
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-02-12-2013/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 2 DE DESEMBRE DE 2013 

 
Acta núm. 17 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 2 de desembre de 
2013, sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I 
MASSANA (CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les 
persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 



 

 

 
SECRETARI ACCIDENTAL 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA. 
  
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 4 de febrer de 2013. (0:06) 
 2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 7 d’octubre de 2013. (0:07) 
 3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 

del Ple de l’Ajuntament de 21 d’octubre de 2013. (0:07) 
 
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
 4. Aprovació suport a la campanya d’emergència en resposta als efectes 

del tifó Hayian a Filipines. (0:07) 
 5. Aprovació suport a la campanya d’emergència en suport a la població 

afectada per la guerra civil a Síria. (0:08) 
 6. Aprovació del calendari de plens i de les comissions informatives 

municipals per a l’any 2014. (0:10) 
 7. Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat Tegar del 

Garraf. (0:11) 
 
 Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
 8. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 19.11.2013, 

referent al traspàs dels vehicles de la grua i de la subrogació del leasing 
de la grua municipal. (0:12) 

  



 

 

 Recursos Humans i Organització Interna 
 
 9. Ratificació del Decret núm. 000242/2013-RH, de modificació del 

contracte d’un professor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. (0:17) 
10. Ratificació del Decret núm. 000243/2013-RH, de modificació del 

contracte d’un professor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. (0:18) 
11. Ratificació del Decret núm. 000257/2013-RH, de contractació d’un 

professor de l’Escola Municipal d’Art i Disseny C1-21. (0:19) 
12. Ratificació del Decret núm. 000306/2013-RH, de contractació d’un 

professor de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat C1-21. (0:19) 

13. Ratificació del Decret núm. 000310/2013-RH, de contractació d’una 
Educadora Social A2-21. (0:19) 

14. Aprovació, si escau, de la modificació dels articles 35, 36 i 97 de l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels funcionaris i dels articles 36, 
37 i 78 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral, que regulen 
el pagament dels plusos i complements, en els casos de baixa per 
accident de treball. (0:21) 

   
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I 

SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
 Tecnologies i Societat de la Informació 
 
15. Ratificació, si escau, del Decret de l'alcaldessa per donar-se de baixa i 

separar-se del Consorci LOCALRET. (0:27) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Cultura 
 
16. Aprovació del conveni de col·laboració entre Cineclub Sala1 i 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (0:33) 
17. Aprovació del conveni de col·laboració entre Joventuts Musicals i 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (0:35) 
18. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Associació Cultural 

Desperta! i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (0:36) 
19. Creació del Consell Municipal de Cultura i aprovació inicial de les 

Normes d’organització i funcionament del Consell. (0:44) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 



 

 

20. Aprovació del conveni urbanístic i aprovació inicial, si s'escau, de la 
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Vilanova i la 
Geltrú, en l'àmbit de les finques de l'interior de l'illa delimitada per la 
rambla de Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís 
Companys i Eixample de Mar (Pla Especial Pirelli-Mar). (0:52) 

  
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
 Alcaldia 
 
21. Donar compte de l’acord sindical sobre la situació laboral del personal de 

l’empresa PIVSAM i inici d’expedient administratiu. (2:10) 
 
 Hisenda 
 
22. Aprovació del refinançament i substitució d’operacions vigents amb 

Dexia Sabadell. (2:22) 
23. Aprovació d’un Pla de Sanejament Financer previst a l’article 53 del Text 

refós de la llei reguladora de les hisendes locals. (2:42) 
24. Modificació de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança Reguladora dels 

Preus Públics 2014. (2:47) 
 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
25. Ratificació, si escau, del Decret pel qual se sol·licita subvenció al Servei 

d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa Treball i Formació-
RMI, per a la contractació i formació de 6 persones desocupades 
perceptores de la Renda Mínima d’Inserció. (3:12) 

 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
26. Ratificació de l’acord de JGL de 15.01.2013, de traspàs de la parada 

núm. 77 del Mercat del Centre a favor de “Germanes Corbacho López”. 
(3:12) 

27. Ratificació de l’acord de JGL de 22.10.2013, de desestimació del recurs 
de reposició interposat per MANUEL ARTIGAS BERTRAN i MARIA 
ROSA FERRET MADICO, concessionaris de la parada núm. 77 del 
Mercat del Centre. (3:12) 

  
 MOCIONS 
 
 Grup Municipal de CiU 
 



 

 

28. Moció en relació amb la commemoració del Dia Internacional de la No 
Violència vers les Dones. (3:15) 

 
 Grup Municipal del PP 
 
29. Moció sobre les inversions de la Generalitat a la comarca del Garraf. 

(3:24) 
30. Moció per dotar la Collada d’un equipament comercial. (3:55) 
31. Moció per demanar pressió definitiva d’aigua per als abonats de la 

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. (4:09) 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
32. Moció per establir un programa de rehabilitació d’habitatges buits. (4:12) 
33. Moció per impulsar l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú. (4:34) 
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
34. Moció per la retirada de la pista de gel de la Plaça de la Vila. (4:50) 
35. Moció per millorar els percentatges de reciclatge, reducció i reutilització 

de residus urbans. (5:12) 
36. Moció de rebuig a l’avantprojecte de Llei de seguretat ciutadana. (5:23) 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
37. Moció per la descentralització de serveis d’atenció a la ciutadania als 

barris. (5:31) 
38. Moció sobre l’efecte dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya a 

Vilanova i la Geltrú. (3:24) 
39. Moció sobre el Club de Futbol Vilanova. (5:40) 
 
 PREGUNTES 
 
40. Pregunta del grup municipal de la CUP sobre les propostes aprovades a 

l’AMO. (5:57) 
41. Pregunta del grup municipal del PSC sobre espais per a les entitats. 

(5:59) 
 
 PRECS  (6:03) 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 4 DE 
FEBRER DE 2013. 



 

 

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

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 7 
D’OCTUBRE DE 2013. 

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

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

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 21 
D’OCTUBRE DE 2013. 

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

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

 
   4. ALCALDIA. APROVACIÓ SUPORT A LA CAMPANYA 

D’EMERGÈNCIA EN RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ 
HAYIAN A FILIPINES. 

 
Atès que el passat divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de l’arxipèlag de 
Filipines varen patir el pas del tifó Hayian que, amb una virulència de 5 sobre 5 
a l’escala Saffir-Simpson, va ocasionar considerables danys a les ciutats i 
zones rurals de la regió.  Es considera el pitjor desastre natural que ha patit el 
país i, tot i que encara no hi ha dades definitives de la magnitud, es calcula que 
han perdut la vida més de 10.000 persones i hi ha innombrables desapareguts.  
Segons les Nacions Unides, es calcula que hi ha 620.000 persones 
desplaçades i més de 9,5 milions de persones afectades.   
 
Atès que la comunitat internacional ha iniciat la mobilització per tal que els 
organismes humanitaris de Nacions Unides i altres organitzacions es coordinin 
amb el govern de Filipines per donar resposta a l’emergència amb la màxima 
rapidesa. Tot i que el territori de Filipines es veu castigat per una mitjana de 20 
tifons cada any, la catàstrofe en aquesta ocasió requereix mesures 
excepcionals.  



 

 

 
Atès que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als 
ajuntaments catalans a sumar-se a la resposta als efectes del tifó Hayian al 
seu pas per Filipines.  
  
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència iniciada pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament en resposta als efectes del tifó Hayian a 
Filipines. 
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 2.500 euros. Aquest pagament anirà a 
càrrec de la partida 06.924.48003 de Cooperació, de 2013. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n 
puguin derivar.” 

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

 
 
   5. ALCALDIA. APROVACIÓ SUPORT A LA CAMPANYA 

D’EMERGÈNCIA EN SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER 
LA GUERRA CIVIL A SÍRIA. 

 
Atès que a més de dos anys de l’inici del conflicte a Síria (gener 2011), la 
repressió continua i l’escenari és de guerra civil entre el Govern de Síria i els 
seus aliats (Forces armades de Síria, el grup paramilitar Shabiha, el Front 
Nacional Progressista i Hezbolà) i a l’altra banda l’oposició siriana, 
representada per la Coalició Nacional Síria (Exèrcit Lliure de Síria, Consell 
Nacional Siri, Consell Nacional Kurd).   
 
Atès que la situació s’ha agreujat davant la massacre del dia 21 d’agost. 
Segons dades de l'Observatori Sirià de Drets Humans la xifra de morts en 
aquest atac químic és de 322 persones, entre elles 54 nens i 82 dones, i va 
acusar directament el règim sirià d'haver comès la massacre. Per la seva part, 
l'organització Metges sense Fronteres (MSF) va confirmar també dissabte la 
mort de 355 persones amb símptomes neurotòxics a la perifèria sud de 
Damasc, sense valorar qui va ser l'autor de la matança. La missió de les 
Nacions Unides ja ha enviat als inspectors que investigaran els suposats atacs 
químics en el lloc dels fets.  



 

 

 
Atès que el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions 
supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població civil 
siriana, valorant  la millor canalització dels recursos que els ajuntaments i les 
administracions locals catalanes vulguin aportar-hi a través del Fons Català i 
informant de l’aplicació dels recursos en els projectes que s’acordin.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència en  suport a la població  
afectada per la guerra civil a Síria  
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 2.500 euros. Aquest pagament anirà a 
càrrec de la partida 06.924.48003 de Cooperació, de 2013. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que se’n 
puguin derivar.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
   6. ALCALDIA. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PLENS I DE LES 

COMISSIONS INFORMATIVES MUNICIPALS PER A L’ANY 2014. 
 
I. Atès que es considera convenient fixar un calendari per a les sessions de Ple 
municipal i de les comissions informatives, per a la millor organització del 
funcionament administratiu d’aquest Ajuntament. 
 
II. Tenint en compte el calendari seguit durant l’any 2013 per a les sessions 
plenàries; que preveu la celebració de la sessió ordinària el primer dilluns de 
cada mes, el que comporta que el dijous de la setmana anterior es realitzi la 
seva convocatòria amb notificació a tots els membres de l’òrgan; tenint en 
compte també que la Junta de Portaveus té lloc els dimecres d’aquesta 
mateixa setmana, es considera oportú establir com a regla general que, 
almenys els dilluns de la setmana anterior a la setmana en què té lloc el Ple, es 
celebrin sessions ordinàries de les Comissions Informatives, sens perjudici que 
també, en el cas d’aquelles Comissions amb competències sobre matèries que 
generen un major nombre d’acords de Ple, s’estableixin sessions ordinàries en 
altres dies.     
 



 

 

III. Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de 
bases del règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reial Decret 2568/1986, que 
aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals; i el Reglament Orgànic Municipal i l’acord del Ple extraordinari 
de 4 de juliol de 2011, per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el següent calendari de plens ordinaris d’aquest Ajuntament 
corresponent a l’any 2014: 
 
Dilluns 13 de gener 
Dilluns 3 de febrer 
Dilluns 3 de març 
Dilluns 7 d’abril 
Dilluns 5 de maig 
Dilluns 2 de juny 
Dilluns 7 de juliol 
Dilluns 28 de juliol 
Dilluns 8 de setembre 
Dilluns 6 d’octubre 
Dilluns 3 de novembre 
Dilluns 1 de desembre 
  
SEGON. Determinar el calendari de les Comissions Informatives Municipals 
per a l’any 2014, prenent en consideració el calendari de sessions ordinàries 
del Ple, així com els dies inhàbils de l’any, el qual quedarà configurat com 
segueix:  
 
SERVEIS A LES PERSONES:  
 
dimarts 7 de gener  
dilluns 27 de gener 
dilluns 24 de febrer 
dilluns 31 de març 
dilluns 28 d’abril 
dilluns 26 de maig 
dilluns 30 de juny  
dilluns 21 de juliol 
dilluns 1 de setembre 
dilluns 29 de setembre 
dilluns 27 d’octubre 
dilluns 24 de novembre 



 

 

dilluns 22 de desembre 
         
Hora de celebració de la sessió: 19:00h o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS: 
 
dimarts 7 de gener  
dilluns 27 de gener 
dilluns 24 de febrer 
dilluns 31 de març 
dilluns 28 d’abril 
dilluns 26 de maig 
dilluns 30 de juny  
dilluns 21 de juliol 
dilluns 1 de setembre 
dilluns 29 de setembre 
dilluns 27 d’octubre 
dilluns 24 de novembre 
dilluns 22 de desembre 
  
Hora de celebració de la sessió: 16:30h o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: 
 
dimarts 7 de gener  
dilluns 27 de gener 
dilluns 24 de febrer 
dilluns 31 de març 
dilluns 28 d’abril 
dilluns 26 de maig 
dilluns 30 de juny  
dilluns 21 de juliol 
dilluns 1 de setembre 
dilluns 29 de setembre 
dilluns 27 d’octubre 
dilluns 24 de novembre 
dilluns 22 de desembre 
 
Hora de celebració de la sessió: 17:30h o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT: 



 

 

 
dimarts 7 de gener  
dilluns 20 de gener 
dilluns 27 de gener 
dilluns 10 de febrer 
dilluns 17 de febrer 
dilluns 24 de febrer 
dilluns 10 de març 
dilluns 17 de març 
dilluns 24 de març 
dilluns 31 de març 
dilluns 14 d’abril 
dilluns 28 d’abril 
dilluns 12 de maig 
dilluns 19 de maig 
dilluns 26 de maig 
dilluns 9 de juny 
dilluns 16 de juny 
dilluns 23 de juny 
dilluns 30 de juny 
dilluns 14 de juliol  
dilluns 21 de juliol 
dilluns 1 de setembre 
dilluns 15 de setembre 
dilluns 22 de setembre 
dilluns 29 de setembre 
dilluns 13 d’octubre 
dilluns 20 d’octubre 
dilluns 27 d’octubre 
dilluns 10 de novembre 
dilluns 17 de novembre 
dilluns 24 de novembre 
dilluns 15 de desembre 
dilluns 22 de desembre 
         
Hora de celebració de la sessió: 8:00h o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
QUART. Publicar el present acord al BOP i exposar-lo al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.” 

 
 

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



 

 

 
 
    7. ALCALDIA. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 

A LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF. 
 
Relació de fets 
 
Atès que amb la publicació al DOGC de 17/6/2013, i al BOE de 5/10/2013, de 
la modificació dels estatuts de la Mancomunitat per a l’Atenció i l’Assistència 
dels Minusvàlids Psíquics de la comarca del Garraf, s’ha conclòs el 
procediment de modificació dels esmentats estatuts.  
 
Atès que els articles 8 i següents estableixen un nou sistema de governança, 
caldrà que pels respectius plens s’esculli el representant municipal, i els seus 
substituts, al Ple i a la Comissió Permanent de forma diferenciada, encara que 
puguin ser les mateixes persones. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 8 i 9 dels Estatuts de la Mancomunitat Tegar del Garraf, que 
estableix que el ple de la Mancomunitat estarà format per vocals escollits pels 
respectius ajuntaments dels municipis mancomunats entre els regidors de la 
corporació, i que la Comissió Permanent estarà integrada per 6 membres que 
seran escollits pels respectius Plens. 
 
2. Art. 11.2 dels esmentats estatuts que estableix que a més del representant 
titular el Ple i la Comissió Permanent, els plens municipals escolliran a més del 
representant titular dos substituts, els quals podran actuar davant la 
Mancomunitat sense necessitat de credencial ni delegació expressa per a cada 
cas. La substitució operarà de forma automàtica en els casos de vacant, 
absència o malaltia del representant titular.  
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Nomenar els següents representats de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF: 
 
Representant al Ple i Comissió Permanent:  Neus Lloveras Massana 
 
Substitutes de la representant al Ple i Comissió Permanent: 
 
.- Ariadna Llorens García 
 
.- Marijó Riba Huguet 



 

 

 
Les substitucions es faran segons l’ordre de nomenament. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la Mancomunitat Tegar del Garraf, i als 
interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU = 9 vots 
  Abstencions:  PSC (7), PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 15 vots 

 
 
   8. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 19.11.2013, 
REFERENT AL TRASPÀS DELS VEHICLES DE LA GRUA I DE LA 
SUBROGACIÓ DEL LEASING DE LA GRUA MUNICIPAL. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local del 19 de novembre de 2013 va prendre 
l’acord del traspàs dels vehicles de grua i de la subrogació del leasing de la 
grua municipal. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de novembre 
de 2013, que diu literalment el següent: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que el Ple Municipal del passat 29 de juliol de 2013 va aprovar el canvi 
de forma de gestió del servei municipal de grua per passar al règim de 
prestació directa del propi Ajuntament. 
 
Atès que VNG Aparcaments és el titular dels vehicles que s’utilitzen com a 
grua municipal amb matrícula 5004CZB i 8862HDT. 
 



 

 

Atès que VNG Aparcaments és el titular del leasing número L111000644 de 
l’empresa Loco Leasing, SA efc. que es va contractar per finançar la compra 
de la grua amb matrícula 8862HDT. 
 
Atès que encara resten per pagar 39.853,08€ fraccionats en diferents quotes 
mensuals i seguint el quadre d’amortització que s’adjunta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa: 
 
• Article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 

 
• Articles 188 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. 
 

• D’acord amb els decrets de l’alcaldessa de 15 de juny de 2011 i 22 de 
març de 2013, publicats al BOP de data 5 de juliol de 2011 i 22 de març de 
2013, respectivament. 
 

• Decret dictat pel regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana, Salut, Equitat i 
Convivència, Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera, en data 5 de juny de 
2013 i número d’expedient 000003/2013-POL. 
 

• D’acord amb l’expedient número 000005/2013-POL aprovat pel Ple en 
sessió ordinària el 28 de juliol de 2013. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local de la Corporació acorda: 
 

ACORD 
 
 
”PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se subroga en la posició 
d’arrendatari en substitució de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 
SAM, en el contracte d’arrendament financer subscrit amb LICO Leasing SAU 
e.f.c. (contracte L111000644) relatiu al camió grua de matrícula 8862HDT. 
 
SEGON. Aprovar la despesa a nom de LICO Leasing SAU e.f.c. per import de 
6.642,18 €, corresponent als pagaments d’octubre, novembre i desembre de 
2013, amb càrrec a la partida 2013 05 130 22799 del Pressupost municipal 
vigent. Mentre no estigui aquest acord ratificat pel Ple els pagaments es faran 
efectius a l’empresa Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 



 

 

TERCER. Comprometre’s a consignar en els pressupostos municipals del 
2014 i 2015 les quantitats necessàries per fer front als pagaments de les 
quotes mensuals de leasing que es meritin fins al mes de març del 2015, que 
finalitza el contracte. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa o a qui delegui per realitzar les gestions 
necessàries i signar els documents adients per tal de donar compliment al 
present acord. 
 
CINQUÈ. El present acord s’haurà de ratificar al Ple de la Corporació. 
 
SISÈ. Notificar a Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, i a 
l’empresa LICO Leasing SAU e.f.c. l’aprovació d’aquest acord.“ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
   9. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 

DEL DECRET NÚM. 000242/2013-RH, DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’UN PROFESSOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART I DISSENY. 

 
Relació de fets 
 
1.  En data 12 de novembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret que resolia modificar el contracte 
de treball del Sr. Àngel Barrio Fargas el qual passa a realitzar una jornada 
de treball del 91,30% a partir del dia 1 de setembre de 2013 i fins el dia 31 
de desembre de 2013. 

 
2.  D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, procedeix 

ratificar el Decret de data 12 de novembre de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la modificació del 
contracte de treball del Sr. Àngel Barrio Fargas, el qual passa a realitzar 
una jornada de treball del 91,30% i que representa, per tant, la realització 
de 34,24 hores setmanals, atès que el servei de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny és un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’augmentar les hores pel major 
nombre d’alumnes inscrits és excepcional. 

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 



 

 

PRIMER. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 12 de novembre de 2013 sobre la 
modificació del contracte de treball a temps parcial del Sr. ÀNGEL BARRIO 
FARGAS, que passa a realitzar una jornada del 91,30% i que representa, per 
tant, un total de 34,24 hores setmanals, atès que calen cobrir unes necessitats 
urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al funcionament dels 
serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000242/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1.  En data 25 de setembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret que resolia augmentar la jornada de 
treball del Sr. Àngel Barrio Fargas, que passa a ser del 91,30% i representa un 
total de 34,24 hores setmanals, a partir del dia 1 de setembre de 2013 i es 
concretava a la clàusula econòmica de la part dispositiva que l’increment de 
recapte corresponent a les matrícules havia estat de 31.680,00 €. 

 
2.  La coordinadora de les Escoles Municipals va informar que l’import corresponent a 

31.680,00 € havia estat una previsió però que finalment han estat 13 alumnes més 
que l’any anterior els que s’han matriculat als cicles formatius i, per tant, aquest 
increment d’alumnes suposa un increment de 13.200 €, sempre que no es doni de 
baixa algun alumne durant el curs. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 

en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

 
3.  Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4.  Capítols I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5.  Atesa la rectificació de l’informe sobre ingressos que posa d’evidència que no 

s’han matriculat 31 alumnes sinó 13, i que per tant s’han recaptat finalment 
13.200,00€ i no 31.680,00€, cal modificar el Decret de data 25 de setembre de 
2013, d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Tanmateix, correspon incorporar la data de finalització de la modificació 



 

 

contractual relativa a l’augment de jornada i establir que serà el dia 31 de 
desembre de 2013. 

 
 Aquest augment de jornada s’ha de fer amb caràcter urgent i inajornable atès que 

l’Escola Municipal d’Art i Disseny es configura com un servei essencial per la 
necessitat d’impartir les classes dels cicles formatius i la situació que la justifica es 
pot entendre compresa en la que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. Així doncs, 
correspon ampliar la jornada de treball del Sr. Àngel Barrio Fargas, la qual passa a 
ser del 30,42% al 91,30%, des del dia 1 de setembre de 2013 i fins el dia 31 de 
desembre de 2013. 

 
6.  Correspon modificar la Resolució de 25 de setembre de 2013 en el sentit de 

substituir la relació de fets i els fonaments de dret que tenia pels de la present 
resolució. Aquesta rectificació és conseqüència de la necessitat d’esmenar l’error 
de fet exposat a l’apartat 2 de la relació de fets i d’incorporar la data de finalització 
de la modificació de la jornada de treball. 

 
7.  VIABILITAT ECONÒMICA DE LA RESOLUCIÓ: 
 Aquest augment de jornada no suposa cap increment pressupostari per a l’any 

2013 atès que s’han produït els següents estalvis: 
 

• Reducció de jornada de la professora Marta Clarà Turón: suposa un estalvi de 
sou brut de 949,10 €. 

• Reducció de jornada de la professora Míriam Quintana Ramírez: suposa un 
estalvi de sou brut de 1.271,06 €. 

• Excedència voluntària del professor Oriol Mañà Pau: suposa un estalvi de sou 
brut de 13.044,20 €. 

 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Modificar el Decret de data 25 de setembre de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, tant en la relació de fets com en els 
fonaments de drets, que són els que consten en el present decret. 
 
Segon. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tercer. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2013 i fins el dia 31 de desembre de 2013, el contracte de treball a 
temps parcial del Sr. Àngel Barrio Fargas, que passa a realitzar una jornada de treball 
del 91,30%, que representa un total de 34,24 hores setmanals, distribuïdes en 21 
hores lectives i 13,24 hores de permanència al centre i de lliure disposició per temes 
docents degudament acordats amb la direcció del centre. 
 
Quart. El cost brut d’aquesta modificació de jornada per a l’any 2013 és de 6.664,65 € 
i el cost de la Seguretat Social és de 2.132,69 €, amb càrrec al Pressupost municipal 
vigent, segons el fonament de dret 7 d’aquesta resolució. 



 

 

 
Cinquè. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

  10. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 
DEL DECRET NÚM. 000243/2013-RH, DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’UN PROFESSOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART I DISSENY. 

 
Relació de fets 
 
1.  En data 12 de novembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret que resolia modificar el contracte 
de treball del Sr. Felip Gómez Garcia, el qual passa a tenir un contracte de 
treball a temps complert, a partir del dia 1 de setembre de 2013 i fins el dia 
31 de desembre de 2013. 

 
2.  D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, procedeix 

ratificar el Decret de data 12 de novembre de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la modificació del 
contracte de treball del Sr. Felip Gómez Garcia, el qual passa a tenir un 
contracte de treball a temps complert i que representa, per tant, un total de 
37,5 hores setmanals, atès que el servei de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny és un servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’augmentar les hores pel major 
nombre d’alumnes inscrits és excepcional. 

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 12 de novembre de 2013, sobre la 
modificació del contracte de treball a temps parcial del Sr. Felip Gómez Garcia, 
que passa a tenir un contracte de treball a temps complert i que representa, 
per tant, un total de 37,5 hores setmanals, atès que calen cobrir unes 
necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000243/2013-RH 



 

 

 
Relació de fets 
 
1.  En data 1 d’octubre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret que resolia augmentar la jornada de 
treball del Sr. Felip Gómez Garcia, que passa a fer la jornada completa a partir del 
dia 1 de setembre de 2013 i es concretava a la clàusula econòmica de la part 
dispositiva que l’increment de recapte corresponent a les matrícules havia estat de 
31.680,00 €. 

 
2.  La coordinadora de les Escoles Municipals va informar que l’import corresponent a 

31.680,00 € havia estat una previsió, però que finalment han estat 13 alumnes 
més que l’any anterior els que s’han matriculat als cicles formatius i, per tant, 
aquest increment d’alumnes suposa un increment de 13.200 €, sempre que no es 
doni de baixa algun alumne durant el curs. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 

en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

 
3.  Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4.  Capítols I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5.  Atesa la rectificació de l’informe sobre ingressos que posa en evidència que no 

s’han matriculat 31 alumnes sinó 13 i que, per tant, s’han recaptat finalment 
13.200,00 € i no 31.680,00 €, cal modificar el Decret de data 1 d’octubre de 2013, 
d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Tanmateix, 
correspon incorporar la data de finalització de la modificació contractual relativa a 
l’augment de jornada i establir que serà el dia 31 de desembre de 2013. 

 
 Aquest augment de jornada s’ha de fer amb caràcter urgent i inajornable atès que 

l’Escola Municipal d’Art i Disseny es configura com un servei essencial per la 
necessitat d’impartir les classes dels cicles formatius i la situació que la justifica es 
pot entendre compresa en la que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013. Així doncs, 
correspon ampliar la jornada de treball del Sr. Felip Gómez Garcia, la qual passa a 
ser del 69,54% al 100,00%. 

 
6.  Correspon modificar la resolució d’1 d’octubre de 2013 en el sentit de substituir la 

relació de fets i els fonaments de dret que tenia pels de la present resolució. 
Aquesta rectificació és conseqüència de la necessitat d’esmenar l’error de fet 



 

 

exposat a l’apartat 2 de la relació de fets i d’incorporar la data de finalització de la 
modificació de la jornada de treball. 

 
7.  VIABILITAT ECONÒMICA DE LA RESOLUCIÓ: 
 Aquest augment de jornada no suposa cap increment pressupostari per a l’any 

2013, atès que s’han produït els següents estalvis: 
 

• Reducció de jornada de la professora Marta Clarà Turón: suposa un estalvi de 
sou brut de 949,10 €. 

• Reducció de jornada de la professora Míriam Quintana Ramírez: suposa un 
estalvi de sou brut de 1.271,06 €. 

• Excedència voluntària del professor Oriol Mañà Pau: suposa un estalvi de sou 
brut de 13.044,20 €. 

 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Modificar el Decret de data 1 d’octubre de 2013, del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, tant en la relació de fets com en els 
fonaments de drets, que són els que consten en el present decret. 
 
Segon. Declarar l’Escola Municipal d’Art i Disseny com un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Tercer. Per atendre la situació excepcional correspon modificar, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2013 i fins el dia 31 de desembre de 2013, el contracte de treball a 
temps parcial del Sr. Felip Gómez Garcia, que passa a tenir un contracte de treball a 
temps complert i que representa, per tant, un total de 37,5 hores setmanals, 
distribuïdes en 23 hores lectives i 14,5 hores de permanència al centre i de lliure 
disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del centre. 
 
Quart. El cost brut d’aquesta modificació de jornada per a l’any 2013 és de 3.334,52 € 
i el cost de la Seguretat Social és de 1.067,05 € amb càrrec al Pressupost municipal 
vigent, segons el fonament de dret 7 d’aquesta resolució. 
 
Cinquè. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

 11. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 
DEL DECRET NÚM. 000257/2013-RH, DE CONTRACTACIÓ D’UN 
PROFESSOR DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY C1-
21. 

 
 



 

 

Relació de fets 
 
1.  En data 6 de novembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 

Organització Interna va dictar un Decret que resolia contractar el Sr. 
JOAQUÍN HURTADO CUATRECASAS com a professor de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny (C1-21), amb un contracte laboral d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501), des del dia 18 de setembre de 2013 i fins 
el dia 31 de desembre de 2013.  

 
2.  D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, procedeix 

ratificar el Decret de data 6 de novembre de 2013 del regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació del Sr. 
JOAQUÍN HURTADO CUATRECASAS, atès que el servei de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny és un servei públic de caràcter essencial i propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’impartir les classes 
del Cicle formatiu de grau superior de Disseny de Videojocs i Entorns 
Virtuals és excepcional. 

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar que el servei de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és un 
servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 6 de novembre de 2013, sobre la 
contractació del Sr. JOAQUÍN HURTADO CUATRECASAS, atès que calen 
cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten 
al funcionament dels serveis públics essencial, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000257/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
La coordinadora de Gerència i Escoles Municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, mitjançant informe de data 16 de setembre de 2013, informa que el dia 3 de 
juny 2013 se li va concedir una excedència per interès particular al professor que 
impartia les classes del Cicle formatiu de grau superior de Disseny de Videojocs i 
Entorns Virtuals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny. Per aquest motiu es va fer 
l’oferta de la plaça a l’Àrea d’Ocupació de l’IMET i a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, i després de realitzar les corresponents valoracions dels 
currículums presentats per diversos candidats, es proposa contractar el senyor 
Joaquín Hurtado Cuatrecasas com a professor del Cicle formatiu de grau superior de 
Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals per al curs 2013-2014. 
 
Fonaments de dret 



 

 

 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 

en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

 
3.  Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4.  Capítols I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la 

Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
5.  Cal donar compliment al compromís de donar les classes del Cicle formatiu de 

grau superior de Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals a l’Escola Municipal d’Art 
i Disseny i segons l’informe de la coordinadora de Gerència i Escoles Municipals 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, cal contractar el Sr. Joaquín Hurtado 
Cuatrecasas, fins al dia 31 de desembre de 2013. 

  
 La situació excepcional que justifica aquesta contractació es pot entendre 

compresa en la que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 28 de 
desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, atès que el servei 
públic de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la situació és de caràcter 
excepcional per haver de complir els compromisos adquirits amb els alumnes al 
cobrar les taxes de les matrícules i no poder deixar per més endavant la impartició 
de les classes. 

 
6.  Els efectes econòmics de la present resolució consisteixen en que no hi ha cap 

tipus d’increment en el pressupost municipal vigent, atès que ja estava 
pressupostat el cost d’un professor per a aquest cicle formatiu. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Declarar que el servei de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat 
d’impartir les classes del Cicle formatiu de grau superior de Disseny de Videojocs i 
Entorns Virtuals de l’Escola Municipal d’Art i Disseny és excepcional. 
 
Segon. Contractar el Sr. Joaquín Hurtado Cuatrecasas com a professor de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny C1-21, amb un contracte laboral d’obra o servei determinat a 
temps parcial (501) des del dia 18 de setembre de 2013 i fins al dia 31 de desembre 
de 2013. 
 
Tercer. La retribució serà de 953,69 € bruts mensuals més les pagues extraordinàries 
que corresponguin. 
 
Quart. La jornada laboral serà de 18 hores setmanals, concretament 11 hores lectives 
i 7 hores de permanència i disposició. 



 

 

 
Cinquè. El cost d’aquesta contractació, que ja està pressupostat, anirà a càrrec del 
capítol I del Pressupost municipal vigent.  El cost brut previst de la contractació és de 
3.894,23 € i el cost de la Seguretat Social és de 1.246,16 €. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

 12. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 
DEL DECRET NÚM. 000306/2013-RH, DE CONTRACTACIÓ D’UN 
PROFESSOR DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT C1-21. 

 
1. En data 31 d’octubre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un Decret que resolia contractar el Sr. ROGER 
GUTIÉRREZ LLORT com a professor de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat C1-21, amb un contracte temporal de substitució a 
temps parcial (510) des del dia 28 d’octubre de 2013 i fins a la reincorporació 
del Sr. Joan Pere Molina Gilbert. 
 
2. D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013, 
procedeix ratificar el Decret de data 31 d’octubre de 2013, del regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació 
del Sr. ROGER GUTIÉRREZ LLORT, atès que el servei de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un servei públic de 
caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la 
necessitat de substituir les classes que impartia el Sr. Joan Pere Molina 
Gilbert, que està de baixa per incapacitat temporal, és excepcional. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
PRIMER. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat és un servei públic de caràcter propi de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 31 d’octubre de 2013, relatiu a la 
contractació del Sr. ROGER GUTIÉRREZ LLORT com a professor de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat C1-21, amb un contracte 
temporal de substitució a temps parcial (510) des del dia 28 d’octubre de 2013 i 



 

 

fins a la reincorporació del Sr. Joan Pere Molina Gilbert, atès que calen cobrir 
unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000306/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1.  L’equip directiu de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 

informa que el professor de percussió – bateria de l’escola Joan Pere Molina 
Gilbert estarà de baixa durant un període aproximat de trenta a quaranta-cinc dies, 
ja que haurà de ser intervingut quirúrgicament. Per aquest motiu, han aconseguit 
que un professor de l’escola es faci càrrec dels assajos de la formació combo latin 
però necessiten un substitut que es faci càrrec de les hores de classe que ningú 
més pot fer en tot el centre. Després de valorar el seu currículum i la seva 
predisposició, proposen la contractació del Sr. ROGER GUTIÉRREZ LLORT 
després d’haver cercat candidats a través de l’ESMUC i altres canals per fer la 
substitució del Sr. Joan Pere Molina Gilbert per fer 9,75 hores lectives setmanals. 

 
2.  El professor de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat Sr. 

Joan Pere Molina Gilbert està de baixa per incapacitat temporal des del dia 9 
d’octubre de 2013. 

 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 

en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

 
3.  Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4.  Capítols I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5.  Cal donar compliment al compromís de seguir impartint les classes que deixa de 

fer el Sr. Joan Pere Molina Gilbert a l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat i donat el curt termini que no permet complir amb el 
procediment de publicitat establert i l’especialitat requerida, que fa difícil trobar 
persones que desenvolupen la tasca de professor de percussió – bateria poques 
hores a la setmana en contracte temporal, procedeix, segons informa l’equip 
directiu de l’Escola i Conservatori Municipal de Música, contractar a partir del dia 
28 d’octubre de 2013 el Sr. ROGER GUTIÉRREZ LLORT, amb una jornada de 
treball del 42,66%, que representa la realització de 16 hores setmanals, 



 

 

distribuïdes en 9,75 hores lectives, 3 hores de permanència i 3,25 hores de lliure 
disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del centre. 

 
La situació excepcional que justifica aqueta contractació es pot entendre compresa en 
la que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2013, atès que el servei públic de l’Escola 
i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i la situació és de caràcter 
excepcional per haver de complir els compromisos adquirits amb els alumnes al 
cobrar les taxes de les matrícules i no poder deixar per més endavant la impartició de 
les classes. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
Primer. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat és un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i que la necessitat de substituir les classes que impartia el Sr. Joan Pere 
Molina Gilbert, que està de baixa per incapacitat temporal, és excepcional. 
 
Segon. Contractar el Sr. ROGER GUTIÉRREZ LLORT com a professor de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat C1-21, amb un contracte 
temporal de substitució a temps parcial (510) des del dia 28 d’octubre de 2013 i fins a 
la reincorporació del Sr. Joan Pere Molina Gilbert  
 
Tercer. La retribució serà de 847,59 € bruts mensuals més les pagues extraordinàries 
que corresponguin. 
 
Quart. La jornada laboral serà del 42,66% que representa la realització de 16 hores 
setmanals, distribuïdes en 9,75 hores lectives, 3 hores de permanència i 3,25 hores 
de lliure disposició per temes docents degudament acordats amb la direcció del 
centre. 
 
Cinquè. El cost brut d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del Pressupost 
municipal vigent. El cost brut previst per un mes és de 988,85€ i el cost de la 
Seguretat Social previst és de 316,43€. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Setè. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

 



 

 

13. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 
DEL DECRET NÚM. 000310/2013-RH, DE CONTRACTACIÓ 
D’UNA EDUCADORA SOCIAL A2-21. 

 
Relació de fets 
 
En data 7 de novembre de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna, va dictar un Decret que resolia contractar a la Sra. 
MAGDALENA VALIENTE GARCIA com a Educadora Social A2-21, amb un 
contracte laboral de substitució a temps complert (410) des del dia 29 d’octubre 
de 2013 i fins a la reincorporació de la Sra. Eva Fuster Besalduch. 
 
D’acord amb l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013, 
procedeix ratificar el Decret de data 7 de novembre de 2013, del regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, relatiu a la contractació de 
la Sra. MAGDALENA VALIENTE GARCIA, atès que els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú són un servei públic essencial de caràcter 
propi de l’Ajuntament i que la necessitat de substituir la Sra. Eva Fuster 
Besalduch, que està gaudint d’un permís per maternitat, és excepcional. 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
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. 
 
SEGON. Ratificar el Decret de data 7 de novembre de 2013, sobre la 
contractació de la Sra. MAGDALENA VALIENTE GARCIA, atès que calen 
cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten 
al funcionament dels serveis públics essencials, el qual diu literalment: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000310/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
1.  En data 22 d’agost de 2013, la coordinadora de Serveis Socials, Convivència i 

Equitat, informa que l’educadora social de la Regidoria de Serveis Socials, Eva 
Fuster Besalduch, està embarassada i que la data prevista de part és pel 23 
d’octubre de 2013. Tanmateix informa que els serveis socials bàsics són 
competència dels municipis majors de 20.000 habitants, essent una prestació 
garantida dins de la Cartera de serveis socials vigent i que, per atendre la situació 
actual de greu necessitat econòmica i social, cal considerar els serveis socials 
bàsics com un servei essencial, de caràcter prioritari. 

 



 

 

2.  En data 14 d’octubre de 2013, el director de Recursos Humans i Organització 
Interna informa que la Sra. Magdalena Valiente García va ser la participant amb la 
puntuació més alta del procés de selecció realitzat entre el dia 4 i el 14 d’octubre 
de 2013, elaborat per cobrir la baixa per maternitat de la Sra. Eva Fuster 
Besalduch. 

 
3.  En data 26 d’octubre de 2013, la Sra. Eva Fuster Besalduch va començar a gaudir 

del corresponent permís per maternitat. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim 

local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 

en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna. 

 
3.  Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4.  Capítols I i II del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós de la 

Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
5.  Cal donar compliment a l’obligatorietat de prestar els serveis socials bàsics, ja que 

en els darrers anys el nombre de persones en situació de necessitat econòmica i 
social és molt més elevat i la infància i l’adolescència, àmbit en el que està inscrita 
la treballadora que té el permís per maternitat, és un dels sectors més afectat per 
la crisi, concretant-se segons diversos estudis, en una situació de risc social en 1 
de cada 4 infants. És per això que correspon contractar la Sra. Magdalena 
Valiente Garcia, candidata que va obtenir la puntuació més alta en el procés de 
selecció realitzat entre el dia 4 i 14 d’octubre de 2013. 

 
 La situació que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa en la que 

s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de Pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013, atès que els Serveis Socials són un servei 
públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
situació és de caràcter excepcional per haver de donar atenció en un dels sectors 
més afectats per la crisi, concretament la infància i l’adolescència, no podent 
deixar per més endavant l’atenció social. 

 
6.  Pel que fa a la clàusula econòmica de viabilitat econòmica, cal dir que aquesta 

contractació suposa només un increment de la Seguretat Social, ja que el sou de 
l’Eva Fuster Besalduch no s’ha de pagar perquè està gaudint d’un permís de 
maternitat (16 setmanes) des del dia 26 d’octubre de 2013. 

 
Per tot això, RESOLC: 
 
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 i que la necessitat de 



 

 

substituir la Sra. Eva Fuster Besalduch, que està gaudint d’un permís per maternitat, 
és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional correspon contractar la Sra. Magdalena 
Valiente Garcia com a Educadora Social A2-21, amb un contracte laboral de 
substitució a temps complet (410), des del dia 29 d’octubre de 2013 i fins a la 
reincorporació de la Sra. Eva Fuster Besalduch, amb la següent estructura salarial: 
 

• Sou base    12.906,46€ 
• Complement de destí    6.626,90€ 
• Complement específic  11.302,16€ 

      Total  30.835,52€ 
 
Tercer. La retribució serà de 2.239,61€ bruts mensuals, més les pagues 
extraordinàries que corresponguin. 
 
Quart. La jornada laboral serà de 37,5 hores setmanals, a realitzar de dilluns a 
divendres i d’acord amb les necessitats del servei. 
 
Cinquè. El cost brut d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del Pressupost 
municipal vigent. El cost brut previst per a l’any 2013 és de 5.487,05 € i el cost de la 
Seguretat Social previst és de 1.810,73 €. La viabilitat de la decisió des del punt de 
vista econòmic es raona al fonament jurídic 6 de la present resolució. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Setè. El present Decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 

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

 
 
 14. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ, 

SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 35, 36 I 97 DE 
L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL 
DELS FUNCIONARIS I DELS ARTICLES 36, 37 I 78 DEL 
CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DEL PERSONAL 
LABORAL, QUE REGULEN EL PAGAMENT DELS PLUSOS I 
COMPLEMENTS, EN ELS CASOS DE BAIXA PER ACCIDENT DE 
TREBALL. 

 
Relació de fets 
 
Atès l’acord assolit a la Mesa General de Negociació composta pels 
representants sindicals i per representants de l’Ajuntament, el dia 30 d’octubre 
de 2013, per modificar els articles 35, 36 i 97 de l’Acord regulador de les 



 

 

condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
els articles 36, 37 i 78 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 35 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris. 
 
2. Article 36 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris. 
 
3. Article 97 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris. 
 
4. Article 36 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral. 
 
5. Article 37 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral. 
 
6. Article 78 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  
“PRIMER. Modificar els articles 35 i 36 de l’Acord regulador de les condicions 
de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els articles 
36 i 37 del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, als quals s’afegirà: 
 

• Article 35 de l’Acord: Els plusos per serveis especials recollits en aquest 
article es percebran quan el treballador/a estigui de baixa per accident 
laboral. 

 
• Article 36 de l’Acord: Els complements recollits en aquest article es faran 

efectius quan el treballador/a causi baixa per accident laboral. 
 

• Article 36 del Conveni: Els plusos per serveis especials recollits en 
aquest article es percebran quan el treballador/a estigui de baixa per 
accident laboral. 

 
• Article 37 del Conveni: Els complements recollits en aquest article es 

faran efectius quan el treballador/a causi baixa per accident laboral.  
 
SEGON. Modificar el primer paràgraf de l’article 97 de l’Acord regulador de les 
condicions de treball dels funcionaris i l’article 78 del Conveni col·lectiu de 
treball del personal laboral per donar compliment precepte anterior que 
quedarà redactat de la següent manera: 
 



 

 

En el cas de baixa per accident de treball (AT) l’Ajuntament complementarà 
fins al 100% dels conceptes salarials mensuals, que inclouran els plusos i 
complements, i pagues extres del treballador, fins que aquest sigui donat 
d’alta. 
 
TERCER. Nomenar el Sr. Josep Gomariz Meseguer, adjunt a Secretaria, com 
la persona responsable de trametre i registrar aquest acord a l’Organisme 
competent de la Generalitat.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
   

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS 
PERSONALS SECTORIALS 

 
 
 15. TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. RATIFICACIÓ, 

SI ESCAU, DEL DECRET DE L'ALCALDESSA PER DONAR-SE 
DE BAIXA I SEPARAR-SE DEL CONSORCI LOCALRET. 

 
Relació de fets 
 
El passat dia 15 de novembre de 2013 l’alcaldessa va dictar el següent Decret: 
 
“Relació de fets 
 
El 21 d’abril de 1997 la Comissió de Govern va aprovar la constitució, 
juntament amb altres ajuntaments de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, la constitució 
del Consorci Localret, que el 5 de maig de 1997 va ratificat el Ple. 
 
Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya 
per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les 
xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per 
millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement. 
 
Els principals serveis que el consorci ofereix als ajuntaments adherits estan 
dins de l’àmbit de l’assessorament jurídic, on el consorci ofereix resoldre 
dubtes o consultes en temes relacionats amb les xarxes i les operadores de 
telecomunicacions, ofereix serveis de compra agregada en serveis de 
telecomunicacions, atenció a les incidències amb els serveis de 



 

 

telecomunicacions i la societat del coneixement, o l’organització de tallers i 
jornades. 
 
Per tal de mantenir-se adherit al consorci Localret, l’Ajuntament està pagant 
anualment una quota d’adhesió, que en els últims anys ha estat de: 
 
   2013  7.709,13 € 
   2012  7.709,13 € 
   2011  7.709,13 € 
   2010  7.583,89 € 
   2009  7.393,93 € 
 
Aquest any, la quota d’adhesió al Consorci Localret suposa un 16,40 % de 
l’import de la seva partida TIC del capítol II del pressupost. 
 
Durant els últims anys, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb prou feines ha 
realitzat un parell de consultes relacionades amb les operadores de 
telecomunicacions. Tampoc hem participat en cap compra agregada de serveis 
de telecomunicacions, com la resta d’ajuntaments de Catalunya de més de 
50.000 habitants que per la seva complexitat no ho fa aconsellable. I tot just 
hem assistit a un parell de reunions i tallers anuals i alguna jornada.  
 
Aquestes dades posen de manifest l’escàs retorn que representen els serveis 
d’acompanyament i assessorament del consorci en comparació amb la nostra 
aportació econòmica. Fet que s’agreuja més amb la situació de crisi econòmica 
que tenim i que ens obliga a contínues retallades de les partides dedicades als 
serveis TIC i la societat del coneixement.  
 
Actualment tots els plans de desplegament de fibra òptica als municipis 
catalans estan en mans privades, o en mans d’altres instruments públics de la 
Generalitat de Catalunya, com el projecte Xarxa Oberta de Catalunya. Això 
denota que el Consorci segurament ha deixat de ser la peça clau pel 
desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions de banda 
ample amb fibra òptica a Catalunya amb que va néixer fa 16 anys.  
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases del règim local; els articles 51 i 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya;  
 
De conformitat amb això,  
 



 

 

RESOLC 
 
PRIMER. Donar-se de baixa i separar-se del Consorci LOCALRET. 
 
SEGON. Notificar la present resolució al Consorci LOCALRET, perquè el 
prengui en consideració en la seva propera Assemblea General. 
 
TERCER. Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la 
propera sessió ordinària que tingui lloc, pel vot favorable de la majoria absoluta 
dels seus membres.” 
 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de Bases del Règim Local; a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
26 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar el Decret de l’alcaldessa de data 15 de novembre de 2013, 
en què es resol que l’Ajuntament es doni de baixa i es separi del Consorci 
LOCALRET, i aprovar inicialment la separació de l’Ajuntament d’aquest 
consorci. 
 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant anunci que s'inserirà al «Butlletí Oficial» de la província, al 
DOGC i al tauler d'anuncis de la Corporació. Simultàniament es donarà 
audiència als interessats. Un cop transcorregut aquest termini sense que 
s’hagin presentat reclamacions o suggeriments, l’acord del Ple esdevindrà 
definitiu. En cas que es presentin al·legacions, el Ple de la corporació s’haurà 
de pronunciar sobre aquestes i acordarà allò que estimi oportú. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Consorci LOCALRET, perquè el prengui 
en consideració a tots els efectes legals.” 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (3) i CUP (3) =15 vots  
  Abstencions: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 

 
 



 

 

 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

 
 16. CULTURA. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE CINECLUB SALA1 I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i 
transmissor dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 
II. Que Cineclub Sala1 està interessat en promoure activitats adreçades a 
millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la 
resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni un acord de col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
ciutat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest motiu, subscriuen aquest 
conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local, relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 

  
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb CINECLUB SALA1 per a 
l’any 2013, el qual es transcriu com a ANNEX. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de MIL EUROS (1.000 €) a CINECLUB SALA1, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.334.48901 del pressupost de 
despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a CINECLUB SALA1.” 
 
 

ANNEX 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CINECLUB SALA1 
I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per a aquest acte. 
 
Senyora Marijó Riba i Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí Sardà, secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Cineclub Sala1 
 
Senyor Eloy Escudero Alonso, en qualitat de president de Cineclub Sala1, amb CIF 
número G-65.587.495, degudament autoritzat per a aquest acte. 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 



 

 

II. Que Cineclub Sala1 està interessat en promoure activitats adreçades a millorar la 
qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per 
una ciutat amb una major cohesió social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present conveni un acord de 
col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i 
vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest 
motiu subscriuen aquest conveni, d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Cineclub Sala1 pel que fa al desenvolupament de projectes adreçats a la 
població vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball vers la millora de la 
nostra qualitat de vida i pel bé comú. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació amb l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1- Per part de l’Ajuntament:  
 
- Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat, a través 

d’una aportació global de 1.000 € en l’organització i execució de la programació 
estable i anual de l’entitat. La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total 
absolut que la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta 
a l’entitat Cineclub Sala1 per a l’any 2013. Qualsevol altra despesa que pugui 
generar-se després de la signatura d’aquest conveni haurà de ser assumida dins 
aquesta mateixa quantitat. 

 
-  Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest ajuntament, el suport en el muntatge 
d’infraestructures per les activitats de l’entitat. 

 



 

 

-  Afavorir l’entesa entre l’empresa gestora del Cinema Bosc i l’entitat, perquè Sala 1 
tingui una sala on projectar la seva programació estable anual. 

 
-  Difondre la programació i les activitats de l’entitat en els mitjans comunicatius de 

l’Ajuntament. 
 
2.1.2.- Per part de Cineclub Sala1 
 
-  Difondre les arts audiovisuals a Vilanova i la Geltrú, mitjançant pel·lícules en 

Versió Original i fora del circuit purament comercial. Així com promoure el cinema 
en català i català. Pretén arribar a tota la població amb una programació setmanal 
i diferents esdeveniments durant l’any. 

 
-  Organitzar cine fòrums i activitats d’oci amb fonaments artístics i culturals. 
 
-  Difondre la cultura cinematogràfica vilanovina i activitats per promoure la creació i 

la participació ciutadana de material audiovisual. 
 
-  Col·laborar amb festivals nacionals i internacionals de renom. 
 
-  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. 
 
-  Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 

membres de l’associació. 
 
-  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. 
 
-  Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, 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. 

 
-  Fer la programació anual de l’entitat:. 
 
-  La tria de la programació i la gestió de les pel·lícules físiques és responsabilitat del 

Cineclub Sala1. 
 
-  El Cineclub Sala1 cobrarà als assistents una entrada, beneficiant-se dels guanys. 

Ofereix quotes mensuals i descomptes als seus socis. 
 
-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb el Cinema. 
 
-  Facilitar promocions, previ d’acord amb l’empresa gestora del cinema i en el cas 

que sigui necessari, al públic de l’equipament. 
 



 

 

-  Pagar els drets d’exhibició i el transport de les pel·lícules. 
 
2.2.- Per a poder fer efectiu aquest conveni, el Cineclub Sala1 haurà d’estar al corrent 
de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- 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. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de pròrroga anual o renovació per acord 
exprés dels òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- El incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti 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. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
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 
 
Règim jurídic general d’aquest conveni: aquest conveni té naturalesa administrativa, i 
resta subjecte a allò que estableixen la Llei 38/2003, general de subvencions, el 
Decret 179/1995, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
l’Ordenança Municipal general reguladora de subvencions. 
 
8. SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Les persones responsables de l’entitat tenen el deure de facilitar a l’Ajuntament tota la 
informació i documentació que els sigui requerida sobre el funcionament de l’activitat 
subvencionada, i té el deure d’assistir a les reunions que sobre aquest aspecte pugui 
convocar l’Ajuntament. 
 
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 suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront 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. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
 17. CULTURA. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE JOVENTUTS MUSICALS I L'AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i 
transmissor dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 



 

 

II. Que Joventuts Musicals de Vilanova i la Geltrú està interessat en promoure 
activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni, un acord de col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
ciutat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest motiu, subscriuen aquest 
conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local, relatiu a les competències del municipi. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb JOVENTUTS MUSICALS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ per a l’any 2013, el qual es transcriu com a 
ANNEX. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de TRES MIL EUROS (3.000 €) a JOVENTUTS 
MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 31.334.48901 del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 



 

 

CINQUÈ. Notificar aquest acord a JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ.” 
 

ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per a aquest acte. 
 
Senyora Marijó Riba i Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí Sardà, secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
Joventuts Musicals de Vilanova i la Geltrú 
 
Senyor Xavier Balfegó Vergés, en qualitat de president de JOVENTUTS MUSICALS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb NIF número G-62.261.391, degudament autoritzat 
per a aquest acte. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 
II. Que JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU està interessada en 
promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a 
treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un acord de 
col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i 
vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest 
motiu, subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 
 

PACTES 
 



 

 

1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU pel que fa al 
desenvolupament de projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un 
compromís mutu de treball vers la millora de la nostra qualitat de vida i pel bé comú. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació amb l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament: 
 
- Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat, a través 

d’una aportació global de 3.000 € en l’organització i execució del cicle de música: 
les Serenates a la Geltrú. 

 
 La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a l’entitat JOVENTUTS 
MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU per a l’any 2013. 

 
 Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 

conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
-  Joventuts Musicals informarà de les seves gires a la Regidoria de Cultura, per si 

alguna actuació és del seu interès. En cas afirmatiu, es procedirà a la contractació 
dels concerts promoguts per Joventuts Musicals, sempre i quan sigui possible, en 
règim de gestió interessada, de manera que la despesa en concepte de catxet 
serà compartida (el 50% assumida per l’Ajuntament i el 50% per Joventuts 
Musicals), essent el taquillatge també el 50% per a l’entitat. En qualsevol cas, 
aquesta contractació s’haurà de realitzar segons els procediments legals que 
siguin d’aplicació i de conformitat al règim jurídic que estableixi la legislació 
contractual de les Administracions Públiques. 

 
-  Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest ajuntament, el suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
2.1.2.- Per part de JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU 



 

 

 
-  Dur a terme el programa de les Serenates a la Geltrú presentat a l’Ajuntament 

durant l’any 2013. 
 
-  Oferir propostes per la a temporada estable de música, per tal que la Regidoria de 

Cultura pugui valorar la seva idoneïtat. 
 
-  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. 
 
-  Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 

membres de l’associació. 
 
-  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. 
 
 Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total dels 
 projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
-  Complementar una fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els 

justificants de les despeses. 
 
-  Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, 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. 

 
2.2.- Per poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, JOVENTUTS 
MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU haurà d'estar al corrent del qualsevol deute 
contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- 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. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de prorroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
 
 
 



 

 

4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti 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. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
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 
 
Règim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa administrativa, i 
resta subjecte a allò que estableixen la Llei 38/2003, general de subvencions, al 
Decret 179/1995, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
l’Ordenança Municipal general reguladora de subvencions. 
 
8. SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Les persones responsables de l’entitat tenen el deure de facilitar a l’Ajuntament tota la 
informació i documentació que els sigui requerida sobre el funcionament de l’activitat 
subvencionada, i té el deure d’assistir a les reunions que sobre aquest aspecte pugui 
convocar l’Ajuntament. 
 
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 suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 



 

 

10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS  
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront 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. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
 18. CULTURA. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! I 
L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i 
transmissor dels valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 
II. Que l’Associació Cultural Desperta! està interessada en promoure activitats 
adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni un acord de col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una 
ciutat cohesionada, socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb 
igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest motiu, subscriuen aquest 
conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els arts. 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local relatiu a les competències del municipi. 
 



 

 

2. Vist allò que disposen els articles 22 i concordants de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions, pel que fa a la concessió directa de 
subvencions. 
 
3. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
A proposta de la regidora de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb ASSOCIACIÓ CULTURAL 
DESPERTA! per a l’any 2013, el qual es transcriu com a ANNEX. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de DOS MIL EUROS (2.000 €) a l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DESPERTA!, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31.334.48901 del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per a la 
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA!. 
 
 

ANNEX 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! I 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per a aquest acte. 
 
Senyora Marijó Riba i Huguet, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí Sardà, secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 



 

 

Associació Cultural Desperta! 
 
Senyora Rosa Jornet i Descarrega, en qualitat de presidenta de l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DESPERTA!, amb CIF número G-64.288.434, degudament autoritzada 
per a aquest acte. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar 
l’associacionisme com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels 
valors de la participació i de l’esperit del voluntariat. 
 
II. Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! està interessada en promoure 
activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social. 
 
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 tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un acord de 
col·laboració mutu que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins i 
vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest 
motiu subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! pel que fa al desenvolupament de 
projectes adreçats a la població vilanovina, en el marc d’un compromís mutu de treball 
vers la millora de la nostra qualitat de vida i pel bé comú. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació amb l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectat i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 



 

 

 
- Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat, a través 

d’una aportació global de 2.000 €, en l’organització i execució del cicle de música: 
VII Mostra de Cançó d’Autor Ateveu. 

  
 La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a l’entitat l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DESPERTA! per a l’any 2013. 

  
 Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 

conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
-  Facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, i a partir de seguir els terminis i 

condicions generals establertes per aquest ajuntament, el suport en el muntatge 
d’infraestructures. 

 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA! 
 
-  Dur a terme el programa de la VII Mostra de Cançó d’Autor Ateveu presentat a 

l’Ajuntament durant l’any 2013. 
 
-  Oferir propostes per  a la temporada estable de música, per tal que la Regidoria de 

Cultura pugui valorar la seva idoneïtat. 
 
-  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. 
 
-  Vetllar en tot moment per mantenir i augmentar la qualitat de la formació dels i les 

membres de l’associació. 
 
-  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. 
 
-  Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total dels 
 projectes desenvolupats per l’entitat. 
 
-  Complementar la fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els 

justificants  de les despeses. 
 
-  Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, 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. 

 
2.2.- Per poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, l’ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DESPERTA! haurà d’estar al corrent del qualsevol deute contret envers 
l’Ajuntament. 



 

 

 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- 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. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de prorroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti 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. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar en via administrativa qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
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 
 



 

 

Règim jurídic general d’aquest conveni: aquest conveni té naturalesa administrativa, i 
resta subjecte a allò que estableixen la Llei 38/2003, general de subvencions, al 
Decret 179/1995, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i 
l’Ordenança Municipal general reguladora de subvencions. 
 
8. SEGUIMENT DEL CONVENI 
 
Les persones responsables de l’entitat tenen el deure de facilitar a l’Ajuntament tota la 
informació i documentació que els sigui requerida sobre el funcionament de l’activitat 
subvencionada, i té el deure d’assistir a les reunions que sobre aquest aspecte pugui 
convocar l’Ajuntament. 
 
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 suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront 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. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
  
19. CULTURA. CREACIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA I 

APROVACIÓ INICIAL DE LES NORMES D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CONSELL. 

 
Relació de fets 
 
I. En el Ple ordinari de l’Ajuntament de 7 de maig de 2012 es va aprovar una 
moció per crear un Consell Municipal sectorial a l’àmbit de cultura. 
 
II. En compliment d’allò que disposa aquesta moció, la Regidoria de Cultura ha 
redactat un projecte de normes reguladores de l’organització i funcionament 
d’aquest Consell Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 



 

 

Articles 52, 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 130 i 131 del Reial 
Decret 2568/1986, que aprova el Reglament d’Organització i Funcionament 
dels Ens Locals, el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple de 18 de setembre de 2000, l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de bases del règim local i demés normativa concordant. 
 
De conformitat amb aquests antecedents i fonaments de dret, i a proposta de 
la Regidoria de Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
PRIMER. Crear el Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com a òrgan de participació sectorial en matèria de cultura. 
 
SEGON. Aprovar inicialment les normes d’organització i funcionament del 
Consell Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que 
s’incorporen com a annex al present acord. 
 
TERCER. Publicar el present acord, així com el text íntegre de les normes 
d’organització i funcionament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
inserir un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, 
sotmetent-lo a un termini d’informació pública i audiència de les persones 
interessades de 30 dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
QUART. En el cas que no es presentessin reclamacions o suggeriments durant 
aquest termini, s’entendrà definitivament adoptat aquest acord. 
 
CINQUÈ. Una vegada aprovat definitivament el present acord, la sessió 
constitutiva del Consell Municipal de Cultura i el nomenament dels seus 
membres es farà per Decret d’Alcaldia o, en el seu cas, per Decret de la 
regidora delegada de Cultura. 
 

ANNEX 
 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Preàmbul 
 



 

 

El Consell Municipal de Cultura ha d’esdevenir l’eina fonamental per impulsar el debat 
i la reflexió sobre l’estat de la cultura a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, així com el 
desenvolupament i la definició de quines han de ser les grans línies polítiques 
culturals municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de la participació 
ciutadana. 
 
Article 2. Objectius generals 
 

a.  Constituir el Consell com a òrgan consultiu, informatiu i deliberatiu. 
b.  Promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre els diferents agents culturals de 

la ciutat. 
c.  Garantir la participació de la ciutadania, organitzada o no, en la millora de les 

polítiques culturals de la ciutat. 
d.  Potenciar el treball entre la ciutadania, les associacions, les institucions i 

persones de reconeguda trajectòria en el món de la Cultura. 
 
Article 3. Competències i funcions 
 
1.- Són competències del Consell Municipal de Cultura: 
 

a.  Mantenir un espai formal d’informació, estudi i debat entre els diferents agents 
de la ciutat en l’àmbit de la Cultura. 

b.  Possibilitar que les actuacions municipals comptin amb la consulta i la 
participació dels sectors implicats. 

c.  Recollir valoracions i propostes de tots els agents, a nivell grupal i/o individual, 
relatives al funcionament dels serveis municipals i/o les activitats municipals en 
el territori. 

 
2.- Les funcions del Consell Municipal de Cultura s’exerciran mitjançant l’elaboració 
d’informes, dictàmens, propostes i suggeriments que tindran rang de recomanació per 
als òrgans del govern municipal i per a la resta de representants de Ple Municipal.  
 
Les opinions, treballs, propostes o estudis elaborats pel Consell Municipal de Cultura, 
que facin referència directa a punts sobre els que s’hagi de pronunciar la Junta de 
Govern o el Ple de l’Ajuntament, seran inclosos en l’expedient corresponent. En el cas 
d’haver-hi divisió d’opinions quedarà reflectit en l’acta i la presidència explicarà, quan 
calgui, les diferents posicions i manifestarà el suport que hagi obtingut cadascuna 
d’elles. 
 
CAPÍTOL II: COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 4. Composició del Consell 
 
4.1. El Consell Municipal de Cultura, com a òrgan de participació, estarà format per:  
 

a.  Representants de totes les entitats culturals registrades en el RME que 
manifestin expressament la voluntat de ser membres. 

b.  Totes aquelles persones que per raons professionals, de coneixement o 
d’interès en l’àmbit de la política cultural del municipi manifestin la seva voluntat 



 

 

expressa de ser membres del Consell, així com el compromís de participar-hi a 
través dels òrgans del mateix. 

c.  Els membres (polítics) de la Comissió Informativa en la que es tractin el temes 
de Cultura. 

d.  Personal tècnic de la regidoria de Cultura: el cap del servei i un tècnic de la 
Regidoria, designat a proposta del cap del servei, que farà les funcions de 
secretari del consell plenari i de la comissió permanent. 

 
 

4.2. Nomenament dels membres del consell Municipal de Cultura: 
 
Els membres del Consell Municipal de Cultura seran nomenats formalment per Decret 
de l’alcalde/essa o del regidor/a delegat en matèria de cultura, i es donarà compte 
d’aquest nomenament, quan escaigui, al Consell Plenari i a la Comissió Permanent. 
 
El nomenament formal dels membres que s’incorporin una vegada constituït el Consell 
es farà també per Decret de l’alcalde/essa o del regidor/a delegat en matèria de 
cultura, si bé en aquest cas les sol·licituds d’incorporació hauran d’haver estat 
informades favorablement per la Comissió Permanent. 
 
Article 5. Òrgans del Consell 
 
Són òrgans del Consell Municipal de Cultura la Presidència, el Consell Plenari, la 
Comissió Permanent i les Comissions de treball sectorials. 
 
Article 6. Presidència 
 
1. La Presidència del Consell correspon a l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar en el 
regidor o regidora responsable de la Regidoria de Cultura. Correspon a la Presidència: 
 

a)  Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió 
b)  Establir l’ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix. 
c)  Representar el Consell. 
d)  Donar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords. 
e)  Traslladar als òrgans de gestió i de govern municipal les propostes, els informes 

i les iniciatives, 
f)  i la resta de funcions que li són pròpies amb relació al funcionament d’un òrgan 

col·legiat. 
 

2. La Presidència del Consell, per al seu bon funcionament, podrà convidar regidors, 
tècnics o qualsevulla altra persona que consideri adient per explicar i/o informar sobre 
un o varis temes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Article 7. El Consell Plenari 
 
1.- El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació i debat del Consell 
Municipal de Cultura i estarà integrat pels tots els membres del Consell Municipal de 
Cultura. 
 



 

 

2.- El Consell es reunirà com a mínim dos cops a l’any en sessió ordinària. Serà 
convocat amb 7 dies d’antelació, acompanyades d’un ordre del dia prefixat per la 
Comissió Permanent. L’ordre del dia serà elaborat pel president, amb les propostes 
que facin els membres de la Comissió Permanent. 
 
Podrà fer sessions extraordinàries quan la Presidència o una quarta part del nombre 
legal de persones membres ho demani. Les sessions extraordinàries hauran de ser 
convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans. 
 
3.- El Consell Plenari quedarà vàlidament constituït quan siguin presents, en primera 
convocatòria 1/3 dels seus membres i, en segona convocatòria, al cap de mitja hora 
més tard amb els assistents convocats. Aquest quòrum s’ha de mantenir al llarg de 
tota la sessió: Cal igualment l’assistència de les persones que realitzin funcions de 
Presidència i Secretaria o de les que, en cada cas, les substitueixin. 
 
Quedarà vàlidament constituït quan, malgrat no s’hagin acomplert els requisits de la 
convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres i així ho determinin. 
 
4.- Els acords del Consell Plenari s’adoptaran per majoria dels assistents, amb vot 
diriment de la Presidència en cas d’empat. Això mateix regirà per a l’adopció d’acords 
de la Comissió Permanent. 
 
5.- El secretari del Consell Plenari serà un treballador municipal de la Regidoria de 
Cultura, designat a proposta del cap de Servei, i participarà a les sessions amb veu 
però sense vot i aixecarà les corresponents actes de cada reunió, de la qual en lliurarà 
una còpia a cada un dels membres del Consell. També expedirà les certificacions que 
li siguin sol·licitades, amb el vist-i-plau de la Presidència. 
 
Article 8. La Comissió Permanent 
 
1.- La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat de vetllar per l’impuls i bon 
funcionament del Consell Municipal de Cultura i assumeix les funcions de: proposar a 
la presidència del Consell l’ordre del dia, contactar amb les entitats vinculades al 
Consell, vetllar pel compliment de les decisions aprovades en el plenari i actuar com a 
òrgan executiu del consell entre sessió i sessió. 
 
2.- La Comissió Permanent estarà integrada per la Presidència del Consell, el 
secretari/ària del Consell Plenari, i cinc representants d’entre les persones dels 
apartats c. i d. de l’article 4, que seran designats pel Consell Plenari o, en cas de 
manca d’acord, per Decret municipal. 
 
3.- Els membres de la Comissió Permanent seran nomenats formalment per Decret de 
l’alcalde/essa o del regidor/a delegat en matèria de cultura. 
 
4.- El nomenament dels membres de la Comissió Permanent escollits d’entre les 
persones dels apartats c. i d. de l’article 4 tindrà una vigència de 4 anys. La seva 
designació i nomenament es produirà sempre a meitat del mandat municipal, és a dir, 
transcorreguts dos anys des de la celebració de les darreres eleccions municipals, per 
tal de donar continuïtat i coherència al treball de la Comissió Permanent i evitar que el 



 

 

seu funcionament es pugui veure afectat per eventuals canvis en el govern municipal 
derivats dels processos electorals locals. Això no obstant, en qualsevol moment 
aquests membres podran renunciar al seu càrrec o ser rellevats de les seves funcions 
per acord del Consell Plenari. 
 
5.- La Comissió Permanent es reunirà amb la periodicitat que acordin els seus 
membres, i com a mínim, dos cops l’any. 
 
6.- La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l’ordre del dia 
corresponent, que s’haurà de distribuir entre els membres amb una antelació mínima 
de cinc dies hàbils. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a 
mínim, dos dies hàbils abans. 
 
7.- S’aplicarà supletòriament el règim de funcionament del Consell Plenari. 
 
Article 9. Les Comissions de treball sectorial 
 
1.- El Consell, per al seu bon funcionament, pot treballar en comissions específiques o 
sectorials formades per membres del propi Consell. 
 
Es poden crear tantes comissions de treball com camps d’actuació tingui el Consell. 
La competència per crear les comissions de treball correspon al Consell Plenari. 
 
2.- Les comissions sectorials es reuniran quan acordin els seus membres o amb la 
periodicitat que acordi el Consell Plenari. 
 

•  Les comissions seran convocades amb 7 dies d’antelació, amb un ordre del dia 
prefixat i es podrà ampliar fent arribar les propostes dos dies abans de la reunió. 

•  L’ordre del dia serà elaborat pel President, amb les propostes fetes pels membres 
de la comissió. 

•  Les actes de cada comissió de treball es faran arribar als membres del Consell en 
un termini màxim de 10 dies des de la finalització de cada comissió. 

 
3.- El secretari de les Comissions de Treball Sectorials serà un treballador municipal, 
designat per Decret municipal, que participarà a les sessions amb veu però sense vot i 
aixecarà les corresponents actes de cada reunió, de la qual en lliurarà una còpia a 
cada un dels membres del Consell. També expedirà les certificacions que li siguin 
sol·licitades, amb el vist i plau de la Presidència. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Sens perjudici del que estableix l’apartat 4 de l’article 8, el primer nomenament dels 
membres de la Comissió Permanent escollits d’entre les persones dels apartats c. i d. 
de l’article 4 que es realitzi una vegada constituït el Consell Municipal de Cultura serà 
vigent fins al mes de juny del 2017. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 



 

 

El/la president/a podrà desenvolupar aquestes Normes dictant les disposicions 
oportunes per facilitar el bon funcionament del Consell. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 
 20. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEL CONVENI 

URBANÍSTIC I APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN L'ÀMBIT DE LES 
FINQUES DE L'INTERIOR DE L'ILLA DELIMITADA PER LA 
RAMBLA DE JOAN BAPTISTA PIRELLI, PASSEIG DEL CARME, 
RAMBLA DE LLUÍS COMPANYS I EIXAMPLE DE MAR (PLA 
ESPECIAL PIRELLI-MAR). 

 
Relació de fets: 
 
I.- L’entitat "Ninglee, S.L." és propietària de la finca que té la següent 
descripció registral:  

 
“Terreno destinado a jardín, cercado de paredes en Vilanova i la 
Geltrú, y en el interior de la manzana formada por la Rambla Pirelli, 
la Rambla Transversal, el torrente de San Juan y el Paseo de 
Nuestra Señora del Carmen, de extensión superficial dos mil 
trescientos treinta y nueve metros treinta y ocho decímetros 
cuadrados, y que se prolonga fuera de las paredes hacia el Este, en 
franja de terreno de quinientos veintiocho metros cuadrados, para 
dar salida a esta finca y a la parte posterior de otra con derecho a 
ello y sitas en el Paseo del Carmen, hasta la Rambla Pirelli, a través 
de un pasadizo cubierto por la casa número 94 de tal calle. Linda, 
por el sur, con las cases números 10 a 24 del Paseo del Carmen, al 
este, con finca de la Rambla Pirelli, números 88 al 94, al Oeste, con 
el número 9 del Paseo del Carmen, de hermanos Castany 
Santacana, y por la espalda, con fábrica de Productos Pirelli”. 

 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú al volum 70, llibre 
34, full 226, finca registral 2316.  
 
Aquesta finca estava qualificada segons el PGOU aprovat el 2001 com a 



 

 

"espai lliure interior" i concretament com a "pati no edificable en planta baixa i 
sòtan", segons l'art. 66 de les Normes Urbanístiques del PGOU. No obstant, 
tota vegada que la propietària es va mostrar disconforme amb aquesta 
qualificació que va determinar el PGOU en la que no assignava aprofitament 
urbanístic a la seva finca situada dins del sòl urbà, va interposar un recurs 
contenciós administratiu que va finalitzar per sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya de 27 de setembre de 2004, mitjançant la qual es 
va anular aquesta qualificació, instant l'Ajuntament i la Generalitat de 
Catalunya a tramitar i aprovar l’instrument de planejament urbanístic que 
procedeixi per a fixar la qualificació o règim urbanístic de dita finca.  
 
II.- Per la seva banda, “Explotaciones Grupo B Tres, S.L.” és propietària de les 
següents finques:  
 
1.-  

“34.- URBANA. Parcela de terreno solar no edificable, en esta villa, 
y en el interior de la manzana formada por la Rambla Samá, el 
Paseo del Carmen, el Torrente de San Juan y el camino contiguo a 
la vía férrea, con figura irregular, dos rectángulos adosados, uno de 
treinta y siete metros setenta centímetros por dieciséis metros 
treinta y siete centímetros y el meridional de diecinueve metros 
treinta centímetros por cinco metros trescientos treinta y cinco 
milímetros, y total extensión superficial de setecientos veinte metros 
once decímetros cuadrados, con lindes al Sur en línea de cinco 
metros trescientos treinta y cinco milímetros restante finca de que 
se segrega, casa número nueve del Paseo del Carmen y también 
en otras fincas iguales parcela segregada y finca número ocho del 
Paseo, propio de José María Borrell y otros, al Este con línea de 
diecinueve metros treinta centímetros parcela segregada y en línea 
de treinta y siete metros setenta centímetros finca número diez del 
Paseo, de los hermanos Salvador Ribot, por el Oeste en otras dos 
líneas iguales a las recién citadas aquella finca de Productos Pirelli. 
Tiene subsuelo de su lado oriental un pozo para captación de las 
aguas subterráneas que abastecen la finca matriz”. 

  
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al llibre 617, foli 
175, finca núm. 28.885.  
 
2.- 

“URBANA: Cuerpo de edificio comprensivo de la casa número ocho 
moderno del Paseo de Nuestra Señora del Carmen, de esta villa, 
con los almacenes y patios interiores que se van extendiendo a la 
izquierda entrando y por detrás del jardín de la señalada de número 
ocho, en el citado Paseo. Consta de bajos y un piso alto, y los 



 

 

almacenes sólo de bajos y junto con éstos ocupa una superfície de 
dos mil seiscientos cincuenta y un metros sesenta y tres decimetros 
cuadrados. LINDA por su frente mediodía, por donde se entra a la 
casa y por ésta a los almacenes, parte con el Paseo citado y 
escalonados, parte con la casa número cinco propiedad de los 
sucesores de Juan Batista Simeón, con la número cuatro propiedad 
de Don Antonio Bergés, con una pequeña porción del jardín de la 
casa número tres, propiedad de Doña Antonia Brunet y parte con el 
jardín de la casa número uno; por su izquierda entrando, Poniente, 
con dicha casa número cinco y escalonadamente parte con dicho 
jardín de la número uno y parte con la Rambla Lluís Companys; por 
el Norte, con finca segregada adquirida por Garraf Mediterrania, 
S.A.; y por la derecha entrando, Oriente, parte con casa número 
nueve del Paseo del Carmen de los hermanos Castany Santacana 
y parte con finca registral 28.885”.     

 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al tom 1443, llibre 
711, foli 131, finca núm. 571.  
 
III.- Ambdós titulars -Ninglee S.L. i Explotaciones Grupo B Tres, S.L.-
representen el 94,17% de la propietat inclosa en l’àmbit del polígon 
d’actuació que es delimitarà en la modificació de planejament objecte del 
present acord i que seguidament s’exposarà.  
 
IV.- Segons les dades cadastrals i el recent aixecament topogràfic, l’estructura 
de la propietat de l’àmbit total discontinu de la Modificació del Pla General 
d’Ordenació i motiu del present acord és la següent:  
 

- Ninglee S.L...............................................................   2.510,00 m2  
- Explotaciones Grupo B Tres, S.L.............................   1.940,00 m2 
- José Elías Olalla i Irene Sentís Pijoan.....................  184,00 m2 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú...........................  508,00 m2 

 
  Total àmbit de MPGO ………………………...........  5.142,00 m2 

D’altra banda, la superfície de les finques o part de  finques incloses en l’àmbit 
continu d’aquesta Modificació del Pla General d’Ordenació és de 4.634 m2, de 
la que correspon a la delimitació del Polígon d'Actuació urbanística (PAU 22), 
una superfície de 3.155 m2, que es verificarà i fixarà definitivament en el 
posterior procés de gestió, amb la següent distribució: 
 

Ninglee S.L........................................................    2.510  (79,56%) 
Explotaciones Grupo B Tres, S.L......................     461  (14,61%)    
José Elías Olalla i Irene Sentís Pijoan.............     184  (  5,83%)    

 



 

 

Total àmbit PAU 22 ………….......................... 3.155    (100%)      
 
V.- Que, en relació amb la finca de Ninglee S.L., el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Secció 3ª de la Sala Contenciosa, el dia 18 de 
desembre de 2008, mitjançant Interlocutòria, disposa l’execució forçosa de la 
Sentència dictada en les actuacions. La Interlocutòria transcriu literalment la 
part dispositiva de la Sentència, concretament la part anteriorment 
ressenyada, i a continuació requereix el Sr. alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova i La Geltrú i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè 
en el termini de quatre mesos: 
 

“contados desde la fecha del requerimiento dé cumplimiento a lo 
ordenado en el Fallo transcrito, bajo apercibimiento de que en el 
caso de incumplirse dicho requerimiento, se tendrá por aprobada 
la calificación de la finca de autos en los términos solicitados por 
la actora, a saber: interior de manzana destinado a verde público, 
sistema de espacios libres locales – parque urbano, y sistema de 
expropiación, clave F”. 

 
Posteriorment, i una vegada transcorregut el ressenyat termini de quatre 
mesos, per interlocutòria del referit TSJ de data 29 d’octubre de 2009 es va 
declarar que la qualificació i règim jurídic de l’esmentada finca és l’abans 
referida, d’interior d’illa destinat a verd públic, sistema d’espais lliures locals-
parc urbà, i sistema d’expropiació clau F.   
 
VI.- No obstant això, després d’estudiar diverses d’alternatives urbanístiques, 
com consta a l’expedient administratiu, s’ha arribat a la conclusió per part de 
l’Ajuntament amb el consentiment dels afectats, que per raons de coherència 
urbanística seria beneficiós per als interessos generals del municipi donar 
compliment adequat al “fallo” de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de data 27 de setembre de 2004, així com compensar els drets econòmics 
que es derivarien de mantenir l’anterior qualificació i sistema d’execució 
efectuada directament pel propi Tribunal, procedint a tramitar i aprovar 
l’instrument de planejament urbanístic consistent en la Modificació Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit de les 
finques de l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista Pirelli, 
passeig del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar (Pla 
Especial Pirelli-Mar), de superfície 3.585,65 m2. 
 
La proposta de modificació del PGO es concreta en els següents objectius: 
 

1) L’establiment d’un Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) en el referit 
àmbit, qualificant els terrenys que el conformen com a sòl urbà no 
consolidat, amb les determinacions i paràmetres urbanístics i 



 

 

edificatoris que figuren en la mateixa, i sotmetent el seu 
desenvolupament al corresponent pla de millora urbana i posterior 
gestió urbanística mitjançant el sistema de reparcel·lació per 
compensació bàsica. 

2) Permetre l’edificació en planta soterrani, a l’espai lliure interior de la 
finca propietat d’Explotaciones Grupo B Tres, S.L. (finca registral 571), 
no inclosa al Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) però sí dins 
l’àmbit de la modificació del PGO, admetent també l’edificació en 
planta baixa amb la limitació de l’article 66 a) de les normes 
urbanístiques del PGO. 

3) La qualificació com a sistema d’espais lliures (clau F), per tal de donar 
compliment  a les determinacions de l’article  100.3 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (DL 1/2010), de les següents finques: a) Solar de 
propietat municipal de 508,00 m2 de superfície destinat a Serveis 
tècnics, finca resultant del projecte de compensació del polígon 4 del 
sector Aragai, situat a la ronda Ibèrica entre els núm. 265 i 267; b) Part 
de la finca d’Explotaciones Grupo B Tres, S.L. (finca registral 28.885), 
no inclosa al Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) de 227,52 m2 de 
superfície, llindant amb la part inclosa a l’esmentat polígon. 

4) Desqualificar com a sistema els vials i el pas en planta baixa 
actualment previstos en el PGO vigent, de la finca registral 571 
propietat d’Explotaciones Grupo B Tres, S.L., entre la rambla de Lluís 
Companys i el carrer Meridional, per la seva innecessarietat, mantenint 
però la connexió de l’espai lliure de l’àmbit de Pirelli Mar amb l’espai 
lliure resultant d’aquesta modificació, d’acord amb el que es preveu a 
l’objectiu 3) anterior, compensant-se en part amb l’aportació del 
sistema d’espais lliures de 227,52 m2 de superfície, indicat en 
l’esmentat objectiu 3). 

 
VII.- Considerant aquest antecedents, a fi i efecte d'harmonitzar els interessos 
públics i privats, d'agilitar la tramitació i gestió de l'ordenació urbanística 
prevista, i de garantir l'assumpció dels objectius definits per totes les parts, 
deixant constància de quants compromisos es derivin en ordre al seu efectiu i 
recíproc compliment, mitjançant conveni urbanístic signat en data 31 
d’octubre de 2013 entre l’Ajuntament i els propietaris de les finques abans 
descrites, incorporat a l’expedient, s’han establert les bases per, en el marc 
d'una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana (i si 
s'escau, posterior Pla de millora urbana), l'ordenació, desenvolupament i 
execució urbanística de l’àmbit de l’interior de l’illa delimitada per la rambla de 
Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís Companys i 
l’Eixample de Mar (Pla Especial Pirelli-Mar), incorporant la xarxa viària interna 
prescrita pel vigent PGO, que possibilita les connexions de les finques 
incloses dins l'àmbit senyalat en el plànol núm. 1 annex a dit conveni, amb la 
xarxa viària urbana general (rambla de Joan Baptista Pirelli, rambla de Lluís 



 

 

Companys i carrer Meridional) i per tant la comunicació i integració del nou 
Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) en el sòl urbà consolidat. 
 
VIII.- La proposta de nova ordenació, i per tant de la present MPGO, es 
fonamenta en la integració de les finques en un Polígon d’Actuació 
Urbanística en sòl urbà no consolidat, amb els següents criteris:  
 
1. La voluntat municipal d'estructuració d’aquest espai en un entorn amb 

tipologies residencials que justif iquen una nova proposta 
d’ordenació urbanística.  

 
2.  Posar a disposició de la col·lectivitat un nou espai lliure d'ús públic 

connectat amb una zona urbana consolidada, conservant, en bona part, 
el nivell d'esponjament l’actual de l’àmbit amb la cessió i urbanització 
dels  nous espais lliures i la vialitat prevista pel PGO per tal de solucionar 
l’actual discontinuïtat del sector, i fer compatible l’ús residencial amb la 
implantació d’una volumetria ajustada a la singularitat d’aquest espai urbà. 

 
3.  L'execució de forma consensuada de la sentència del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya abans esmentada. 
 
El document de modificació de PGO incorporat a l’expedient ha estat elaborat 
pels serveis tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament, i signat pel cap de Servei 
d’Urbanisme, Sr. Camil Queraltó Ventura.  
 

Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb l’art. 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), 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.  
 
Així, la lletra b) de l’article 96 TRLUC determina que les modificacions dels 
sistemes urbanístics d’espais lliures, zones verdes o d’equipaments esportius 
resten subjectes al procediment que estableix l’article 98, segons el qual en 
aquests supòsits s’ha de garantir el manteniment de la superfície i de la 
funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació, justificant en la memòria 
pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es 
compleix amb l’abans dit.    
 
Per la seva part, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les 
modificacions d’instruments de planejament urbanístic que comportin un 



 

 

increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la 
densitat dels usos o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes 
a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100. Per tant, el document 
de modificació inclou entre la seva documentació les especificacions 
detallades en els referits articles 99 i 100 que són objecte d’aplicació al 
present supòsit. 
 
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 
(Decret 305/2006, de 18 de juliol), i el tràmit d'audiència que preveu l'article 
85.7 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.- D’altra banda, l’art. 118 de l’esmentat Reglament regula les determinacions 
i documentació de les modificacions dels instruments de planejament 
urbanístic. Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat 
específica, d'entre les pròpies de la figura de planejament modificada i en 
qualsevol cas han de: 

a)  Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b)  Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c)  Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i 
que substitueixen les precedents. 

d)  Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl 
per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeixen els 
apartats 2, 3 i 4 de l'article 94 de la Llei d'urbanisme.  

3.- L’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels plans 
urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la finalitat, 
contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar l'informe 
ambiental corresponent a les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna 
repercussió ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  

En el present supòsit, en atenció a l’objecte de la modificació, no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que l’objecte de la 
present modificació puntual de PGO no es troba dins de cap dels supòsits 



 

 

previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, per quant no és constitutiu dels supòsits previstos en les 
lletres a) i d) de dit article, i tampoc de la lletra b), en no enquadrar-se dit 
objecte dins els projectes o activitats previstos a l’article 3.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes. Tampoc es troba dins el supòsit 
de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no urbanitzable, la qual cosa no 
és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-
nos dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit, és a dir, modificació del 
planejament urbanístic. Així mateix, tampoc es troba dins les categories de 
plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, 
ni s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present 
modificació no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius 
sobre el medi ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del 
referit article 118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

I d’altra banda, tampoc es tracta de cap dels supòsits previstos a l’article 3.1 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, tota vegada que la present modificació de pla 
general no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. No 
obstant això, en aplicació de l’article 3.3 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, si 
d’aquest règim d’usos se’n derivés una implantació singular, el projecte en 
qüestió hauria d’incorporar el corresponent estudi d’avaluació de mobilitat 
generada. 
 
En conseqüència, 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.  
 
4.- 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 qualssevol 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 fonamentades 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. 
 
5.- D’acord amb l’article 26 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en relació 
amb l’article 104 del text refós 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 al de llur aprovació.  
 
Les entitats públiques que subscriguin convenis urbanístics han de garantir llur 
consulta pública i han de facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti (art. 26.2 RLUC). 
 
Els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament o 
gestió que han de ser objecte d’aprovació, modificació o revisió, han de formar 
part de la documentació que integra la respectiva figura de planejament o 
gestió des de l’inici del procediment corresponent o des de la seva 
formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment (art. 26.3 
RLUC).  
 
6.- L’òrgan municipal competent per a l’aprovació del present conveni 
urbanístic i 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 el 
conseller o consellera competent en matèria d’urbanisme (art. 98.2 TRLUC), 
amb l’informe previ favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
competent i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 
 
7.- El referit acord d’aprovació del conveni urbanístic i d’aprovació inicial de la 
MPGO s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal i en el 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 els articles 23 i 26 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 s’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).   
 
Per tot l’exposat, vist el referit conveni urbanístic i el document de modificació 
de PGO redactat des dels serveis d’urbanisme d’aquest Ajuntament, així com 
l’informe jurídic incorporat 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, la Comissió Informativa de 
Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar el conveni urbanístic signat en data 31 d’octubre de 2013 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ninglee, S.L. i Explotaciones Grupo 
B Tres, S.L., per la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana 
de Vilanova i la Geltrú, en l’àmbit de les finques de l’interior de l’illa delimitada 
per la rambla de Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís 
Companys i l’Eixample de Mar (Pla Especial Pirelli-Mar), incorporat a 
l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en l’àmbit de les finques de l’interior de 
l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista Pirelli, passeig del Carme, 
rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar (Pla Especial Pirelli-Mar), 
d’acord amb el document de modificació incorporat a l’expedient.   
 



 

 

TERCER. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualssevol 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, dins l’àmbit delimitat 
en el plànol corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
La present suspensió s’aprova 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, i li seran 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament. 
 
QUART. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en el 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 els articles 23 i 26.1 del Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, i articles 96 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, 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 i Planejament, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a Ninglee, S.L. i Explotaciones Grupo B 
Tres, S.L., amb expressió dels recursos que siguin escaients.  
  

 
 
CONVENI URBANÍSTIC PER LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN L’ÀMBIT DE LES 
FINQUES DE L’INTERIOR DE L’ILLA DELIMITADA PER LA RAMBLA JOAN 
BAPTISTA PIRELLI, PASSEIG DEL CARME, RAMBLA LLUÍS COMPANYS I 
L’EIXAMPLE DE MAR (PLA ESPECIAL PIRELLI-MAR).  
 

 
 
Vilanova i la Geltrú, 31...d’octubre de dos mil tretze. 
 



 

 

COMPAREIXEN:  
 
A la seu de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reuneixen les següents persones: 
 

La Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, les circumstàncies personals de la qual no es ressenyen en funció del seu 
càrrec. Assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. Isidre Martí Sardà. 

Ninglee, S.L, amb domicili a efectes de notificacions a 08036 Barcelona, avinguda 
Diagonal 465, pral. 2ª-B, i amb NIF núm. B08710402. 

Explotaciones Grupo B Tres, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a 08800 
Vilanova i la Geltrú, carrer Havana, 16 baixos, i amb NIF núm. B58671231. 

 
INTERVENEN: 

 
La Sra. Neus Lloveras i Massana en representació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1. b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
 
El Sr. Pablo Salvador Gasull, en nom i representació de l'entitat mercantil Ninglee, SL 
(en endavant Ninglee), domiciliada a 08036 Barcelona, avinguda Diagonal 465, pral. 
2ª-B, amb NIF núm. B08710402, en la seva condició de conseller delegat de la 
societat, segons acredita mitjançant escriptura de data 20 de setembre de 2002, 
atorgada davant el notari de Barcelona, Sr. Joan Carles Olé Favaro, protocol 2.953, 
per la qual es formalitzen els acords adoptats per la Junta General de socis, 
celebrada el dia 24 de juliol de 2002 i Consell d’Administració en sessió de 24 de juliol 
de 2002 i 18 de setembre de 2002. 
 
La Sra. Bibiana Fabré Carreras, en nom i representació de l'entitat mercantil 
Explotaciones Grupo B Tres, S.L., domiciliada a 08800 Vilanova i la Geltrú, carrer 
Havana, 16 baixos, i amb NIF núm. B58671231, en la seva condició de conseller 
delegat de la societat, segons acredita mitjançant escriptura de solemnització 
d’acords socials, amb protocol núm. 4463, atorgada en data 16 de desembre de 
2003, davant del notari Sr. Eduardo Hernández Compta.  
 

ACTUEN: 
 
La Sra. Neus Lloveras i Massana, en qualitat d’Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, com a administració pública competent en matèria 
d'urbanisme i concretament per impulsar la modificació puntual del PGOU en els 
termes que figuren en aquest conveni. Assistida pel secretari de l’Ajuntament, Sr. 
Isidre Martí Sardà. 

El Sr. Pablo Salvador Gasull, en nom i representació de Ninglee, SL, propietària de la 
finca que després es descriu. 



 

 

La Sra. Bibiana Fabré Carreras, en nom i representació de l'entitat mercantil 
Explotaciones Grupo B Tres, S.L., propietària de les finques que després es 
descriuen.  

Les parts compareixents, mútuament i recíprocament, es reconeixen la capacitat legal 
suficient per a formalitzar aquest document, i a aquest efecte 

 

MANIFESTEN: 

I.- Que la companyia "Ninglee S.L." és propietària de la finca que té la següent 
descripció registral:  

 
“Terreno destinado a jardín, cercado de paredes en Vilanova i la Geltrú, y 
en el interior de la manzana formada por la Rambla Pirelli, la Rambla 
Transversal, el torrente de San Juan y el Paseo de Nuestra Señora del 
Carmen, de extensión superficial dos mil trescientos treinta y nueve 
metros treinta y ocho decímetros cuadrados, y que se prolonga fuera de 
las paredes hacia el Este, en franja de terreno de quinientos veintiocho 
metros cuadrados, para dar salida a esta finca y a la parte posterior de 
otra con derecho a ello y sitas en el Paseo del Carmen, hasta la Rambla 
Pirelli, a través de un pasadizo cubierto por la casa número 94 de tal calle. 
Linda, por el sur, con las cases números 10 a 24 del Paseo del Carmen, al 
este, con finca de la Rambla Pirelli, números 88 al 94, al Oeste, con el 
número 9 del Paseo del Carmen, de hermanos Castany Santacana, y por 
la espalda, con fábrica de Productos Pirelli”. 
 

Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 
226, finca registral 2316. Referència cadastral. No disposa de referència cadastral 
pròpia està constituïda per parts de tres finques amb les referències cadastrals 
següents:    3336029CF9633N0001DB 

3336040CF9633N0001SB 
3336011CF9633N0001HB 

II.- Que aquesta finca estava qualificada segons el PGOU com a "espai lliure interior" 
i concretament com a "pati no edificable en planta baixa i sòtan", segons l'art. 66 de 
les Normes Urbanístiques del PGOU. No obstant, per sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya de 27 de setembre de 2004 es va anular aquesta 
qualificació, instant a l'Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya a tramitar i aprovar 
l’instrument de planejament urbanístic que procedeixi per a fixar la qualificació o 
règim urbanístic de dita finca.  
 
III.- Que Explotaciones Grupo B Tres, S.L. és propietària de les següents finques:  
 
1.-  
 



 

 

“34.- URBANA. Parcela de terreno solar no edificable, en esta villa, y en el 
interior de la manzana formada por la Rambla Samá, el Paseo del 
Carmen, el Torrente de San Juan y el camino contiguo a la vía férrea, con 
figura irregular, dos rectángulos adosados, uno de treinta y siete metros 
setenta centímetros por dieciséis metros treinta y siete centímetros y el 
meridional de diecinueve metros treinta centímetros por cinco metros 
trescientos treinta y cinco milímetros, y total extensión superficial de 
setecientos veinte metros once decímetros cuadrados, con lindes al Sur 
en línea de cinco metros trescientos treinta y cinco milímetros restante 
finca de que se segrega, casa número nueve del Paseo del Carmen y 
también en otras fincas iguales parcela segregada y finca número ocho 
del Paseo, propio de José María Borrell y otros, al Este con línea de 
diecinueve metros treinta centímetros parcela segregada y en línea de 
treinta y siete metros setenta centímetros finca número diez del Paseo, de 
los hermanos Salvador Ribot, por el Oeste en otras dos líneas iguales a 
las recién citadas aquella finca de Productos Pirelli. Tiene subsuelo de su 
lado oriental un pozo para captación de las aguas subterráneas que 
abastecen la finca matriz”. 
 

  
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al llibre 617, foli 175, 
finca núm. 28.885. És part de la unitat amb referència cadastral 3336039-CF9633N-
0001-UB.   
 
2.- 

“URBANA: Cuerpo de edificio comprensivo de la casa número ocho 
moderno del Paseo de Nuestra Señora del Carmen, de esta villa, con los 
almacenes y patios interiores que se van extendiendo a la izquierda 
entrando y por detrás del jardín de la señalada de número ocho, en el 
citado Paseo. Consta de bajos y un piso alto, y los almacenes sólo de 
bajos y junto con éstos ocupa una superfície de dos mil seiscientos 
cincuenta y un metros sesenta y tres decímetros cuadrados. LINDA por su 
frente mediodía, por donde se entra a la casa y por ésta a los almacenes, 
parte con el Paseo citado y escalonados, parte con la casa número cinco 
propiedad de los sucesores de Juan Batista Simeón, con la número cuatro 
propiedad de Don Antonio Bergés, con una pequeña porción del jardín de 
la casa número tres, propiedad de Doña Antonia Brunet y parte con el 
jardín de la casa número uno; por su izquierda entrando, Poniente, con 
dicha casa número cinco y escalonadamente parte con dicho jardín de la 
número uno y parte con la Rambla Lluís Companys; por el Norte, con 
finca segregada adquirida por Garraf Mediterrania, S.A.; y por la derecha 
entrando, Oriente, parte con casa número nueve del Paseo del Carmen 
de los hermanos Castany Santacana y parte con finca registral 28.885”.     

 
Inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al tom 1443, llibre 711, 
foli 131, finca núm. 571. Idufir: 08168000016574.  
 
 



 

 

IV.- Que ambdós titulars -Ninglee S.L. i Explotaciones Grupo B Tres, S.L.- 
representen el 94,17% de la propietat inclosa en l’àmbit del polígon d’actuació que 
es delimitarà en la modificació de planejament objecte del present conveni, d’acord 
amb l’antecedent V que seguidament s’exposa.  
 
V- Segons les dades cadastrals i el recent aixecament topogràfic, l’estructura de la 
propietat, de l’àmbit total discontinu de la Modificació del Pla General d’Ordenació i 
motiu del conveni és la següent:  
 

Ninglee S.L.................................................................  2.510,00 m2  
Explotaciones Grupo B Tres, S.L............................... 1.940,00 m2  
José Elías Olalla i Irene Sentís Pijoan...................... 184,00 m2  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú............................. 508,00 m2 
 
Total àmbit de MPGO ………………….................... 5.142,00 m2  

D’altra banda, la superfície de les finques o part de  finques incloses en l’àmbit 
continu d’aquesta Modificació del Pla General d’Ordenació és de 4.634,- m2, de la 
que correspon a la delimitació del Polígon d'Actuació urbanística (PAU 22), una 
superfície de 3.155,-, que es verificarà i fixarà definitivament en el posterior procés de 
gestió, amb la següent distribució: 
 

Ninglee S.L.......................................................... 2.510  (79,56%) 
Explotaciones Grupo B Tres, S.L........................ 461  (14,61%)    
José Elías Olalla i Irene Sentís Pijoan............... 184  (  5,83%)    

 
Total àmbit PAU 22 ………............................... 3.155      (100%)      

 
VI.- Que, en relació amb la finca de Ninglee S.L., el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Secció 3ª de la Sala Contenciosa, el dia 18 de desembre de 2008, 
mitjançant Interlocutòria, disposa l’execució forçosa de la Sentència dictada en les 
actuacions. La Interlocutòria transcriu literalment la part dispositiva de la Sentència, 
concretament, la part anteriorment ressenyada, i, a continuació, requereix a la Sra. 
alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona perquè en el termini de quatre mesos: 
 

“contados desde la fecha del requerimiento dé cumplimiento a lo ordenado 
en el Fallo transcrito, bajo apercibimiento de que en el caso de incumplirse 
dicho requerimiento, se tendrá por aprobada la calificación de la finca de 
autos en los términos solicitados por la actora, a saber: interior de manzana 
destinado a verde público, sistema de espacios libres locales – parque 
urbano, y sistema de expropiación, clave F”. 

 
Posteriorment, i una vegada transcorregut el ressenyat termini de quatre mesos, per 
interlocutòria del referit TSJ de data 29 d’octubre de 2009 es va declarar que la 
qualificació i règim jurídic de l’esmentada finca és l’abans referida d’interior d’illa 
destinat a verd públic, sistema d’espais lliures locals-parc urbà, i sistema 
d’expropiació clau F. 



 

 

 
VII.- No obstant això, després d’estudiar diverses d’alternatives urbanístiques, com 
consta a l’expedient administratiu, s’ha arribat a la conclusió per part de l’Ajuntament 
amb el consentiment dels afectats, que per raons de coherència urbanística seria 
beneficiós per als interessos generals del municipi donar compliment adequat al 
“fallo” de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de data 27 de setembre de 
2004, així com compensar els drets econòmics que es derivarien de mantenir 
l’anterior qualificació i sistema d’execució efectuada directament pel propi Tribunal, 
procedint a tramitar i aprovar l’instrument de planejament urbanístic consistent en la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú, en 
l’àmbit de les finques de l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan Baptista 
Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar (Pla 
Especial Pirelli-Mar), de superfície 3.585,65 m2. 
 
La proposta de modificació del PGO es concreta en els següents objectius: 
 

1)  L’establiment d’un Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) en el referit 
àmbit, qualificant els terrenys que el conformen com a sòl urbà no consolidat, 
amb les determinacions i paràmetres urbanístics i edificatoris que figuren en 
la mateixa, i sotmetent el seu desenvolupament al corresponent pla de millora 
urbana i posterior gestió urbanística mitjançant el sistema de reparcel·lació 
per compensació bàsica. 

2)  Permetre l’edificació en planta soterrani, a l’espai lliure interior de la finca 
propietat d’Explotaciones Grupo B Tres, S.L. (finca registral 571) no inclosa al 
Polígon d'Actuació urbanística (PAU 22) però sí dins l’àmbit de la modificació 
del PGO, admetent també l’edificació en planta baixa amb la limitació de 
l’article 66 a) de les normes urbanístiques del PGO. 

3)  La qualificació com a sistema d’espais lliures (clau F), per tal de donar 
compliment a les determinacions de l’article 100.3 del Text Refós de la llei 
d’Urbanisme (D.L. 1/2010), de les següents finques: a) Solar de propietat 
municipal de 508,00 m2 de superfície destinat a Serveis tècnics, finca 
resultant del projecte de compensació del polígon 4 del sector Aragai, situat a 
la rda. Ibèrica entre els núm. 265 i 267; b) Part de la finca d’Explotaciones 
Grupo B Tres, S.L. (finca registral 28.885) no inclosa al Polígon d'Actuació 
Urbanística (PAU 22) de 227,52 m2 de superfície, llindant amb la part inclosa 
a l’esmentat polígon. 

4)  Desqualificar com a sistema els vials i el pas en planta baixa actualment 
previstos en el PGO vigent, de la finca registral 571 propietat d’Explotaciones 
Grupo B Tres, S.L., entre la rambla de Lluís Companys i el carrer Meridional, 
per la seva innecessarietat, mantenint però la connexió de l’espai lliure de 
l’àmbit de Pirelli Mar amb l’espai lliure resultant d’aquesta modificació, 
d’acord amb el que es preveu a l’objectiu 3) anterior, compensant-se en part 
amb l’aportació del sistema d’espais lliures de 227,52 m2 de superfície, 
indicat en l’esmentat objectiu 3).   

 
 
VIII.- Considerant aquests antecedents, a fi i efecte d'harmonitzar els interessos 
públics i privats, d'agilitar la tramitació i gestió de l'ordenació urbanística prevista, i de 



 

 

garantir l'assumpció dels objectius definits per totes les parts, deixant constància de 
quants compromisos es derivin en ordre al seu efectiu i recíproc compliment, és 
voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, acceptada lliurement pels 
propietaris de les finques abans descrites, d’establir en el marc d'una modificació 
puntual del Pla General d'Ordenació Urbana i, si s'escau, del Pla de millora 
urbana i a tenor del present conveni urbanístic, l'ordenació, desenvolupament 
i execució urbanística de l’àmbit de l’interior de l’illa delimitada per la rambla de Joan 
Baptista Pirelli, passeig del Carme, rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar 
(Pla Especial Pirelli-Mar), incorporant la xarxa viària interna prescrita pel vigent PGO, 
que possibilita les connexions de les finques incloses dins l'àmbit assenyalat en el 
plànol núm. 1 annex, amb la xarxa viària urbana general (rambla de Joan Baptista 
Pirelli, rambla de Lluís Companys i carrer Meridional) i per tant la comunicació i 
integració del nou Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22) en el sòl urbà consolidat. 
 
IX.- La proposta de nova ordenació es fonamenta en la integració de les finques en 
un Polígon d’Actuació Urbanística en sòl urbà no consolidat, amb els següents 
criteris:  
 
1.- La voluntat municipal d'estructuració d’aquest espai en un entorn amb tipologies 
residencials que justif iquen una nova proposta d’ordenació urbanística.  

 
2.- Posar a disposició de la col·lectivitat un nou espai lliure d'ús públic connectat amb 
una zona urbana consolidada, conservant, en bona part, el nivell d'esponjament 
l’actual de l’àmbit amb la cessió i urbanització dels nous espais lliures i la vialitat 
prevista pel PGO per tal de solucionar l’actual discontinuïtat del sector, i fer 
compatible l’ús residencial amb la implantació d’una volumetria ajustada a la 
singularitat d’aquest espai urbà. 
 
3.- L'execució de forma consensuada de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya abans esmentada. 
 
De conformitat amb les esmentades finalitats i d'acord amb els anteriors 
antecedents, els senyors compareixents, tal com actuen 
 

CONVENEN I PACTEN: 

Primer. Naturalesa del conveni. 
 
Les obligacions contingudes en aquest conveni de caràcter urbanístic tenen 
naturalesa contractual juntament amb el caràcter administratiu. Pel que fa a la 
naturalesa contractual vénen determinades pel caràcter sinal·lagmàtic en el sentit que 
es convenen contraprestacions o compromisos per les parts atorgants en ordre al 
compliment de la sentència del TSJC de 27 de setembre de 2004, fixant de forma 
coherent amb l'entorn el règim jurídic urbanístic i destí final que correspon a aquesta 
zona en la que està la finca objecte del recurs. 
 



 

 

El caràcter administratiu ve determinat per ser una de les parts l’Administració 
pública, que té com a finalitat o funció administrar d’acord amb els interessos públics. 
 
El conveni es regeix per les disposicions contingudes a l'article 104 del  Decret 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 
26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Segon. Objecte del conveni. 

L’exercici de la potestat discrecional de planejament amb la finalitat de preparar i 
posar en marxa la modificació del PGOU i posterior gestió urbanística per a 
l'efectivitat de la nova ordenació del sòl a incloure a l'àmbit delimitat al plànol 
indicatiu annex núm. 1, mitjançant un àmbit de planejament general discontinu, 
per donar compliment a les finalitats abans descrites. 
 
En aquest sentit, es durà a terme una modificació puntual del PGOU i el seu 
desenvolupament mitjançant el corresponent Pla de Millora Urbana, en la que es 
delimitarà un polígon d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat anomenat PAU 
22, de superfície 3.155,00 m2, amb una edificabilitat de 0,60 m2st/m2s; un 
percentatge màxim de superfície destinada a sòl privat de 29,00%, un percentatge 
mínim de superfície destinada a espais lliures de 55,50% i un percentatge mínim de 
superfície destinada a vials del 15,50%. A més d’aquests estàndards de sòl, la MPGO 
establirà com a ús el d’habitatge i hoteler, amb alçada màxima d’edificació de 4 
plantes, proposant una ordenació indicativa que el PMU concretarà i, en el seu cas, 
justificarà, el desenvolupament del PMU restarà sotmès per tant a la redacció de les 
figures de gestió: Projecte d’Urbanització i Projecte de reparcel·lació amb el sistema 
d’actuació urbanística de reparcel·lació en la modalitat de Compensació Bàsica. 
 
Per tal de complir amb les superfícies mínimes legals de sistemes d’espais 
lliures/equipaments, previstos a l’article  100.3 del Text Refós de la Llei d’urbanisme 
(D.L. 1/2010), del 22,50% de sostre edificable de nova implantació, més la superfície 
qualificada amb la clau F, derivada del que disposava la resolució del Recurs 
803/2001, l’Ajuntament aporta una superfície de 508,00 m2 d’un solar municipal de 
l’Aragai. 
 
 
Tercer. Compromisos que adquireix l’Ajuntament. 
 
1. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'obliga a tramitar la referida modificació 
puntual de planejament general procedint a la seva aprovació inicial i 
provisional,  un cop disposi de la documentació necessària complerta i, 
posteriorment a elevar-la a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona als 
afectes de l’aprovació definitiva i, si s’escau, a tramitar simultàniament l’esmentat Pla 
de Millora Urbana, en base a la proposta formulada per Ninglee, SL. 
 
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a tramitar els posteriors 
instruments de gestió urbanística si fossin necessaris de conformitat amb la 
modificació puntual del PGOU, fins a la seva aprovació definitiva. 



 

 

 
2. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aportarà el solar de propietat municipal de 
508,00 m2 de superfície destinat a Serveis tècnics, finca resultant del projecte de 
compensació del polígon 4 del sector Aragai, situat a la rda. Ibèrica entre els núm. 
265 i 267, als efectes de la seva qualificació com a sistema d’espais lliures (clau F), 
per tal de donar compliment a les determinacions de l’article 100.3 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (D.L.1/2010). Aquesta aportació es materialitzarà mitjançant el 
tràmit del projecte de reparcel·lació del PAU 22 o qualsevol altra fórmula de cessió 
prèvia, amb la finalitat d’incorporar la finca en el projecte d’Urbanització del PAU 22, 
que inclourà, al seu càrrec, les obres d’urbanització d’aquesta finca com a zona 
verda, que s’haurà de lliurar degudament urbanitzada al propi ajuntament. 
 
Quart. Paràmetres bàsics de la modificació puntual de PGO.  
 
La modificació puntual objecte del present Conveni contindrà les següents 
previsions de paràmetres bàsics, d’acord amb el plànol adjunt, que el PMU 
concretarà amb una tolerància de l’1%, i en el seu cas justificarà: 

Usos: habitatge plurifamiliar i unifamiliar i hoteler. 
Edificabilitat Bruta: 0,60 m2st/m2s. 
Sostre previst  1.893,00 m2.  
Superfície de zones verdes: 1.756,-  m2.  (55,66%) 
Superfície de vialitat: .498,- m2. (amb un mínim del 15,50% de l’àmbit del polígon).  
Sistema d'actuació: reparcel·lació per compensació bàsica o reparcel·lació voluntària. 
 
Els costos d'urbanització suplementària derivats de la integració de les zones verdes 
exteriors al polígon d’actuació i vialitat seran assumits íntegrament per part de la 
Junta de Compensació que es constitueixi a l’efecte.  
 
De conformitat amb el que disposa l'art. 43 del DL 1/2010, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'urbanisme, la modificació de planejament objecte d'aquest conveni 
comporta l’obligació de cessió del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic. 
 
 
Cinquè.  Compromisos que adquireixen els propietaris del polígon. 
 
1. Els propietaris del polígon es comprometen a formular els documents urbanístics 
necessaris per impulsar la modificació simultània del PGOU i, si s'escau, el Pla 
de Millora Urbana a l’àmbit descrit i amb els objectius esmentats i per tal que 
l'Administració competent, prèvies les adaptacions pertinents i respectant el contingut 
del conveni, en faci la seva tramitació i aprovació. 
 
Es comprometen, si s'escau, a redactar i presentar el corresponent projecte de 
reparcel·lació. Així mateix es comprometen a redactar el projecte d'urbanització 
consensuant el seu contingut amb els Serveis Tècnics municipals. 
 

2. Amb l’execució i compliment de les previsions d’aquest conveni es tindrà per 



 

 

executada de forma consensuada la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, dictada en el Recurs 803/2001, Secció 3 de la Sala Contenciosa 
Administrativa. 
 
En aquest sentit, l’aprovació definitiva de la modificació de planejament general 
objecte d’aquest conveni, així com del Pla de Millora Urbana que, si s’escau, la 
desenvolupi, en compliment de les previsions establertes en aquest conveni, 
comportarà la renúncia automàtica de Ninglee, SL, a la sol·licitud d’inici d’expedient 
expropiatori presentada a l’Ajuntament per aquesta en data 21 de maig de 2010 
(registre d’entrada núm. 2010012269), i conseqüentment a qualsevol altra acció 
futura que de la referida pretensió expropiatòria es pogués derivar.    
 
La tramitació de la modificació del PGO objecte d’aquest conveni interromp la 
prescripció de qualsevol dret i acció de Ninglee, S.L., derivat de la sentència del 
TSJC, fins a la data de l’aprovació definitiva de dita modificació, conforme les 
previsions establertes en aquest conveni i en els termes previstos a l’article 114.5 i 
concordants del text refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost).  
 
 
3. Explotaciones Grupo B Tres, S.L., cedirà gratuïtament a l’Ajuntament la part de la 
seva finca registral 28.885 no inclosa al Polígon d'Actuació Urbanística (PAU 22), 
destinada a espais lliures, de 227,52 m2 de superfície aproximada, equivalents a la 
vialitat assenyalada pel límit sud de la seva finca registral 571, corresponent a l’àmbit 
de l’objectiu 2) de la modificació del PGO i d’acord amb el que es preveu als 
objectius 3) i 4), tots ells explicitats en el manifest VII d’aquest document. Aquesta 
cessió s’haurà de fer efectiva simultàniament amb l’aprovació del projecte de 
reparcel·lació del polígon 22 i en tot cas abans de l’execució de les obres 
d’urbanització del PAU 22, el projecte d’urbanització del qual inclourà al seu càrrec 
les obres d’urbanització de les zones verdes i la vialitat externa al seu àmbit estricte.   
 
Sisè.  Causes d'extinció. 
 
Aquest conveni s’extingirà per assoliment del seu objectiu, per mutu acord de les 
parts o per l’incompliment total o parcial de qualsevol dels signataris de les seves 
estipulacions, sense perjudici de les responsabilitats a que aquests incompliments 
donessin lloc. 

Setè.  Interpretació de superfícies, altres elements i jurisdicció. 

Les superfícies que preveu aquest conveni són les que resulten dels 
amidaments provisionals, sense perjudici de les precisions que resultin dels 
aixecaments topogràfics corresponents, els quals determinaran, per aplicació 
dels paràmetres urbanístics previstos, el sostre final total en cada ús i tipologia. 

Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució del 
present conveni, que té caràcter administratiu, correspon als òrgans de govern de les 
parts signatàries, i es sotmetran, en cas de litigi, al coneixement dels òrgans de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa competent en la província de Barcelona. 



 

 

Vuitè.  Aprovació del conveni. 

Aquest conveni serà elevat al Ple municipal, juntament amb la proposta de modificació 
puntual del PGOU, als afectes de la seva aprovació inicial, la qual és requisit d'eficàcia 
d'aquest conveni. 

Novè.  De conformitat amb el que disposa l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, i article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aquest conveni 
urbanístic està sotmès a l’obligació de publicitat per al coneixement de les parts 
signatàries, i a tal efecte s’acorda que es publicarà en BOP de Barcelona, tauler 
d’anuncis de Corporació, la web municipal i en un dels diaris de major difusió 
provincial o local, en els termes previstos en els esmentats preceptes. 

Desè.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dins les seves competències municipals, 
procurarà tramitar amb tota la celeritat possible els diferents documents urbanístics 
necessaris per al desenvolupament de l’objecte del present conveni.  

 
En tal sentit, l’Ajuntament es compromet a aprovar inicialment la modificació de PGO 
prevista en el present conveni abans del 31 de desembre de 2013, excepte 
circumstàncies excepcionals o de força major degudament acreditades, i sens 
perjudici de la possibilitat de pròrroga de dit termini, previ acord exprés entre les parts 
signatàries.  
 
Atenent que els compromisos municipals establerts s’emmarquen dintre de les 
competències pròpies d’aquest Ajuntament, resta exclosa qualsevol tipus de 
responsabilitat derivada de dites tramitacions no imputable a aquest Ajuntament com 
a conseqüència d’acords, informes o altres actuacions o omissions, administratives o 
dels particulars, que no es trobin dins la seva esfera competencial, a l’empara de 
l’establert a la legislació urbanística aplicable.     
 
Onzè. En tot allò que no estigui previst expressament en el present conveni, serà 
d’aplicació supletòria l’establert als instruments urbanístics que l’afectin, la legislació 
administrativa i de dret local vigent, i restant normativa sectorial que sigui aplicable.  

Dotzè. Els termes i condicions establerts en el present conveni podran ser revisats i/o 
modificats per acord unànime de les parts compareixents a petició de qualsevol 
d’aquestes, o per derivar-se qüestions complementàries o obligacions sobrevingudes, 
en especial les referents a l’aplicació de la normativa que resulti d’aplicació. 
 
 
I perquè constin els antecedents i pactes presos, s'estén aquest document en prova 
de conformitat, que els atorgants signen en quatre exemplars, una còpia deis 
quals es trametrà al registre municipal de convenis de la Generalitat de Catalunya, 
en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 



 

 

 
  

 
Es vota la proposta, la qual queda desestimada amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU = 9 vots 
  Vots en contra: PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 12 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
21. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR 

COMPTE DE L’ACORD SINDICAL SOBRE LA SITUACIÓ 
LABORAL DEL PERSONAL DE L’EMPRESA PIVSAM I INICI 
D’EXPEDIENT ADMINISTRATIU. 

 
Relació de fets 
 
Atès l’Acord signat en data 10 d’octubre de 2013 entre la representant legal 
dels treballadors de l’empresa PIVSAM, la presidenta de PIVSAM i alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras i Massana i la 2a tinenta d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Glòria Garcia i Prieto, motivat per la difícil 



 

 

situació econòmica de l’empresa PIVSAM, es proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Prendre coneixement de l’Acord sobre la situació laboral del 
personal de l’empresa PIVSAM de data 10 d’octubre de 2013 signat entre la 
representant legal dels treballadors de l’empresa PIVSAM, la presidenta de 
PIVSAM i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras i Massana i la 2a 
tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Glòria Garcia i Prieto. 
 
SEGON. Iniciar un expedient informatiu, atesa la situació concursal de 
PIVSAM i les conseqüències administratives i pressupostàries que es puguin 
derivar del punt anterior.” 
 
 
ACORD SOBRE LA SITUACIÓ LABORAL DEL PERSONAL DE L’EMPRESA 
PIVSAM 
 
 
Neus Lloveras i Massana, presidenta del Consell d’Administració de PIVSAM, i 
alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, 
 
I 
 
Beatriz Zaplana i Botella, representant legal dels treballadors/res de PIVSAM, 
 
 
MANIFESTEN:  Que davant la situació econòmica en què es troba l’empresa, vista la 
voluntat de l’administració de donar-li continuïtat, i manifestada també la voluntat de 
totes les parts de garantir la totalitat dels llocs de treball, volen deixar constància del 
següent acord: 
 
ANTECEDENTS 
 
PIVSAM proposa al Consell d’administració, per a la seva viabilitat: 
 
La nova estructura i dimensió de la societat amb la reestructuració 
 
Donada la continuïtat de l’empresa, en les tasques que té encomanades, es planteja 
una nova estructura de la societat, amb 5 llocs de treball, establint la següent 
distribució de funcions: 
 

1 Direcció 
3 Tècnics de mercats 
1 Administratiu 

 



 

 

Amb les modificacions de categoria i salari. 
 
Es calcula el cost total anual en 208.000 € en el capítol de personal (seguretat social 
inclosa). 
 
És voluntat de la Presidència de la Societat, la continuïtat d’aquesta, en condicions 
més favorables que li permetin un dèficit zero, adaptant la seva estructura al volum 
d’ingressos que ara per ara pot generar la societat. 
 
A la vista de tot l’exposat, es presenta a consideració del Consell la següent proposta: 
 
B)  Presentació d’una proposta en l’àmbit del personal. 

Treballadors/es que continuen a PIVSAM 
 

MARIA ASSUMPCIÓ ALIAS ECHEVERRIA,  
Titulació:   Economista 
Càrrec empresa: Co-directora 
Sou brut anual actual: 37.971,39€ 
 

ANTIMO LUIS MARTIN CORA 
Titulació:  Diplomat en ciències empresarials 
Càrrec empresa: Tècnic Mig 
Sou brut anual actual: 33.810,46€ / any 

 
BEATRIZ ZAPLANA BOTELLA 

Titulació:  Enginyera Tècnica d’obres públiques,  
Especialitat:  Hidràulica i hidrologia 
Càrrec empresa: Tècnic Mig 
Sou brut anual actual: 35.556,06€ 

 
OLGA LÓPEZ ROIG 

Titulació:  Arquitecte Tècnic,  
Postgrau en:  Coordinació en seguretat i salut 
Càrrec empresa: Tècnic Mig 
Sou brut anual actual: 35.556,06€ 

 
MERCEDES PASCUAL GARCÍA 

Titulació:  FP2 administració 
Càrrec empresa: Administrativa 
Sou brut anual actual: 22.793,44€ 

 
Cal recordar que tot el personal de PIVSAM, des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 
de desembre de 2013, estan afectats per un ERO, per tant, el cost dels sous per a 
l’empresa és inferior. 
 
Aquests treballadors/es estan annexionats al conveni col·lectiu de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en tot els conceptes excepte en sous que, per assemblea de 
treballadors/es, varen decidir (coneixedors de la situació de l’empresa) mantenir-se 
els sous més baixos que a l’Ajuntament en la mateixa categoria laboral. 



 

 

 
 
Davant  aquesta situació, la proposta sindical que presenta CCOO és: 
 
El manteniment per part dels 10 treballadors/es de la mateixa categoria laboral que 
actualment estan desenvolupant i el mateix sou fins el 31 de desembre de 2013, 
aplicant durant aquest període l’ERO vigent. 
 
A partir de l’1 de gener de 2014, s’adequaran la categoria i el sou dels treballadors 
que continuen a l’empresa, i que es relacionen a continuació, a les noves tasques 
encomanades, i tan bon punt es recuperi l’activitat principal de la PIVSAM, 
recuperaran la categoria i el sou originari. 
 
Si algun d’aquests treballadors/es, voluntàriament, i fins a 1 d’abril de 2014, renuncia 
a la seva relació laboral amb PIVSAM, serà indemnitzat en base al sou original, a raó 
de 33 dies per any treballat.  Passada aquesta data, i fins a 31 de desembre de 2015, 
la indemnització es calcularà en base al sou original. 
 
 
 
Les noves categories i sous seran els següents: 
 

1 Direcció 
 
MARIA ALIAS ECHEVARRIA 
    Sou categoria actual: 37.971,39 € 
    Sou segons proposta d’acord: 37.211,96 € 
 
3 Tècnics de mercats  
 
ANTIMO LUIS MARTIN CORA 
    Sou categoria actual: 33.810,46 € 
    Sou segons proposta d’acord: 31.289,33 € 
 

 
BEATRIZ ZAPLANA BOTELLA 
    Sou categoria actual: 35.556,06 € 
    Sou segons proposta d’acord: 31.289,33 € 
 
OLGA LÓPEZ ROIG 
    Sou categoria actual: 35.556,06 € 
    Sou segons proposta d’acord: 31.289,33 € 
 
 
1 Administrativa 
 
MERCEDES PASCUAL GARCÍA 
    Sou categoria actual: 22.793,44 € 
    Sou segons proposta d’acord: 22.793,44 € 



 

 

 
 
Aquesta proposta de sou no inclou l’antiguitat de cada treballador/a que s’ha d’abonar 
segons conveni col·lectiu. 
 
Davant la no continuïtat de 5 persones com a treballadors/res de PIVSAM, la 
presidenta del Consell d’administració i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, ha 
comunicat a les persones afectades en Assemblea de treballadors/es la predisposició 
del govern municipal a què puguin ocupar llocs de treball vacants a l’Ajuntament o a 
empreses municipals, concretant-se amb dues contractacions a l’Ajuntament per a 
cobrir necessitats urgents en serveis públics essencials i tres contractes de relleu per 
jubilacions parcials. 
 
Els treballadors/es que  NO continuen a PIVSAM son: 
 
PATRÍCIA CORNELLES MARZAL 

Titulació:  Arquitecta, arquitecta tècnica 
Post-grau en coordinació en seguretat i salut 

Càrrec empresa: Directora tècnica 
Sou brut anual actual PIVSAM: 52.429,79 € 

 
ROSA JORBA VALLDOSERA 

Titulació:  Diplomada en ciències empresarials 
Càrrec empresa: Co-directora 
Sou brut anual actual PIVSAM: 37.531,43 € 

 
JORDI GÓMEZ PAGÉS 

Titulació:  Arquitecte tècnic 
Màster en càlcul d’estructures 

Càrrec empresa: Tècnic Mig 
Sou brut anual actual PIVSAM: 35.556,06 € 

 
VÍCTOR MUÑOZ ALFONSO  

Titulació:  Sobrestant 
Grau Bolonya Prevenció i Seguretat Integral 
Tècnic superior en PRL  

Càrrec empresa: Tècnic Mig 
Sou brut anual actual PIVSAM: 32.003,96 € 

 
RAÜL LUBIANO SIGÜENZA 

Titulació:  Delineant 
Càrrec empresa: Delineant 
Sou brut anual actual PIVSAM: 25.003,61 € 

 
No oblidem que tot el personal de PIVSAM, des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de 
desembre de 2013, estan afectats per un ERO, per tant, el cost dels sous per a 
l’empresa és inferior. 
 
 



 

 

Tot i ser coneixedors de la situació econòmica que està patint l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i, per tant, la dels serveis que presta, a CCOO creiem que donada 
aquesta situació excepcional les persones abans relacionades poden ser adscrites a 
3 llocs de treball, tot declarant-los com a serveis essencials. 
Per això fem la següent proposta:  
 
Tots aquests treballadors  relacionats anteirorment: 
 

A) Continuaran amb la mateixa categoria laboral que actualment estan 
desenvolupant i el mateix sou fins el 31 de desembre de 2013, aplicant durant 
aquest període l’ERO vigent. 

B) Els treballadors/es que vulguin accedir a aquesta modalitat contractual 
demanaran excedència voluntària a PIVSAM uns dies abans de formalitzar la 
seva nova relació contractual.  A partir de l’1 de gener de 2014, i fins la data 
que es materialitzi el contracte amb l’Ajuntament (com a màxim, 1 d’abril de 
2014)  aquestes persones estaran en suspensió temporal del contracte, 
mantenint, per tant, la seva relació laboral amb PIVSAM. 

C) Si aquests treballadors per causes no imputables a ells mateixos finalitzen la 
seva relació contractual amb l’Ajuntament, demanaran en el termini d’un mes 
la seva reincorporació i ingrés a PIVSAM, i aquesta resta obligada a dotar el 
lloc de treball i la partida econòmica corresponent per al seu ingrés o la seva 
indemnització. 

D) Si algun d’aquests treballadors/es, voluntàriament, i fins a 1 d’abril de 2014, 
renuncia a la seva relació laboral amb PIVSAM, serà indemnitzat en base al 
sou original, a raó de 33 dies per any treballat.  Passada aquesta data, i fins a 
31 de desembre de 2015, la indemnització es calcularà en base al sou 
original. 

 
Els 3 llocs de treball declarats com a serveis essencials són els següents: 
 
Aquest llocs de treball es cobriran amb el 75% de jornada laboral a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 
 

Departament: Seguretat i Protecció Ciutadana 
Prevenció de Riscos Laborals  

 
VÍCTOR MUÑOZ ALFONSO  

  Tècnic Mig del programa d’autoprotecció civil o, 
Tècnic Mig de Prevenció de Riscos Laborals 

   Categoria: A2-21 
   Sou a 100% de jornada: 30.835,52 € 
   Sou al 75% de jornada: 23.126,64 € 
 

Departament: Promoció econòmica o Compres 
 
ROSA JORBA VALLDOSERA 

  Tècnica Mig de Promoció Econòmica o Compres 
   Categoria: A2-23 

Sou al 100% de jornada: 37.524,69 € 



 

 

Sou al 75% de jornada: 28.143,52 € 
 

Departament: Urbanisme (seguiment planejament i suport revisió Pla 
General) 

 
RAÜL LUBIANO SIGÜENZA 

 Delineant 
Categoria: C1-19 
Sou al 100% de jornada: 28.627,89 € 
Sou al 75% de jornada: 21.470,92 € 

 
L’import anual d’aquests tres llocs de treball és: 72.741,08€ 

 
Per a cobrir 2 Jubilacions parcials per contracte de relleu 
Aquestes jubilacions parcials es cobriran amb el 75% de jornada laboral 
 

PATRÍCIA CORNELLES MARZAL 
 

Categoria: A1-24 
Sou al 100% de jornada: 41.053,17 € 
Sou al 75% de jornada: 30.789,88 € 

 
 
JORDI GÓMEZ PAGÈS 

 
Categoria: A2-23 
Sou al 100% de jornada: 37.524,69 € 
Sou al 75% de jornada: 28.143,52 € 
 

 
Aquestes dues persones seran adscrites als llocs de treball que el Govern consideri 
adient, segons les necessitats de l’Ajuntament, en funció de les categories i sous 
anteriorment descrits. 
 
A aquests treballadors els hi serà reconeguda l’antiguitat de PIVSAM a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
Les jubilacions parcials de les que tenim constància de demanda realitzada pels 
treballadors a l’Administració són: 
  
 1 oficial de primera de la USM, el 26 de febrer de 2014 

1 oficial especialista fent funcions al Departament de via pública, el 17 de març 
de 2014 
1 oficial de primera de la USM, el 31 de març de 2014 

 
Al contracte de relleu que es formalitzi per contractar els corresponents treballadors/es 
de PIVSAM figurarà la mateixa categoria del treballador/a jubilat parcialment i 
l’Ajuntament els complementarà econòmicament fins a la categoria descrita 
anteriorment. 



 

 

 
Com a informació, un treballador rellevista de la USM cobra actualment: 
 

Oficial de primera de la USM:  22.804,82 € 
Import que cobraria per la Seguretat Social - 75% de jornada laboral: 17.103,61 € 
Sou que pagaria l’Ajuntament - Import del 25% de jornada: 5.701,21 € 
 
Oficial especialista: 25.821,74 € 
Import que cobraria per la Seguretat Social - 75% de jornada laboral : 19.366,30 € 
Sou que pagaria l’Ajuntament - Import del 25% de jornada: 6.455,44 € 
 

Aquests cinc treballadors (3 per necessitats urgents i les dues jubilacions parcials) 
podran incrementar el seu percentatge de jornada de treball fins arribar al 100%, en 
funció de les necessitats del servei. 
 
Aquest acord queda sotmès a ratificació per part de l’assemblea de treballadors/res de 
PIVSAM. 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 d’octubre de 2013 
 
 
Neus Lloveras i Massana                           Beatriz Zaplana i Botella 
Presidenta de PIVSAM i                             Representant legal dels treballadors/res  
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú               de PIVSAM 
 
 
 
Glòria Garcia i Prieto     Antonio Soriano  i Júlia Salazar 
2a. Tinenta d’Alcalde     Assessors sindicals de la FSC CCOO 
 

 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
 22. HISENDA. APROVACIÓ DEL REFINANÇAMENT I SUBSTITUCIÓ 

D’OPERACIONS VIGENTS AMB DEXIA SABADELL. 
 

En el procés d’estudi i elaboració del Pressupost pel 2014 s’ha posat en 
evidència la necessitat de cercar instruments de racionalització de la despesa 
per una banda i d’increment dels ingressos públics per l’altra, tenint en compte 
el baix rendiment que suposa la revisió aprovada de les ordenances fiscals. 
En aquesta línia s’han fet gestions per aconseguir el refinançament de la 
càrrega financera municipal. 
 
Dexia Sabadell, SA, ha fet una proposta de refinançament de les operacions 
concertades, tant amb l’Ajuntament com amb la Societat d’Aparcaments de 



 

 

Vilanova i la Geltrú, que considerem beneficioses per als interessos 
municipals. Els criteris generals són: 
 

- Carència d’amortització pel 2014, 25% d’amortització pel 2015, 
amortització igual a la històrica en el 2016 i amortització lineal en els 
exercicis posteriors. 

- Tipus d’interès fix entre el 4,94 i 4,95 amb un terra i sostre indexat amb 
el Libor USD. 

- Manteniment del mateix termini de vigència de les operacions. 
- Subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú a l’Ajuntament amb el mateix perfil d’amortització que els 
préstecs municipals. 

- Tipus d’interès d’aquesta última operació d’euribor a 3M més 1,10 de 
diferencial. 

 
Tot plegat fa que els tipus d’interès dels préstecs municipals augmentin en 1 
punt aproximadament i el préstec subrogat en 0,80 punts. 
 
Pel que fa a la subrogació de l’operació de l’empresa municipal cal precisar 
que aquest préstec està avalat íntegrament per l’Ajuntament, per la qual cosa 
ja consta en la seva ràtio d’endeutament, si bé té un efecte en la càrrega 
financera i en el nivell d’estalvi que s’intentarà compensar amb una aportació 
ordinària via cànon per part de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú.. 
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36152630, 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 
Capital inicial 3.005.060,52 
Import pendent fins 13/01/2014 2.671.164,90 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització històrica 
2016: Quota igual a l’amortització històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins venciment 

Tipus interès Fix 4,94% si Libor USD=<7% 
Si Libor USD >7%: 4,94% +4x(Lib-7%) 

Venciment 12/01/2029 
 
SEGON. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36153494, 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 



 

 

 
Capital inicial 3.700.000,00 
Import pendent fins 13/01/2014 3.288.888,88 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització històrica 
2016: Quota igual a l’amortització històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins venciment 

Tipus interès Fix 4,94% si Libor USD=<7% 
Si Libor USD >7%: 4,94% +4x(Lib-7%) 

Venciment 12/01/2029 
 
 
TERCER. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36153762, 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 
Capital inicial 4.930.000,00 
Import pendent fins 13/01/2014 4.437.000,00 
Amortització 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització històrica 
2016: Quota igual a l’amortització històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins venciment 

Tipus interès Fix 4,94% si Libor USD=<7% 
Si Libor USD >7%: 4,94% +4x(Lib-7%) 

Venciment 13/01/2031 
 
 
QUART. Refinançar el préstec municipal preestablert núm. 36154451, 
contractat amb Dexia Sabadell, SA, amb les condicions següents: 
 
Capital inicial 4.900.000,00 
Import pendent fins 
19/06/2014 

4.165.000,00 

Amortització 2014:  Carència 
2015: Quota del 25% amortització històrica 
2016: Quota igual a l’amortització històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins venciment 

Tipus interès Fix 4,94% si Libor USD=<7% 
Si Libor USD >7%: 4,95% +4x(Lib-7%) 

Venciment 20/06/2030 
 
 
CINQUÈ. Subrogar-se en la posició de l’empresa municipal Societat 
d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, en el préstec preestablert núm. 



 

 

36153527, contractat amb Dexia Sabadell, SA, i garantit actualment per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb les condicions següents: 
 
Capital inicial 7.238.940,82 
Import pendent fins 9/03/2014 5.675.987,71 
Amortització trimestral 2014: Carència 

2015: Quota del 25% amortització històrica 
2016: Quota igual a l’amortització històrica 
A partir 2016: Quota lineal fins venciment 

Tipus interès Euribor 3M + 1,10% 
Venciment 10/03/2031 
 
 
SISÈ. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de sol·licitar l’autorització de les 
operacions  esmentades. 
 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra:  CUP = 3 vots 
 

 
 23. HISENDA. APROVACIÓ D’UN PLA DE SANEJAMENT FINANCER 

PREVIST A L’ARTICLE 53 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS. 

 
Atès que s’està tramitant el refinançament i substitució de les operacions 
bancàries preexistents del grup municipal amb l’entitat Dexia Sabadell, SA, i 
vist que la ràtio d’estalvi net dels comptes municipals és negatiu i alhora la ràtio 
legal d’endeutament supera el 75%, cal elaborar i aprovar un Pla de 
sanejament financer que permeti restablir ambdós paràmetres, i trametre 
l’expedient a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
del Departament d’Economia i Coneixement, que és l’òrgan competent de la 
tutela financera municipal, per tal que autoritzi, si s’escau, les operacions de 
refinançament i substitució indicades. 
 
Per tot això, segons disposa l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, vist l’informe 
d’Intervenció i presentat l’expedient a la Comissió Informativa de Serveis 
Personals en data 25 de novembre, es proposa l’adopció del següent acord:  
 



 

 

PRIMER. Aprovar un Pla de sanejament financer municipal que s’adjunta i 
forma part del present acord, segons disposa  l’article 53 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 9 de l’Ordre ECF/138/2007, en 
relació amb l’expedient de refinançament i substitució d’operacions bancàries a 
formalitzar amb Dexia Sabadell, SA. 
 
SEGON. Trametre l’expedient a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement en el 
model PR-1 “Previsions d’ingressos i despeses o d’estats financers” a efectes 
de l’autorització corresponent.. 
 
TERCER.  Autoritzar l’alcaldessa a poder introduir aclariments i concrecions en 
el Pla i en la memòria corresponent, a requeriment de la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor, sempre que es mantinguin els 
criteris i dades bàsiques del Pla i es doni compte dels canvis efectuats a la 
propera sessió plenària.  
 
 

MEMÒRIA 
 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’empara del que disposava el RDL 
4/2012, pel qual s’establia un mecanisme de pagament a proveïdors, va 
formalitzar un préstec ICO per un import de 24.989.000 euros. Així mateix, va 
aprovar el corresponent Pla d’ajust en data 30 de maig de 2012. El Pla 
presentava una sèrie de mesures per tal de reforçar el rendiment dels 
ingressos, per una banda, i de contenció de la despesa i sanejaments dels 
comptes, per una altra, així com tendia a la progressiva cobertura financera 
dels serveis públics a través de taxes i preus públics.  
 
Cal assenyalar que el Pla no contemplava cap mesura de refinançament 
d’operacions bancàries. En primer lloc, per la poca receptibilitat del bancs a 
presentar ofertes en aquest sentit, i per altra banda pel propis criteris dels 
plans d’ajust en què no es contemplaven mesures que, tot i que podien 
millorar les ràtios pressupostaris de càrrega financera, mantenien 
l’endeutament en el mateix volum. 
 
Posteriorment, d’acord amb el RDLL 8/2013, en el marc de la denominada 
tercera fase del mecanisme de pagaments a proveïdors, l’Ajuntament ha 
sol·licitat una nova operació per import de 10.525.737 euros, per la qual cosa 
s’ha revisat el Pla d’ajust anterior incorporant la nova càrrega financera 
resultant de la previsible formalització de la nova operació. Pel que fa a les 
mesures, s’ha mantingut el mateix esquema que en el Pla inicial sense cap 
variació significativa.  



 

 

 
El que sí que ha comportat una modificació és el perímetre de consolidació de 
les entitats definides com a administració, adscrites a l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en termes SEC, d’acord amb els criteris tramesos per l’IGAE. En 
resum, resultaven adscrits a l’Ajuntament els ens següents: 
 
           

Nom Tipologia % control municipal 

OAP BM V.Balaguer Organisme Autònom 100 
IMET Organisme Autònom 100 
PIVSAM SAM 100 
ICVSAM SAM 100 
Consorci Serveis Persones Consorci 56 
Consorci Sanitari Garraf Consorci 35 
Consorci Teledigital Garraf Consorci 40 

 
Cal precisar que la consolidació de comptes en el Pla d’ajust es va fer amb 
totes les entitats anteriors d’acord amb el percentatge de control municipal 
segons els estatuts de cada ens, per la qual cosa les dades dels consorcis es 
van ajustar a la participació de l’Ajuntament en els mateixos. Actualment està 
prenent més força el criteri doctrinal que les entitats definides com  a 
administració d’acord amb l’entorn SEC, s’han de consolidar en la seva 
totalitat, això significa a la pràctica que les dades tradicionalment agregades 
del  grup municipal (Ajuntament més els organismes autònoms com a ens 
dependents) es dupliquen quan es consoliden amb els comptes de les dues 
empreses i dels tres consorcis  adscrits. 
 
Aquest mateix darrer criteri de consolidació de tot el perímetre SEC és el que 
utilitzem pel càlcul de la ràtio d’endeutament. 
 
La revisió del Pla d’ajust, segons el RDLL 8/2013, de 28 de juny, va ser 
acceptada favorablement pel Ministeri en la mesura que s’havia aprovat el Pla 
inicial del 2012. 
 
Actualment, en el procés d’estudi i elaboració del Pressupost pel 2014, i atès 
l’increment de càrrega financera en els propers exercicis a causa dels 
préstecs ICO, s’ha tornat a insistir a les entitats financeres per tal que 
proposessin ofertes de refinançament d’operacions vigents. 
 
Dexia Sabadell, SA, ha fet una proposta de refinançament de les operacions 
concertades tant amb l’Ajuntament com amb la Societat d’Aparcaments de 
Vilanova i la Geltrú, que considerem beneficiosa per als interessos municipals. 
Els criteris generals de la proposta són: 
 



 

 

- Carència d’amortització per al 2014, 25% d’amortització per al 2015, 
amortització igual a la històrica en el 2016 i amortització lineal en els 
exercicis posteriors. 

- Tipus d’interès fix entre el 4,94 i 4,95, amb un terra i sostre indexat amb 
el Libor USD. 

- Manteniment del mateix termini de vigència de les operacions. 
- Subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú a  l’Ajuntament, amb el mateix perfil d’amortització que es 
proposa per als préstecs municipals. 

- Tipus d’interès d’aquesta última operació d’Euribor a 3M més 1,10 de 
diferencial. 

 
Tot plegat fa que els tipus d’interès dels préstecs municipals augmentin en 1 
punt aproximadament i el préstec subrogat en 0,80 punts. 
 
Pel que fa a la subrogació de l’operació de l’empresa municipal cal precisar 
que aquest préstec actualment està avalat íntegrament per l’Ajuntament, per 
tant ja consta en la ràtio d’endeutament municipal, si bé té un efecte sobre la 
càrrega financera i en el nivell d’estalvi que es preveu compensar per la banda 
dels ingressos pressupostaris amb una aportació ordinària via cànon per part 
de la Societat d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que l’Ajuntament està sotmès a un Pla d’ajust arran de les disposicions 
relacionades amb els mecanismes de pagament a proveïdors, com ja hem 
esmentat, i per tal de ser coherents amb les dades, el proposat Pla de 
Sanejament financer manté els mateixos criteris, mesures i previsions que el 
Pla d’ajust. Per tot això fem una descripció dels elements en els que es basen 
les Previsions d’ingressos i despeses municipals.  
 
 
Marc general 
 
Es fa una  previsió d’increment del cost de la vida del 2% durant tota la durada 
del Pla. 
 
No es contempla un creixement demogràfic ni urbanístic que suposi un 
augment apreciable de les bases fiscals. Tot i això, es preveu un feble 
dinamisme econòmic a partir del 2016. 
 
 
Ingressos corrents 
 
- Impostos directes: Es preveu un rendiment acumulatiu del 3% anual, atès el 
pes que té l’Impost sobre Bens Immobles sobre el qual s’estan efectuant unes 



 

 

tasques d’inspecció i aflorament i rectificació de bases fiscals. En tot cas, no 
es contempla cap revisió cadastral. 
 
-Impost Indirecte: Es continua amb les xifres moderades de l’ICIO, d’acord no 
només amb l’atonia del sector immobiliari, sinó també perquè es continuen 
produint devolucions d’imports per aplicació de subvencions previstes a 
l’ordenança fiscal corresponent. 
 
-Taxes i altres: Es preveu un augment acumulatiu del 3% a causa de la 
progressiva cobertura dels costos dels serveis, equipaments i instal·lacions 
finançats per aquestes figures, lligades a la incorporació de criteris de tarifació 
social.  
 
-Transferències corrents: Tenint en compte el pes considerable de la PIE i 
atesa la poca informació que hi ha al respecte amb relació a la seva evolució 
previsible per una banda, i a l’estabilitat però no davallada que considerem en 
de les aportacions de la Generalitat i Diputació a partir del 2015, es contempla 
un rendiment de la totalitat del capítol igual al cost de la vida.  
 
- Ingressos patrimonials: Bàsicament afecta els cànons de les concessions. Es 
preveu una evolució per sota de la previsió d’inflació, perquè tot i la 
compensació que ha de satisfer la Societat d’Aparcaments per la càrrega 
financera assumida per l’Ajuntament, es contempla un estancament i fins i tot 
disminució dels cànons de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, 
atesa la caiguda de la xifra de negocis de la societat per la davallada de 
facturació d’aigua, almenys els dos primers anys, 2014 i 2015. 
 
 
Despeses corrents 
 
- Capítol de Personal: Els primers anys del Pla es preveu la contracció del cost 
del capítol 1 per sota de l’IPC per aplicació de les mesures d’amortització de 
llocs de treball que es van jubilant, reducció d’hores extres d’alguns col·lectius 
i limitació en la gestió de substitucions i baixes. 
 
- Capítol II de serveis: Els dos primers anys, 2014 i 2015, es preveu una 
evolució negativa en termes reals (inferior a la previsió d’inflació) per les 
polítiques de contenció i revisió dels contractes de subministraments i 
concessió de serveis, així com per la reducció d’activitats de les diferents 
àrees municipals. 
 
-Transferències corrents: Es preveu una contenció en termes reals que 
suposa un augment  (1,5%) per sota de la inflació esperada, si bé la reducció 



 

 

no pot ser més dràstica atès que el volum més important correspon a 
aportacions a ens municipals o supramunicipals que gestionen serveis. 
  
- Càrrega financera: Es quantifica d’acord amb els quadres financers dels 
préstecs vigents. La nova operació ICO per import de 10,5 milions d’euros es 
calcula a 10 anys, inclosos dos de carència i a un tipus del 5,45% amb 
pagament trimestral, sistema francès d’amortització, a formalitzar abans que 
acabi l’any.  
 
Pel que fa als préstecs Dexia a refinançar es calculen d’acord amb la nova 
proposta presentada. La subrogació del préstec de la Societat d’Aparcaments 
fa que augmentin les quotes anuals a pressupostar i a canvi baixi 
l’endeutament pel que fa a  les quotes per operacions avalades. 
 
 
Ingressos i despeses de capital 
 
Durant el Pla de Sanejament financer, com també a tota la vida del Pla d’ajust 
vigent no es contempla cap inversió finançada amb recursos externs que no 
siguin transferències de capital d’altres administracions públiques.  
 
Per al 2014 es consigna una previsió de 1.000.000 d’euros i a partir del 2015 i 
posteriors 200.000 euros, atès que no tenim encara informació de 
convocatòries de subvencions de capital. 
 
 
Reorganització dels ens que formen el grup municipal 
 
En el Pla d’ajust del 2012 es feia referència al desenvolupament del pla de 
viabilitat de l’organisme autònom IMET, que va passar per una reducció del 
cost real del personal i un pressupostació d’ingressos realista d’acord amb  les 
subvencions concedides de la Generalitat.  
 
Actualment s’estan redefinint dues altres entitats, que són precisament les 
empreses municipals que s’incorporen al perímetre SEC com a 
administracions públiques:  Informació i Comunicació de Vilanova (ICVSAM) i 
Promoció Industrial Vilanova (PIVSAM). 
 
Atesa la situació de les televisions locals i la necessitat d’unir esforços en la 
potenciació de la promoció municipal en les àrees de les noves tecnologies, 
l’Ajuntament va aprovar iniciar el procediment d’absorció d’ICVSAM per part 
de EPEL Neàpolis. Des d’un punt de vista econòmic aquesta absorció pretén: 
 



 

 

- Consolidar i millorar els ingressos de la nova entitat amb la creació de noves 
activitats amb noves fonts de finançament. 
 
- Reordenar la nova estructura empresarial de la societat, simplificant la seva 
organització. 
 
Pel que fa a PIVSAM, que està actualment en un procés concursal, es proposa 
des de l’Ajuntament un pla de viabilitat que comporta redimensionar l’empresa 
per adaptar-la al sector de la producció que sembla viable (gestió de mercats i 
fires) i abandonant el sector urbanístic i immobiliari amb un futur incert a curt i 
mig termini. 
 
Vilanova i la Geltrú, 25 de desembre de 2013 



 

 
 
Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i despeses 
Data d’aprovació        Òrgan  
19/12/2013                 PLE 

Exercici 
2012 

Exercici 
2013 

Exercici 
2014 

Exercici 
2015 

Exercici 
2016 

Exercici 
2017 

Estat d’ingressos       
1 Capítol 1       
2 Capítol 2       
3 Capítol 3       
4 Capítol 4       
5 Capítol 5       
6 Ingressos corrents afectats a 

op. de capital (art. 35, 
conceptes 396 i 397 i altres) 

      

7 Ingressos per operacions 
corrents ajustats 
(1+2+3+4+5-6) 

      

8 Capítol 6       
9 Capítol 7       

10 Capítol 8       
11 Capítol 9       

Estat de despeses       
12 Capítol 1       
13 Capítol 2       
14 Capítol 3       
15 Capítol 4       
16 Despeses per operacions 

corrents (12+13+14+15( 
      

17 Capítol 6       
18 Capítol 7       
19 Capítol 8       
20 Capítol 9       

Superàvit/dèficit no financer       
21 Superàvit (+) / dèficit (-)  

no financer  
(6+7+8+9-16-17-18) 

      



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9) i PP (3) = 12 vots 
  Vots en contra:  CUP = 3 vots 
  Abstencions: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 
 

 
 24. HISENDA. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I DE 

L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 2014. 
 

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de data 11 de novembre de 
2013, es va aprovar inicialment la modificació de diverses Ordenances Fiscals: 
 

Nº OOFF TÍTOL 
1 Ordenança Fiscal General 
3 Impost sobre activitats econòmiques 
4 Impost sobre Vehicles 

6 
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 

7 Taxa per expedició de documents administratius 

10 
Taxa per la intervenció de l’Administració en activitats 
d’edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient 

12 
Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusiva a la via pública 

13 Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia urbana 

25 

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

 
Tant a la proposta inicial del Govern presentada a la Junta de Portaveus com a 
la proposta ‘transaccional’ presentada el mateix dia del Ple, es contenien 
modificacions a les Ordenances Fiscals i a l’Ordenança reguladora dels Preus 
Públics que no representaven increment de quotes o tarifes i que no van 
resultar aprovades. 
 
A la present proposta es presenten aquestes modificacions per tal que puguin 
aplicar-se al 2014. 
 
Atès que en data 27 de novembre de 2013 el Consell d’Administració de la 
Companyia d’Aigües va aprovar les tarifes d’aigua i de clavegueram. 
 
Vistos els informes d’Intervenció i de Tresoreria, informats a la sessió de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de 25 de novembre, a proposta del president de 



 

 

la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals 
reguladores dels tributs municipals següents: 
 

• Impost sobre béns immobles. OF nº 2 
• Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. OF nº 5 
• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en 

activitats i instal·lacions. OF nº 9 
• Taxa per a recollida d’escombraries. OF nº 11 
• Taxa per l’estacionament regulat de vehicles. OF nº 15 
• Taxa per subministrament d’aigua potable. OF nº 17 
• Taxa per prestació de serveis de mercats. OF nº 19 
• Taxa per serveis d’atenció a les persones. OF nº 20 
• Taxa per a la utilització d’edificis municipals i d’altres 

instal·lacions. OF nº 22 
• Taxa per serveis de clavegueram. OF nº 23 
• Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i prevenció sanitària. 

OF nº 24 
• Taxes per aprofitament o utilització privativa del domini públic 

municipal. OF nº 26 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex nº 1 de la present proposta. 
  
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels Preus Públics municipals i dels seus annexos. 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex nº 2 de la present proposta. 
 
TERCER. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
QUART. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions 
de les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent d’aquesta 
publicació i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació. 
 



 

 

 

ANNEX  1 (Acord Primer) 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Béns Immobles 
 
Article 4t.   Exempcions, Bonificacions i Subvencions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra b) del Número 2: 
 

b) Complir la totalitat dels requisits establerts a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General. 

 
 
Es dóna nova redacció a la lletra c) de l’apartat A) del Número 8: 
 

b) Complir la totalitat dels requisits establerts a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General. 

 
 
Nova redacció al Tercer paràgraf del número 9: 
 

Quan en algun dels períodes impositius en els que s’apliqui aquesta subvenció 
tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant 
d’alteracions susceptibles d’inscripció cadastral, de canvi de classe d’immoble o 
d’un procediment simplificat de valoració col·lectiva, per al càlcul de la 
subvenció es seguiran les passes següents: 
 
a) Es calcularà la quota teòrica de l’exercici 2006 (primer any d’aplicació dels 

valors cadastrals resultants de la ponència de valors de 2005) mitjançant 
l’aplicació del tipus impositiu d’aquest any a la base liquidable del 2006. 

b) Es calcularan les quotes teòriques des de l’exercici 2007 fins a l’any 
anterior en què sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de l’alteració 
cadastral mitjançant l’aplicació del tipus impositiu de cada exercici a la base 
liquidable que pertoqui en cada any, aplicant els topalls especificats en les 
diferents ordenances anuals. 

c) La quota teòrica de l’any anterior en què sigui d’aplicació el nou valor 
cadastral derivat de l’alteració cadastral, calculada segons l’exposat en els 
apartats anteriors, serà la quota líquida de l’exercici anterior sobre la que 
s’aplicarà el topall aplicable a la quota corresponent al primer exercici en 
què sigui d’aplicació el nou valor cadastral derivat de l’alteració cadastral. 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 5    Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Article  4r.   Beneficis fiscals 
 



 

 

Es suprimeix la lletra c) del Número 3: 
 
Es dóna nova redacció al Número 4: 
 

4.- Gaudiran d’una bonificació fins al 50 per cent de la quota de l’impost: 
A)  Les construccions, instal·lacions o obres en què s’incorporin sistemes 

per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum, 
que compleixin les condicions següents: 
-  Que la incorporació no vingui imposada per les ordenances 

municipals o altra normativa sectorial aplicable. 
-  Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors 

que disposin de la corresponent homologació de l'Administració 
competent. 

- L’informe favorable emès per tècnic municipal, acreditatiu del 
funcionament constant de les instal·lacions. 

En cap cas l’import de la bonificació superarà el cost de les instal·lacions 
dels sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.  

B) Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per 
rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A o B. 

 
 
S’afegeix una nova lletra k) al número 6: 
 

k) La realització d’obres menors i les subjectes únicament a comunicació 
d’obra, en el cas que estiguin dins dels programes d’ajut “arranjament 
habitatges gent gran” en conveni amb la Diputació de Barcelona i previ 
informe favorable emès pels serveis socials municipals, que tindran en 
compte el nivell de renda segons el barem de l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General. 

 
 
ANNEX 
 
Es dóna nova redacció a la lletra K): 
 

Tipus  construcció  
(...)  

K) LEGALITZACIONS: es calcularà segons pressupost de projecte.  
 
 
Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per la intervenció integral de l’Administració 

municipal en activitats i instal·lacions 
 
Article 2n.   Fet imposable 
 
Es dóna nova redacció a les lletres a), b) i e) del número 2: 
 



 

 

a) Llicències ambientals i règims de comunicació d’activitats sotmeses a aquest 
règim per la normativa ambiental d’aplicació.  

b) Llicències i règims de comunicació sotmeses a aquest règim per la 
normativa d’espectacles públics i d’activitats recreatives. 

e) Els règims de comunicació i/o declaracions responsables de les activitats 
innòcues no regulades ni per la  normativa ambiental ni per la normativa 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives. 

 
Les actuals lletres e) a k) passen a ser les lletres f) a l) respectivament. 
 
 
Article 5è.    Quota tributària 
 
Número 1 
 
Es dóna nova redacció al paràgraf final de l’apartat M): 
 

  M)  Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de  la 
inspecció fora del tràmit de llicència o comunicació, o fruit de molèsties 
veïnals: 

 (...) 
Resten expressament obligades al pagament de les taxes especificades 
en aquest apartat els titulars dels establiments o denunciants els quals 
per les seves actuacions o conducta, o per negligència, obliguin a 
l'Ajuntament a més d’una visita de comprovació.  

 
 

Es dóna nova redacció a l’apartat N): 
 
  N)  Inspeccions realitzades per tècnics municipals com a conseqüència de 

dels controls periòdics previstos legalment per la normativa: 
 

 Euros 

N1) Per cada inspecció de control periòdic realitzat en una 
activitat de publica concurrència, segons normativa del 
LEPAR I REPAR: 

                - Llicència 
                - Règim de comunicació 

200.00 
150,00 

N.2) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una 
activitat amb incidència ambiental segons LPCAA 

                - Llicència 
                - Règim de comunicació  

200,00 
150,00    

N.3) Per cada inspecció de control periòdic realitzat per una 
activitat innòcua  

 
   100,00 

 
 
Les actuals lletres N) i O) passen a ser les lletres O) i P) respectivament. 
S’afegeix un nou apartat Q) 



 

 

 
  Q)  Informes a realitzar per l’Ajuntament en expedients a resoldre per la 

Generalitat: 
 Euros 

Per cada informe     300,00 
 
 
Número 2 

 
Es dóna nova redacció a la lletra a): 

            
2.- Supòsits amb càlcul especial: 

  Euros 
a) Ampliació d’activitats  

- Ampliació de la superfície de l’activitat, comportarà una liquidació 
complementària amb una quota calculada en funció dels metres 
de superfície ampliada segons els preus fixats al número 1.    
Quota mínima................................................................................ 

- Ampliació d’activitat que no comporti variació de metres en la 
instal·lació es liquidarà la quota mínima ...................................... 

 
 
 

195,00 
 

195,00 
 

 
Es dóna nova redacció al segon apartat de la lletra c.1): 

 
c) Activitats en local compartit:   

c.1) (...)  
• Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix 

annex de classificació que l’activitat inicial, correspondrà la 
taxa fixada en el número 1 del present article en funció de 
la classificació de cada nova activitat. 

 

 
 

Es dóna nova redacció a l’apartat d.3) i s’afegeix un nou apartat d.4): 
 

d.3) La resta de canvis de nom o les transmissions de titularitat d’un mateix 
establiment no contemplats en els apartats anteriors satisfaran el 50% de 
les quotes fixades al número 1 del present article, sempre que 
l’establiment disposi de la corresponent llicència o comunicació prèvia i es 
presenti la següent documentació: 
-  Document de cessió de la llicència o comunicació on consti que el 

cessionari accepta les condicions de la llicència o comunicació del 
cedent. 

-  Certificació emesa per un tècnic competent conforme no s’ha produït 
cap modificació en la instal·lació, i aquesta es manté conforme a la 
documentació tècnica aprovada en el moment que es va concedir la 
llicència vigent o es va presentar la comunicació (caldrà assenyalar 
data i expedient de la concessió de la mateixa, si es tracta de 
llicència). 



 

 

-  Baixa de l’activitat a l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’anterior 
titular, degudament tramitada davant l’Agència Tributària, amb una 
antiguitat màxima de 6 mesos. 

La manca de presentació d’aquesta documentació comportarà que 
l’expedient no es pugui tramitar com a canvi de nom. 
 

d.4) La tramitació d’una llicència o comunicació d’una activitat existent que no 
es pugui tractar com un canvi de nom, el titular satisfarà el 100 % de les 
quotes fixades en el numero 1 del present article, sempre que 
l’establiment  existent disposi de la corresponent llicència o comunicació 
prèvia. 
El nou titular haurà de presentar: 
-  Certificació tècnica acreditativa de que no s’ha produït cap modificació 

a les instal·lacions i que aquestes s’ajusten al projecte presentat per la 
tramitació de la llicència o règim de comunicació anterior. 

-  El nou titular  haurà d’acceptar les condicions imposades en la llicència 
o règim de comunicació inicial.  

La constatació municipal de la falta de veracitat del certificat del tècnic, 
habilitarà a l’Ajuntament per practicar liquidació complementària per la part 
de quota reduïda que no és va satisfer en el moment de la liquidació de la 
taxa. 

Quota mínima, a satisfer si la quota obtinguda del 50% és inferior a 
l’especificada en aquest apartat ......................................................  198,00 € 
L’aplicació de les quotes reduïdes d’aquests apartats per la tramitació de 
canvi de nom o de llicència o comunicació d’una activitat existent, requereix 
que el nou titular del local de l’activitat: 

-  No tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament per tributs o altres 
ingressos de dret públic o privat. Aquesta circumstància s’haurà de 
justificar documentalment pel titular de l’activitat en el moment d’iniciar 
la tramitació de la llicència o comunicació prèvia. 

-    Disposi de la corresponent llicència municipal o hagi complert abans 
del seu inici amb la comunicació prèvia. 

-    No estigui ubicat en zones fora d’ordenació urbana o no legalitzades. 
 
 
 

Article 6è.  Exempcions i bonificacions  
 

Es dóna nova redacció al primer paràgraf de les lletres a), c), d), e) i f) del 
Número 1: 

 
1.- Estan exempts de pagament: 

a) Les activitats de nova creació, canvis de nom o reobertura d’activitats 
existents que s’instal·lin en els següents sectors: 

 (...) 
c) Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal·lin al municipi, 

canvis de nom o reobertura d’activitats existents que comportin la 
creació de 3 o més llocs de treball. 



 

 

d) La creació o instal·lació de noves activitats, canvis de nom o reobertura 
d’activitats existents que suposin la creació de 50 o més llocs de treball. 

e)  Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom 
o reobertura d’activitats existents que compleixin amb les següents 
condicions: 

 (...) 
 f) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o 

reobertura d’activitats existents que compleixin les condicions següents: 
 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) i els primers paràgrafs de la lletra b) del 
Número 2: 

 
2.- Gaudiran de bonificació del 50% de les quotes establertes en les Tarifes: 

a) Les noves activitats que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o 
reobertura d’activitats existents dedicades a la investigació i recerca 
tecnològica, ambiental, biomèdica o d’atenció social. 

b) Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi, canvis de nom o 
reobertura d’activitats existents amb les següents condicions: 
-  La superfície del local on es realitzarà l’activitat ha d’estar compresa 

entre 300 i 500 metres quadrats. 
-   La creació de 3 o més llocs de treball. El compliment d’aquest requisit 

requereix: 
 (...) 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa per a recollida d’escombraries 
 
 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció a la lletra a) del número 1: 
 

1.- Es declaren exempts de pagament de la taxa: 
a) Els subjectes passius, substituts dels contribuents, que compleixin la 

totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General d’aquest Ajuntament. 
Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de la taxa 
les persones que, ocupant un habitatge en règim de lloguer i sempre 
que el propietari els repercuteixi la quota de la taxa, compleixin la 
totalitat de les condicions establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança 
Fiscal General d’aquest Ajuntament. 

 

Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 
 
Article 4t.  Quota tributària 
 



 

 

Es fixen les noves tarifes: 
 
A) Tarifa Normal: 
 

Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,35 € 0,35 € 0,30 € 0,35 € 0,25 € 0,40 € 

30 minuts 0,85 € 0,80 € 0,60 € 0,90 € ---- ---- 
1 hora 1,75 € 1,75 € 1,70 € 1,70 € 0,25 € 0,40 € 

1,30 hores 2,70 € 2,70 € 2,55 € 2,60 € ---- ---- 
2 hores 3,55 € 3,55 € 3,35 € 3,40 € 0,40 € 0,85 € 
3 hores 5,30 € 5,30 € 5,25 € 4,80 € 0,60 € 1,20 € 
5 hores ---- ---- ---- 5,90 € 1,00 € 2,00 € 
7 hores ---- ---- ---- 6,50 € 1,40 € 2,80 € 
9 hores ---- ---- ---- 7,00 € 2,00 € 3,60 € 

 
B) Tarifa reduïda 

 
Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 
Mínim 0,25 € Gratuït 0,25 € 
1 hora 0,25 € Gratuït 0,25 € 
2 hores 0,40 € Gratuït 0,45 € 
3 hores 0,60 € Gratuït 0,60 € 
5 hores 1,00 € Gratuït 1,00 € 
7 hores 1,40 € Gratuït 1,40 € 
9 hores 2,00 € Gratuït 2,00 € 
Mensual 40,00 € ---- ---- 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per subministrament d’aigua potable 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es fixen les noves tarifes: 

Tipus De Facturació Euros 
COMPTADOR DOMÈSTIC   

Quota de servei Euros/Mes. 6,1958 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18  m3/Trimestre) 0,4030 
Segon Bloc Euros/ m3 (de 19 a 36  m3/Trimestre) 0,7791 
Tercer Bloc Euros/ m3 (de 37 a 54  m3/Trimestre) 1,1566 
Quart Bloc Euros/ m3 (mes de 54  m3/Trimestre) 1,5246 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/ m3 0,9852 

COMPTADOR DOMÈSTIC BAIX INGRÉS   
Quota de servei Euros/Mes. 4,6469 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 0,3023 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,5843 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,1566 



 

 

Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 1,5243 
COMPTADOR COMERCIAL   

Quota de servei Euros/Mes. 7,4942 
Primer Bloc Euros/m3 0,4544 
Segon Bloc Euros/m3 0,9852 
Tercer Bloc Euros/m3 1,6746 

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 12,3754 
Primer Bloc Euros/m3 0,4544 
Segon Bloc Euros/m3 0,9852 
Tercer Bloc Euros/m3 1,6746 

COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes. 12,3754 
Primer Bloc Euros/m3 0,5449 
Segon Bloc Euros/m3 0,9852 
Tercer Bloc Euros/m3 1,6746 

COMPTADORS PROVISIONALS   
Quota de servei Euros/Mes. 6,1958 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 2,0164 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 2,4260 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 2,7768 
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 3,1257 

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
 Boc únic alta, Euros/m3 0,8011 
 Bloc únic serveis municipals, Euros/m3 0,3031 

Consum per fuites involuntàries (art.43 Reglament), a preu de segon 
bloc de cada ús  
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT   

Aforament domèstic Euros/m3 1,3884 
Aforament domèstic baix ingrés Euros/m3 1,0413 
Aforament propietat Euros/m3 1,3390 
Aforament famílies nombroses Euros/m3 1,2496 
Aforament propietat famílies nombroses Euros/m3 1,2051 
Aforament industrial-comercial-rec-piscines 1,8726 

MANTENIMENTS ESCOMESES   
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre 3,0342 
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre 6,4129 
Manteniment aforament (sector pressió provisional) 
Euros/Trimestre 4,0356 
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva)  Euros/Trimestre 7,6171 

ALTES DE SERVEIS I ALTRES  
Dret d’alta (comptador) 62,79 
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 114,10 
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 482,63 
Drets de comptador domèstic de 13 mm  (per pis) 141,62 
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar) 412,56 
Arqueta per un comptador domèstic De 13 mm (vorera) 170,99 
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 261,38 



 

 

Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 284,18 
Trasllat de portella de comptador 452,91 
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 434,00 
Trasllat de títol de propietat 0,00 
Canvi de nom del contracte 0,00 
Revisió Anual d’instal·lacions 31,51 
Tramitació impagats primer nivell 1,30 
Tramitació impagats segon nivell 6,30 
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions 44,16 
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 40,93 
Drets d’us contra incendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,33 
Drets d’us contra incendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,06 
Drets d’us contra incendis DN 70 (per dia i boca efectiva) 2,56 
Drets d’us contra incendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 5,22 
Drets de tancament  - obertura 21,08 

ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  
Drets d’alta instal·lacions contra incendis 69,86 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 13-20 mm 452,91 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 25 mm 607,54 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 30 mm 786,93 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 40 mm 872,29 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 50 mm 990,57 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 65 mm 1.136,58 
Connexió d’instal·lacions contra incendis D.N. 80 mm 1.303,20 
Boca de rec D-45 483,11 
Boca d’incendis D-70 903,27 
Hidrant contra incendis D.N. 100 mm senyalitzat 1.267,58 

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
PROVISIONAL  

Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària 
o Fam. Nombrosa 95,25 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 482,63 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana  
(per escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per 
pis d’abonat amb baix ingrés) 71,44 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana  
(no inclou obra civil a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera,  
fins DN 20 (inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera,  
de DN 25 i superiors, sota pressupost  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 105,83 



 

 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 
 
 
Article  3r.  Subjectes passius 
 
S’afegeix un nou paràgraf: 

 
En els supòsits de transmissions de la titularitat del dret d’ús (traspàs) són 
subjectes passius: 

- Transmissions a títol onerós: el transmetent. 
- Transmissions a títol lucratiu: l’adquirent. 

 
 
Article 7è.  Quotes 
 
Es suprimeix el darrer paràgraf de l’apartat f): 
 

En els casos de traspàs no es meritarà la taxa de permís de venda. 
 
 

Mercat del Centre 
 
Es dóna nova redacció al Número 4 i l’actual Número 4 passa a ser el Número 5: 

 
 Euros 
4.- Utilització dels obradors d’aviram, porcí i bacallà, per dia i 
obrador 13,50 
 
 

Mercat de Mar 
 

Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 482,63 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana 
(per escomesa, no inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera 
(inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari  (per 
pis d’abonat amb baix ingrés) 79,38 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana  
(no inclou obra civil a la façana, ni arqueta) 140,07 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera,  
fins DN 20 (inclou obra civil i arqueta) 380,57 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera,  
de DN 25 i superiors, sota pressupost  



 

 

Es modifica l’apartat 2. Supermercat: 
 Euros 
2. Supermercat, per m2 / mes 5,00 

 
Es modifica la redacció dels apartats 3 i 4: 

 Euros 
3. Utilització de la cambra frigorífica, per m2/mes 6,20 
4. Utilització de l’obrador de la carn, per m2/mes 8,20 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per prestació de serveis d’atenció a les 

persones 
 
 

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

3) La realització d’informes de reagrupament familiar. 
 
 
Article 7è.   Quotes 
 
Es dóna nova redacció a l’apartat D): 

 
Informes per reagrupament familiar: 63,25 € 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 22 Taxa per la utilització d’edificis municipals i 
d’altres instal·lacions 

 

ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER 

 
S’afegeix a l’apartat ‘Preus’, Categories D / E una nova tarifa (5): 
 

(*) (**) 

Sala  
Biblioteca  

Patrimonial i sala 
noble de la Casa de 

Santa Teresa 

Jardins 
Biblioteca 

Museu 
Balaguer 

Jardins 
Museu 

Romàntic 

Sala  
exposicions 
3a planta 

Museu 
Romàntic 

(5) --- 165,00 € 110,00 € 165,00 € 165,00 € 
(**) Tipus utilització: 

  (...) 
  (5) Celebració d’events particulars (aniversaris, comunions, etc.) 
 
 
S’afegeix un nou apartat ‘Serveis Addicionals’: 



 

 

 
SERVEIS ADDICIONALS 

Conserge / Porter 27,70 € / hora o fracció 
Equip de so (inclou tècnic i megafonia) 50,00 € 
Pantalla i projector 30,00 € 

 
 
VISITES ALS MUSEUS MUNICIPALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Es dóna nova redacció: 
 

A) Públic individual Euros 
Entrada General Museu Víctor Balaguer i Museu romàntic 
Papiol: adults 

 
3,00 

  
Entrada reduïda al Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació 
de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Grups amb un mínim de 10 persones sense visita 

comentada 
- Carnet Jove 
- Associació estudi del moble 
- Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de 

dibuix de Catalunya (COLBACAT) 
- Targeta Activa (persones majors de 65 anys i persones amb 

més d’un 65% de disminució) 
-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin 

conveni i/o acord específic amb l’OAPVB 

1,50 

 
Entrada reduïda al Museu romàntic Papiol (prèvia presentació 
de justificant): 
- Nens de 4 a 11 anys 
- Estudiants fins a 25 anys 
- Jubilats i pensionistes 
- Aturats 
- Famílies nombroses 
- Associació estudi del moble 

1,50 

 
Entrada gratuïta a Biblioteca Museu Víctor Balaguer (prèvia presentació 
de justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Dijous a la tarda 
- Primer diumenge de cada mes 



 

 

- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya 
- Nens amb carnet club súper 3 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del MNAC 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística 
- Univers UPC 
- Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona 
- Subscriptors Diari de VNG 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1 
-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 

acord específic amb l’OAPVB 
 
Entrada gratuïta a Museu Romàntic Can Papiol (prèvia presentació de 
justificant): 
- Nens fins a 3 anys 
- Membres de l’ICOM 
- Docents amb carnet Generalitat de Catalunya 
- Amics del MNAC 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amics del Museu del Ferrocarril 
- Amics Biblioteca Museu Balaguer 
- Amb carnet del Servei de Normalització lingüística 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb carnet RUN SPORT 2 X 1 
-  Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 

acord específic amb l’OAPVB 
 
Es dóna nova redacció a les lletres B), Públic de grups, i C), Públic escolar: 
 

B) Públic de grups: Euros 
Per a públic en general grups amb un mínim de 10 
persones i màxim de 20 persones, amb concertació prèvia 

 
45,00 

Visites teatralitzades (individual) 10,00 
Visites teatralitzades (grup) 200,00 
Itinerari urbà i visita comentada (individual) 5,00 
Itinerari urbà i visita comentada (grup) 60,00 
Per a visites especials, temàtiques 5,00 
Per a visites concertades teatralitzades amb Cases 
Singulars segons conveni 

5,00 

Tallers familiars 3,00 
  
C) Públic escolar:  

Visites dinamitzades 45,00 
Tallers escolars 
Itinerari + visita museu per escoles 

60,00 
60,00 

 



 

 

 
 

TORRE BLAVA - ESPAI GUINOVART 

 
Es dóna nova redacció a l’apartat ‘Entrada gratuïta’ de la lletra A), Públic 
individual: 
 

A) Públic individual 
(...) 
Entrada gratuïta (prèvia presentació de justificant): 

- Nens fins a 3 anys 
- Amb carnet Voluntariat per la llengua 
- Amb carnet Biblioteca Diputació 2 X 1 
- Amb Carnet RUN SPORT 2 X 1 
- Totes les entitats, associacions, institucions que signin conveni i/o 

acord específic amb l’OAPVB 
 
 
 
CASAMENTS CIVILS I UNIONS ESTABLES DE PARELLA A DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS 

 
Es rebaixen les tarifes de la Sala Biblioteca Patrimonial Biblioteca Museu 
Balaguer i jardins Museu Romàntic Can Papiol: 
 

 Tarifa 1 Tarifa 2 
Dissabtes 422,75 € 656,20 € 

Biblioteca Museu Balaguer, Museu 
Romàntic Can Papiol i Masia d’en 
Cabanyes Divendres 306,00 € 537,40 € 

 

MOLÍ DE MAR 

 
Es dóna nova redacció: 

 
Equipament: El Molí de Mar és un equipament que dóna cabuda a activitats de 
lleure i formació,  consta de dues edificacions i una àmplia zona de jardí que 
possibilita el desenvolupament d’activitats a l’aire lliure, així com d’un espai que 
permet l’allotjament.  
 
Tipus d’usuaris: 
1) Serveis municipals. 
2) Centres educatius públics, entitats, associacions i col·lectius sense ànim de 

lucre. 
3) Entitats, associacions i col·lectius de caràcter privat, considerats de caràcter 

públic. 
 



 

 

OCUPACIÓ Tipus 1 Tipus 2 Tipus 3 
(1) Casa habitacions    
 Allotjaments  1r dia  0 €/dia 205,00 €/dia 640,00 €/dia 
 Allotjaments 2n dia i posteriors 0 €/dia  79,20 €/dia 246,65 €/dia 
(2) Jardins  0 €/dia 192,85 €/dia  602,00 €/dia 
(3) Cuina  0 €/dia  116,75 €/dia 409,00 €/dia 
(4) Aula formació 0 €/dia 50,00 €/dia 160,00 €/dia 
(1) Allotjaments: Amb una capacitat total per a 19 persones, l’espai disposa de 5 

habitacions. Inclou l’ús de la cuina, menjador, jardins i sala de formació (prèvia 
concertació de l’ús dels espais amb el Gabinet d’Alcaldia i Protocol). 

(2) Jardins: Celebració d’esdeveniments de caire cultural i social. 
(3) Cuina: Ús de la cuina per cursos o esdeveniments puntuals 
(4) Aula de formació: Espai polivalent per la realització de cursos de formació, 

conferències, reunions, etc. 
 

Altres conceptes 
Conserge hores extraordinàries 27,00 €/ hora o fracció 
Neteja extraordinària 36,00 €/ hora o fracció 

 
Notes: 
 

-  Els usuaris de tipus 1 assumiran la gestió dels espais i/o es faran càrrec de les 
despeses originades pel servei (consergeria, neteja, habilitació dels espais, 
informació o assessorament sobre l’ús de l’espai, etc.) 

-  Els usuaris tipus 2 i 3, hauran de dipositar, obligatòriament, una fiança de 100 
€, que serà retornada en haver comprovat que no hi ha cap desperfecte a les 
instal·lacions. 

- Les condicions de cessió d’aquests espais ve regulada per la Normativa d’usos 
i funcionament del Molí de Mar i caldrà que l’usuari compleixi amb els 
requeriments relacionats en aquesta. 

- L’ús de qualsevol espai està supeditat a les necessitats del propi equipament i 
els serveis que s’hi presten i de les diferents àrees de l’Ajuntament. 

- En el cas d’ocupacions puntuals de llarga duració o bé actes d’especial interès 
local i social, així com qualsevol altra situació que no quedi recollida en aquest 
document, caldrà prèviament l’aprovació municipal que correspongui i 
s’especificaran les condicions necessàries a través de conveni i/o document de 
compromís amb l’entitat sol·licitant. 

- El cost resultant de qualsevol altra despesa ocasionada per la necessitat de 
material extra o personal tècnic indispensable pel bon funcionament de l’acte, 
serà assumida per l’usuari en la seva totalitat. 

- Si s’excedeix de l’horari d’ocupació establert, el sol·licitant haurà d’abonar les 
hores extraordinàries en concepte de servei de consergeria. 

- En el cas que l’usuari no deixi les instal·lacions, després de l’acte, en les 
millors condicions possibles i no hagi traslladat les escombraries als 
contenidors de recollida selectiva, l’usuari haurà de fer-se càrrec de les hores 
extraordinàries de neteja. 

 
 



 

 

 

NAU DEL FERROCARRIL 

 
S’afegeix un nou apartat, NAU DEL FERROCARRIL 
 

Categories d’usuaris 
 

S’estableixen tres categories d’usuaris: 
 
A. Regidories municipals, així com d’altres administracions públiques. 
B. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre registrades al 

Registre d’ Entitats de l’ Ajuntament. 
C. Entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú sense ànim de lucre membres de 

la Federació Coordinadora d’Entitats Juvenils i Culturals, cogestores de 
l’espai. 

 
Equipament 
 
La utilització de la Nau del Ferrocarril es concreta en la realització de tres tipus 
d’actes: 
1) Actes de curta durada (Audicions, meetings, conferències, etc.), fins a 8 

hores. 
Aforament màxim: 452 persones 
Serveis inclosos:  5 hores neteja 
8 hores permanència conserge 
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament 
un servei complementari als especificats anteriorment de dos (2) 
controladors d’accés durant l’horari de l’activitat. 
 

2) Actes de mitja durada (Reunions gastronòmiques, celebracions, etc.), de 8 a 
12 hores. 
Aforament màxim: 229 persones 
Serveis inclosos: 8 hores neteja 
12 hores permanència conserge 
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament 
un servei complementari als especificats anteriorment de dos (2) 
controladors d’accés durant l’horari de l’activitat. 

 
3) Actes de llarga durada (Concerts i balls), fins a 18 hores. 

Aforament màxim: 229 persones 
Serveis inclosos: 12 hores neteja 
18 hores permanència conserge 
Les entitats organitzadores han de contractar directament i obligatòriament 
els següents serveis complementaris als especificats anteriorment: 
-  1 Vigilant de Seguretat Privada 
-  3 Controladors d’accés 



 

 

-  1 Unitat sanitària de Suport Vital Bàsic (1 ambulància i 2 tècnics/es en 
transport sanitari) 

En el cas de festivals musicals, els costos especificats són per dia 
d’actuació i utilització. Així, si un festival dura dos dies els serveis i els seus 
costos serien el doble. 

 
Les hores d’ocupació màxima indicades a cada apartat fan referència al total 
del còmput d’hores d’utilització de la Nau, incloent muntatge i desmuntatge de 
la infraestructura. En el cas que el còmput final d’hores fos superior, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret de poder facturar el 
diferencial d’hores a l’entitat organitzadora, havent de ser assumit el cost 
d’aquest per part de l’entitat. 
 
La Comissió Tècnica de l’Ajuntament té la potestat d’establir a quina tipologia 
d’acte correspon l’activitat  proposada. 

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

 Acte tipus 1 Acte tipus 2 Acte tipus 3 
Usuari A 447,00 € 541,00 € 782,00 € 
Usuari B 230,00 € 300,00 € 440,00 € 
Usuari C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 23 Taxa per serveis de clavegueram 
 
Article 4t.   Quota tributària 
 
Es fixen les noves tarifes, i s’afegeixen dos nous apartats f) i g): 
 
 EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de 

la xarxa municipal de clavegueram: 
 
 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per comptador d’ús 
domèstic  
Quota Fixa per, euros per trimestre 6,0208 
Quota Variable. Euros/metre cúbic d’aigua facturada. 0,0371 

• Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre  6,7195 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0375 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic   
Quota Fixa, euros per trimestre  6,2838 



 

 

Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0387 
• Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic   

Quota fixa, euros per trimestre  7,0517 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada 0,0393 

 
b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram 

privades, a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció 
d’escomeses: 

 

- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm 
fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 1.853,50 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres...................... 258,99 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm 

fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 

 
 

2.252,45 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres............ 374,10 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm 

fins a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 2.691,95 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres...................... 527,14 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 200 mm 

fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 

 
 

2.047,08 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres...................... 323,08 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 300 mm 

fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 2.586,99 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres...................... 495,74 
- Escomesa amb tub de polietilé o equivalent de diàmetre 400 mm 

fins a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de 
llargària............................................................................................. 3.283,18 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres...................... 733,81 
 

c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 
   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació 

de les despeses realitzades en cada cas concret. 
 

 
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 

del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada 
inspecció. 373,73 

 
e) Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de desguàs 

de la xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per cada 
comprovació. 85,83 

  
f) Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials,  



 

 

sota pressupost. 
  
g) Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera 

de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de 
particulars, sota pressupost.  
Les quantitats exposades no inclouen l’IVA. 

 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i 

prevenció sanitària 
 
 
Es dóna nova redacció al títol: 
 

Taxa per la prestació de serveis d’inspecció i control sanitari. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
S’afegeixen dos nous apartats al paràgraf ‘ALTRES’ del número 1.A): 

- Perruqueries 
- Inspeccions a habitatges i espais de concurrència pública 

 
Es dóna nova redacció a la lletra B) del número 1: 
 

B) La realització d’actuacions d’inspecció i control per a l’autorització sanitària 
dels establiments on s’efectuïn pràctiques de micropigmentació, tatuatges i 
pírcings, tal com es defineix en la normativa vigent. 

 
 
Article 4t. Quota tributària 
 
Es dóna nova redacció 
 

La quota tributària resulta de l’aplicació de les tarifes següents: 
 

 EUROS 
1) Inspecció de control sanitari: 89,00 
2) Autorització sanitària dels apartats B i C de l’article 2.1: 128,40 
3) Per cada inspecció complementària al control sanitari (1): 130,00 
4) Inspecció realitzada per tècnics municipals, a conseqüència 

de sol·licituds d’inspecció fora del tràmit de control sanitari o 
autorització: 

 

- Hora Normal 105,00 
- Hora en horari nocturn o en dies festius 210,00 

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



 

 

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

 
 
Ordenança Fiscal núm. 26 Taxes per aprofitament del domini públic 

municipal 
 
OF Nº 26 Annex 1 -  Guals 
 
S’afegeixen els números 4, 5 i 6 a les tarifes, i una Nota nova amb la lletra E): 
 

4.  Guals en gasolineres o estacions de subministrament de 
carburants, per cada espai diferenciat del domini públic on es 
realitzi l’aprofitament. 650,00 

  
5.  Guals en locals on es desenvolupin activitats de manteniment, 

neteja o reparació de vehicles:  
- Fins a 100 m2 de superfície del local 130,00 
- De 100,01 m2 a 200 m2 de superfície del local 250,00 
- De 200,01 m2 a 300 m2 de superfície del local 400,00 
- Més de 300 m2 de superfície del local 650,00 
  

6.  Guals en naus industrials amb espais destinats a l’aparcament 
de vehicles o a la càrrega i descàrrega, no delimitats com a 
places individuals 250,00 

  
E) En el cas d’immobles amb més d’una entrada i sortida de vehicles amb 

gual, s’aplicarà per cada gual la tarifa corresponent segons el nombre de 
vehicles que resulti de dividir el total de places de l’immoble entre el 
número d’accessos amb gual. 

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

A) Parades, barraques, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic 
 
Es dóna nova redacció a les lletres d) i següents del ‘Tipus d’ocupació 1’: 

 Coeficient 
d) Els barracons i altres instal·lacions destinades a espectacles, 

esbargiments o diversions de qualsevol classe per m2/dia o 
fracció .......................................................................................... 

 
 

0,025 
e) Cotxes elèctrics i muntanyes russes, m2/dia o fracció.................. 0,024 
f) Màquines expenedores ................................................................. 0,025 
g) Atraccions en general per m2/dia o fracció.................................... 0,040 
h) Les tómboles amb un màxim de 30 m2, per dia o fracció.............. 0,100 



 

 

i) Les tómboles de 31 a 60 m2 per dia o fracció................................ 0,153 
j) Les tómboles de 61 a 90 m2 per dia o fracció................................ 0,200 
  
La unitat mínima d’ocupació són 2 m2  

 
 
S’afegeix un nou número 4 a l’apartat Bonificacions del ‘Tipus d’ocupació 1’: 
 

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

 
 
Es dóna nova redacció al primer paràgraf del Número 10, Fiances: 
 

Les activitats que vulguin instal·lar-se a la via pública hauran de dipositar una 
fiança retornable al finalitzar l’activitat, segons els import següents: 

 (...) 
 

D) Altres ocupacions en terrenys d’ús públic: 
 
Es dóna nova redacció al Número 6 i els actuals Números 6 i 7 passen a ser els 
Números 7 i 8 respectivament: 

 Coeficient 
6. Màquines expenedores...................................................... 4,00 

 
S’afegeix un nou Número 9: 

  
9. Caixers automàtics, per unitat ........................................... 850,00 € 

 
Es dóna nova redacció al darrer paràgraf de la ‘NOTA’: 

 
En tot cas, aquestes ocupacions han de respectar la normativa d’accessibilitat 
vigent, i l’ordenança d’ocupació de la via pública d’establiments comercials i de 
restauració. 
 
 

 
OF Nº 26 Annex 4 -  Taxes per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 

 
1 TANQUES 
 
Es suprimeix la lletra b), Tanques volades, i s’afegeix una Nota nova: 
 



 

 

La ocupació del domini públic amb tanques de precaució de tipus ‘Rivisa’, 
permet la col·locació a l’interior de les mateixes de contenidors o sacs de runa, 
sense pagament de taxes addicionals d’ocupació del domini públic. 

 
 
5 OCUPACIÓ AMB VEHICLES 
 
S’afegeix una nova tarifa: 
 

       Euros 
- Ocupació per descàrrega de material de 15 minuts com a màxim 15,00 

L’aplicació d’aquesta taxa requereix:  
- Que la via ho permeti  
- La presència al punt concret una persona que vetlli per 

minimitzar les molèsties a veïns i usuaris de la via  
- Que no s’hagi d’elaborar cap avís escrit als veïns  

 
S’afegeix una Nota: 
 

En el cas d’ocupacions parcials amb plataforma elevadora que necessitin més 
de 10 dies es podrà sol·licitar l’ocupació amb tanca de precaució, sempre  que 
es donin les següents circumstàncies: 

- Mentre durin els treballs, un operari ha de vetllar en tot moment per la 
seguretat a peu d’obra tal com queda recollit en l’informe sobre 
recomanacions genèriques d’implantació de les plataformes elevadores. 

- La tanca de precaució ha de permetre el pas segur dels vianants i l’accés a 
les vivendes i als locals comercials. 

- Un cop finalitzada la jornada laboral la vorera ha de quedar lliure de 
qualssevol element d’obra. 

 
 
 

OF Nº 26 Annex 5 -  Taxes per la utilització privativa dels horts municipals 
 

Es dóna nova redacció a la Nota (*) en apartat ‘Particulars amb renda 
reduïda’: 

 
(*)  S’aplicarà als subjectes passius que compleixen les condicions de l’article 

24.1 de l’Ordenança Fiscal General. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

ANNEX  2 (Acord Segon) 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 29 Ordenança reguladora dels Preus Públics 
 
 
OF Nº 29  Annex 1 -   Ensenyaments de règim especial a les escoles 

municipals 
 

2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 
 

Es dóna nova redacció a la Nota comuna 4): 
  

4) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen 
les matrícules). 

 
 

3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 

Es dóna nova redacció a la Nota comuna 9): 
 
9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 

establertes a l’article 24.1 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les 
quotes de menjador ni les d’hores complementàries). 

 
 
OF Nº 29  Annex 2 -  Utilització Instal·lacions 

 
Número 2  Pistes Atletisme 
 
Es fixen les noves tarifes dels abonaments trimestrals, anuals i de 10 entrades, 
i incloure l’exempció de pagament per aturats i persones amb discapacitat: 
 

Adults:   Euros Euros 

• (...)   
• Abonament trimestral ............................................... 28,43 28,43 
• Abonament anual ..................................................... 42,64 85,28 
• Abonament 10 entrades .......................................... 15,86 15,86 

Joves:   
• (...)   
• Abonament trimestral ............................................... 21,63 21,63 
• Abonament anual ..................................................... 32,45 64,89 
• Abonament 10 entrades .......................................... 11,64 11,64 
   



 

 

Gaudiran d’accés gratuït a les pistes d’atletisme fins a les 17,00 hores els aturats i 
les persones amb discapacitat. 
 
Número 5  LA PISCINA – PARC DEL GARRAF 
 
Es rebaixen les matrícules i es creen noves tarifes ‘Low cost’: 
 
5) ABONAMENTS ESPORTIU LA PISCINA i COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL 

PARC DEL GARRAF: 
Abonaments Mensuals per utilització una sola instal·lació: 

 Matrícula Matins Migdia Vespre Tot dia 
Adults 46,28     
Infantils 42,04     
Majors de 60 anys 42,04     
Pensionistes 42,04     
Tercer familiar 42,04     
Low Cost  23,69 28,84 28,84 --- 
Low Cost Aturat  --- --- --- 28,84 
Low Cost Jove  --- --- --- 28,84 

 
Es suprimeixen les tarifes per ‘Abonaments mensuals per utilització ambdues 
instal·lacions’. 
 
 
Número 6  Entrades puntuals i altres serveis 
 
Es realitzen les modificacions següents: 
- Es fixen les tarifes de les entrades, adults i infantils, i del lloguer d’armariets. 
- Es creen dos noves tarifes, ‘cadenat’ i ‘global’. 
- Es modifica el darrer paràgraf del número. 
 
6) ENTRADES PUNTUALS I ALTRES SERVEIS: (1) (2) 

Adults Entrada Instal·lació 4,87 4,87 
Infantils Entrada Instal·lació 3,22 3,22 
Lloguer d’armariets, per mes 4,09 4,09 
Cadenat 6,86 6,86 
Global (ús de l’altre instal·lació en el mateix horari i 
condicions de la quota contractada) 4,05 4,05 

 
- Complir les condicions de capacitat econòmica fixades a l’article 24.1 de 

l’Ordenança Fiscal General. 
 
 
Número 7  Pistes de Pàdel 
 
Es dóna nova redacció: 
 

7) PISTES DE PÀDEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PARC  



 

 

DEL GARRAF Euros 
Lloguer pistes i material:  
- Lloguer pista per a abonat pàdel, per persona/hora  0,49 
- Lloguer pista per a no abonat pàdel, per persona/hora 2,20 
- Llum, per pista/hora      2,44 
- Lloguer pala de pàdel     0,95 
  
Abonaments Pàdel:  
 - Adult Base       33,78   
 - Adult Low Cost      24,89   
 - Adult Premium       47,29   
 - Cap Família Low Cost       55,59   
 - Empreses 1 Premium       42,92   
 - Empreses 2 Premium      40,06   
 - Empreses 3 Premium      38,14   
 - Família Low Cost             -     
 - Infantil Premium       25,20   
 - Tarifa Plana Premium             -     
 - Tarifa Plana Familiar Bàsic             -     
 - Tarifa Plana Cap Família Bàsic      75,44   
 - Tarifa Plana Cap Família Premium    105,61  

Tarifes sense IVA  

 
 
 
OF Nº 29  Annex 5 -  Realització de sessions fotogràfiques, filmacions, 

enregistraments de concerts i similars, utilització de 
monuments per a exposicions i actes diversos dels 
espais de la biblioteca museu Víctor Balaguer, del museu 
romàntic Can Papiol i de la Torre Blava- espai Guinovart 

 
Es dóna nova redacció per afegir les tarifes de festius i horari nocturn 

 
1) Realització de fotografies i filmacions de monuments, fons i objectes en 

propietat o dipòsit de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer i del Museu 
Romàntic Can Papiol: 
 Laborables i 

Diürns 
Festius i 
Nocturns 

 Euros Euros 
A) Dret a fotografiar l’edifici i els jardins:   

Fins a 2 hores: 83, 25                      140,00 
Més de 2 hores: 116,75 220,00 

B) Dret a filmar, amb utilització de tots els espais 
del Museu per filmar amb equips complexos 
(mànegues, càmeres,  llums, figurants, ... ): 

 
 
 

316,70 

 
 
 

520,00 
Les filmacions i les fotografies que tinguin caràcter cultural, documental o 



 

 

informatiu, o les que sense tenir aquesta intenció ni finalitat lucrativa, tinguin prou 
valor per a la divulgació de l’edifici, el recinte, els fons documental i artístic del 
Museu o un acte determinat, poden ser gratuïtes. 
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics. 

   
2) Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió, 

productores de cinema i similars, enregistraments de concerts i similars en els 
espais de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romànic Can Papiol 
i la Torre Blava – Espai Guinovart 
 Laborables i 

Diürns 
Festius i 
Nocturns 

 Euros Euros 
Si l’ús és compatible amb la visita pública:                                             
- Per cada dia de lloguer 414,15 720,00 
- Serveis, per cada dia 83,25 83,25 
Si l’ús no és compatible amb la visita pública:                                               
- Per cada dia de lloguer 820,15 1.220,00 
- Serveis, per cada dia 83,25 83,25 

La quota fixada en els apartats anteriors cobreix els subministraments i la neteja 
ordinària. És obligatori que es contempli mínim 2 persones d’assistència durant 
tot el rodatge. Si es produeixen despeses addicionals, se n’ha de satisfer l’import. 
El servei addicional de consergeria no està inclòs en aquests preus públics 

 
3) Muntatges i desmuntatges d’exposicions, de concerts, de filmacions i d’altres: 

 Euros 
Per una hora, dins l’horari de visita pública del monument                     25,90 
Per una hora, fora l’horari de visita pública del monument                     43,15 

  
Notes: 

-  En aquests preus públics cal aplicar l’IVA. 
- No formen part d’aquests preus la utilització comercial o d’altre tipus de les 

fotografies o filmacions dels monuments que es regeix per la taxa específica. 
 
 
 
OF Nº 29  Annex 7 -  Venda de cd-rom de teixells 
 
Es dóna nova redacció al títol i s’afegeix la tarifa de venda de l’Agenda Escolar 
Europea de medi ambient: 
 
 Annex 7  -  Venda Materials 
 

Venda de l’Agenda Escolar Europea de medi ambient 1,00 €  
 
 
 
 
 



 

 

OF Nº 29  Annex 8 -  Neàpolis 
 

Es dóna nova redacció al Número 4), Espai Emprenedors: 
 

       Euros / Mes 
A) Usuaris que ja ocupen l’espai en 2013 (coworkers 

actuals):  
- Primer any d’ocupació 103,50 
- Segon any d’ocupació 125,00 
- Tercer any d’ocupació 150,00 

  
B) Usuaris nous a partir de 2014 (coworkers nous):  

- Primer any d’ocupació 125,00 
- Segon any d’ocupació 150,00 
- Tercer any d’ocupació 175,00 

  
C) Usuaris amb ocupacions ocasionals:  

- Bonus de 25 hores/mes 30,00 
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a 

Neàpolis.  
- Accés a la xarxa interna  i plataforma online.  
  

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

  
C) Box Vermell:  

- 1 hora 20,00 
- Bonus 25 hores (usuaris) 250,00 
- Matí o tarda, 6 hores 60,00 
- Matí o tarda, 6 hores (usuaris)  30,00 
- Dia sencer, 12 hores 100,00 
- Dia sencer, 12 hores (usuaris) 50,00 
  

D) Domiciliació social, per mes: 40,00 
- Recepció i avís correu i missatgeria.  
- 3h mes sales reunions gratuïtes (prèvia reserva).  
- Accés a tots els esdeveniments gratuïts organitzats a 

Neàpolis.  
- Inclusió a la xarxa interna i plataforma online.  

  
A part d’aquests serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres 



 

 

instal·lacions i serveis de Neàpolis. 
 
La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, se 
s’escau, en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi. 

 
 
 
OF Nº 29  Annex 11 - Pàrquings gestionats per la Societat VNG Aparcaments 

 
Es fixen les noves tarifes dels pàrquings gestionats per VNG Aparcaments: 
 
 

Casernes     
Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Cotxe 20-10 per mes 46,10 € 
Bonus 180h per mes 63,00 € 
Bonus 220h per mes 70,00 € 
Bonus 260h per mes 78,00 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 
   

Peixateria    
Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 
   

Charlie Rivel    
Rotació per minut  0,0390 € 
Cotxe 24h per mes 61,00 € 
Moto 24h per mes 35,70 € 
Cotxe 20-10 per mes 46,10 € 
Bonus 180h per mes 63,00 € 
Bonus 220h per mes 70,00 € 
Bonus 260h per mes 78,00 € 
Bicicleta rot per dia 1,00 € 
Bicicleta Ab per mes 6,00 € 
Bicicleta Ab semestral 25,00 € 
Bicicleta Ab anual 49,00 € 

 



 

 

* * * * * 
 
Es vota la proposta, la qual queda aprovada en la seva totalitat, amb votació 
separada de les diferents ordenances fiscals. 
 
VOTACIÓ OF 17, OF 23 i OF 26: 
 
  Vots a favor: CiU (9) i ICV (2)  = 11 vots 
  Vots en contra:  PSC (7) i  PP (3) = 10 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
VOTACIÓ OF 15: 
 
  Vots a favor: CiU (9) i CUP (3)  = 12 vots 
  Abstencions:  PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 
VOTACIÓ OF 2: 
 
  Vots a favor: CiU (9), CUP (3) i ICV (2)  = 14 vots 
  Vots en contra:  PP = 3 vots 
  Abstencions: PSC = 7 vots 
 
VOTACIÓ OF 5, OF 9, OF 11, OF 19, OF 20, OF 22 i OF 24: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PP (3), CUP (3) i ICV (2)  = 17 vots 
  Abstencions:  PSC = 7 vots 
 

 
 25. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. 

RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET PEL QUAL SE 
SOL·LICITA SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I 
FORMACIÓ-RMI, PER A LA CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ DE 6 
PERSONES DESOCUPADES PERCEPTORES DE LA RENDA 
MÍNIMA D’INSERCIÓ. 

 
El Regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa al Ple 
Municipal l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 
Ratificar el Decret d’Alcaldia amb núm. Exp. 334/2013-RH, de data 27 de 
novembre de 2013, pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya, de 
conformitat amb la resolució EMO/281/2013, d’11 de novembre, l’atorgament 



 

 

de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació, el qual literalment 
diu:  
 
“Identificació de l’expedient 
 
Núm.Exp. 000334/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
I. Vista la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya EMO/281/2013, d’11 de 
novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a 
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i sobre la convocatòria 
per a l’any 2013. 
 
II. En l’esmentada Ordre indica la preassignació a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de 6 contractes de treball. 
 
III. Aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció per a la contractació i 
formació de 6 persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, així com 
per portar endavant els projectes per desenvolupar treballs de caràcter públic i interès 
social. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima 
d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 
2. Acord de la Mesa de Negociació de 29 de desembre de 2013, amb relació a Plans 
d’Ocupació Local. 
 
3. 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. 
 
Per tot això,  RESOLC : 
 
“Primer. Aprovar la presentació, en el marc del Programa de Treball i Formació per a 
perceptors de RMI, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions 
incloses, de contractació i de formació a 6 persones aturades perceptores de RMI, 
d’acord amb els pactes de la Mesa de Negociació de 29 de desembre de 2012, en 
relació a Plans d’Ocupació i amb el que estableix  l’“l’Acord relatiu a la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya” signat per una banda per la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i, per l’altra, per la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 



 

 

Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de caràcter 
autonòmic, adjunt al present acord com a annex II. 
 
Segon. Adherir-nos a “l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que 
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya” signat per una banda per la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i,  per l’altra, per la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, com a 
organitzacions sindicals més representatives de caràcter autonòmic, adjunt al present 
acord com a annex I. 
 
Tercer. Les accions proposades per portar a terme el Programa Treball i Formació - 
RMI,  i desenvolupar treballs de caràcter públic i d’interès social són les següents:  
 
� Serveis Viaris i Mobilitat:  
- Manteniment de la ciutat i dels equipaments municipals: 3 Oficials  de 1a paleta.  
 
Total Servei: 3 Treballadors. (treballadors d’oficis:  necessiten EPI’s a 75€/persona i 
vestuari laboral a 80€/persona, material per desenvolupar les accions 10.000€). 
 
� Medi Ambient:  
- Manteniment ambiental en l’Espai natural de la Platja Llarga: 3 operaris 
(preferentment coneixements de jardineria) 
 
Total Servei: 3 Treballadors. (treballadors d’oficis:  necessiten EPI’s a 75€/persona i 
vestuari laboral a 80€/persona, material per desenvolupar les accions  310€). 
 
Quart. Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una durada de 
sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja. El Servei d’Ocupació de 
Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim de 850€ mensuals 
més l’import corresponent a les pagues extres durant sis mesos. Aquest import 
correspon al salari base i les pagues extraordinàries corresponents, i s’incrementarà 
amb les despeses de cotització empresarial que correspongui. Cada treballador 
contractat haurà de realitzar accions formatives transversals que es compondran de 
dos dels mòduls que consten a l’annex 7 de l’Ordre EMO/281/2013, relacionada amb 
el perfil ocupacional de la persona contractada, durant una durada mínima de 20 
hores i màxima de 30 per al total de l’acció formativa. 
 
Cinquè. L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) assumeix la realització de les 
accions formatives transversals obligatòries per a tots els contractats en el marc del 
Programa Treball i Formació-RMI de dos dels mòduls que consten a l’annex 7 de 
l’Ordre EMO/281/2013. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part 
de la subvenció corresponent a les accions formatives de 3 € per hora de formació i 
participant. 
 
Sisè. El conjunt d’actuacions per portar endavant els projectes que s’emmarquen en 
la sol·licitud de la subvenció pel Programa Treball i Formació – RMI, econòmicament 
es concreten de la forma següent:  



 

 

 
6 treballadors  

• Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries)  
5.950 €/treballador...................................................................................   35.700 € 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies  
de salari per cada any de servei) 113,33 €/treballador............................    679,98€ 
• Cost Seguretat social empresa 2.249,1 €/treballador...................... 13.494,60€ 
• Cost Formació (3 € hora formativa/persona per 30 hores)  
90 €/treballador........................................................................................         540€ 
• Vestuari laboral i EPI’s (6 treballs d’ofici per 80 € vestuari i  
75 € EPI’s persona).................................................................................         930€ 
• Material Projectes de  Serveis Viaris: Manteniment ciutat i dels  
Equipaments municipals..........................................................................    10.000€ 
• Materials Projecte de Medi Ambient:  Manteniment en l’espai natural  
de la platja llarga......................................................................................         310€ 
 

Concepte Cost  
Total 

Subvenció 
 sol·licitada 

Aportació  
Municipal 

Sous  35.700,00 € 35.700,00 € 0 € 
Indemnització   679,98 € 0 € 679,98 € 
Seguretat Social 13.494,60 € 13.494,60 € 0 € 
Formació 540,00 € 540,00 € 0 € 
Vestuari laboral i EPI’s 930,00 € 0 € 930,00 € 
Materials 10.310,00 € 0 € 10.310,00 € 
Total  61.654,58 € 49.734,60 € 11.919,98 € 

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

• Partida sous Pla Ocupació dels dies 30 i 31 de desembre 2013: 
   04.241,14000 ..........396,66 €. 

 
• Partida Seguretat Social dels dies 30 i 31 de desembre 2013:    

  04.241,16000............148,74 €. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Treball i Formació - RMI en el Pressupost 
Municipal 2014. Els costos de sous, indemnització i seguretat social estaran 
consignats en partides de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització 
Interna. El  vestuari laboral i  EPI’s  aniran a les partides pressupostaries del Servei 
sol·licitant, que són Serveis Viaris per 3 participants i Medi Ambient pels altres 3 
participants. Els materials necessaris per tirar endavant els projectes es consignaran 
en 10.000€ a les Partides pressupostaries de la Regidoria de Serveis Viaris i 
Manteniment Ciutat i 310 € a les partides pressupostàries  de Medi Ambient. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 



 

 

Vuitè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.”  
 

 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 
 

 26. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE JGL DE 15.01.2013, DE TRASPÀS DE LA PARADA 
NÚM. 77 DEL MERCAT DEL CENTRE A FAVOR DE “GERMANES 
CORBACHO LÓPEZ”. 

 
Vist que a la Junta de Govern Local de quinze de gener de 2013 es va prendre 
l’acord de traspàs de la parada núm. 77 del Mercat del Centre a favor de 
“Germanes Corbacho López”. 
  
Atès que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2013, 
relatiu al traspàs de la parada núm. 77 del Mercat del Centre, i que diu 
literalment el següent: 
 
Relació de fets 
 
I. Vista la sol·licitud, amb núm. de registre d’entrada 2012028686/1, presentada per la 
senyora Mª ROSA FERRET MADICO, amb DNI: 37253701A i el senyor MANUEL 
ARTIGAS BERTRAN, amb DNI: 77252550N, on demanen el traspàs de la parada 
núm. 77 del Mercat del Centre, de la qual són els concessionaris, a favor de 
GERMANES CORBACHO LÓPEZ, SCP, NIF: J65923922, per continuar amb la 
mateixa activitat de Fruites i verdures. 
 
II. Vist l'informe favorable de la Direcció dels Mercats Municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que es disposa als art. 17, 27 i 30 del Reglament dels mercats municipals 
relatius a la durada i la transmissibilitat de la concessió, aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004.  
 
2. Vist allò que disposa l'art. 7è, punt 2, Art. a) OF19, Ordenança fiscal sobre la Taxa 
per prestació de serveis de mercats, aprovada pel Ple de l'Ajuntament.  
 



 

 

3. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.  
 
Per tot això, d’acord amb les competències que atorga a l’alcalde l’article 53.1.r del 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de 
Govern Local de data 21 de juny de 2007, la Junta de Govern Local 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets d’adquisició preferent de tempteig i retracte 
establerts de la parada núm. 77 del Mercat Central establerts a  l’article 30 del 
Reglament del Mercats Municipals favor de l’Ajuntament. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 77 del Mercat del Centre amb les 
mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de Fruites i 
verdures, a favor de GERMANES CORBACHO LÓPEZ, SCP, NIF: J-65923922, i 
domicili a la plaça de Soler i Gustems, Mercat del Centre, parada 77, de Vilanova i la 
Geltrú i per la durada que es deriva del Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 
 
TERCER. Requerir als actuals concessionaris, senyora Mª ROSA FERRET MADICO i 
senyor MANUEL ARTIGAS BERTRAN, el pagament del 10% de l’import del valor 
declarat de traspàs de seixanta mil euros (60.000 €) que, d’acord amb les Ordenances 
Municipals Art.7è, punt 2, apartat a), l’import serà de sis mil euros (6.000 €). 
 
QUART. En concepte de permís de venda, la nova concessionària haurà de satisfer la 
quantitat de 199 € per metre lineal de parada (7,85 ml), segons les Ordenances 
Municipals Art. 7è, punt 1, el que representa un total de mil cinc-cents seixanta-dos 
euros amb quaranta-cinc cèntims (1.562,15€) i accepta complir les normes del 
Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin 
aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, sotmetre a 
condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que s’acrediti el 
compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Ratificar a la propera sessió plenària aquest acord. 
 
SETÈ. Es notifica als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
 



 

 

 27. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE JGL DE 22.10.2013, DE DESESTIMACIÓ DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER MANUEL ARTIGAS 
BERTRAN I MARIA ROSA FERRET MADICO, CONCESSIONARIS 
DE LA PARADA NÚM. 77 DEL MERCAT DEL CENTRE.  

 
Vist que a la Junta de Govern Local de vint-i-dos d’octubre de 2013 es va 
prendre l’acord de la desestimació del recurs de reposició interposat pels 
senyors Manuel Artigas Bertrán i Maria Rosa Ferrer Madico. 
 
Atès que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple de la Corporació. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 22 d’octubre de 2013, 
relatiu a la desestimació d’un recurs de reposició interposat pels 
concessionaris de la parada núm. 77 del Mercat del Centre, i que diu 
literalment el següent: 
 
Antecedents 
 
1. Atès que els senyors Manuel Artigas Bertran i Maria Rosa Ferret Madico han 
presentat recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
15/01/2013 pel qual se’ls requeria el pagament de la quantitat de 6.000 € 
corresponents al 10% de l’import de la cessió de la parada núm. 77 del Mercat del 
Centre, amb motiu de la transmissió efectuada, per no considerar-la ajustada a dret. 
 
2. Atès que els recurrents consideren que la base imposable de l’import del traspàs ha 
de venir referit exclusivament al que consideren estrictament la parada o concessió, 
valorada en 35.000 €, excloent la valoració de la resta de béns, clientela, maquinària, 
altres estris de la parada, valorats en 25.000 €. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Que l’article 7.2 de l’Ordenança fiscal núm. 9 dels mercats municipals estableix en 
el seu apartat a) que quan s’efectuï el traspàs o transmissió d’una parada de venda 
dels mercats, l’adjudicatari estarà obligat a comunicar a l’administració municipal 
l’import real de la transmissió del traspàs i haurà de satisfer el 10% a l’Ajuntament. 
 
2. Atès que el mateix sentit es pronuncia l’article 30 del Reglament dels Mercats 
Municipals de Vilanova i la Geltrú a l’establir que en cas de transmissió o de traspàs 
els peticionaris hauran d’establir la quantitat en què es valora la transmissió 
sol·licitada. 
 



 

 

3. Atès que la diferenciació entre preu de la parada i els altres conceptes com poden 
ser: clientela, estris, etc. és una figura que s’aplica ordinàriament als traspassos 
sotmesos a la llei de rendiments urbans, però que no resulta d’aplicació a les 
transmissions efectuades sobre les parades dels mercats municipals, atesa la seva 
condició de béns de domini públic afectats al servei públic de mercats. 
 
4. Atès que, per tant, el preu real a considerar és l’import del valor total implícit objecte 
de la transmissió de la parada com a unitat econòmica diferenciada. 
 
Per tot això, la Junta de Govern Local 
 

ACORDA: 
 
PRIMER. Desestimar el recurs de reposició interposat pels senyors MANUEL 
ARTIGAS BERTRAN i MARIA ROSA FERRER MADICO. 
 
SEGON. Aquest acord haurà de ser ratificat a la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
  
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2)  = 21 vots 
  Abstencions:  CUP = 3 vots 
 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

  28. MOCIÓ EN RELACIÓ AMB LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 

 
Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, la 
societat civil i les administracions volem expressar el nostre rebuig més rotund 
a aquesta violència malauradament encara present a les nostres societats; una 
violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes 
les voluntats per prevenir-la i eradicar-la. 
 
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: 
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i 
violència econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit 
familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en 
l’àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, 
els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats i amb  



 

 

qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la 
llibertat de les dones. 
 
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un 
denominador comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a 
les estructures socials.  
 
Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no 
poden obviar el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en 
relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es 
resisteix a desaparèixer. 
 
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en 
compte que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, 
requereixen d’un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits 
implicats i entre les institucions i instàncies competents. Fa anys que treballem 
conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat, dels 
ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la 
societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes 
aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per assolir 
aquesta fita.  
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Renovar i refermar el compromís de seguir treballant per construir 
una nova cultura on les relacions es basin en la igualtat i el respecte, fins 
assolir una societat més igualitària, formada per dones i homes lliures. 
 
SEGON. Condemnar totes les manifestacions de la violència masclista, que 
són un atemptat contra els drets humans fonamentals, el dret a la vida, el dret 
a la integritat física i el dret a la llibertat. 
 
TERCER. Destinar tots els recursos necessaris en l’atenció a les dones que 
han patit o pateixen violència masclista i els seus fills i filles.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
  

 
 



 

 

Grup Municipal del PP 
 

 29. MOCIÓ SOBRE LES INVERSIONS DE LA GENERALITAT A LA 
COMARCA DEL GARRAF. 

 
El passat mes de novembre el Govern de la Generalitat va presentar els 
pressupostos per a l’any 2014, els quals contemplen les inversions previstes. 
Pel que fa a la comarca del Garraf es contemplen unes inversions totals de poc 
més de 2 milions, el que suposa una inversió mitjana de 14€ per habitant de la 
comarca. 
 
Tenint en compte que l’esforç inversor global territorialitzat de la Generalitat és 
de mitjana de 111€ per habitant, es posa de manifest, una vegada més, que la 
inversió que rep la nostra comarca és molt inferior a la mitjana del conjunt de 
Catalunya. 
 
Una vegada més la nostra comarca es situa com la segona que rep menys 
inversions per habitant, només per darrere de la Conca de Barberà que rep poc 
més d’1€ per habitant. 
 
Segur que el que fet que la nostra sigui una comarca petita té repercussió 
sobre el fet que les inversions puguin ser inferiors a la d’altres comarques, però 
això no pot significar que els escassos nivells d’inversió es compatibilitzin amb 
necessitats a nivell d’equipaments i infraestructures viàries. En aquest moment 
a la nostra comarca hi ha necessitat d’equipaments sanitaris, hospitalaris i 
educatius, especialment aquells que es troben en precari, i que no són atesos 
en l’actual projecte de pressupostos. 
 
Al llarg dels anys, i en unes quantes ocasions el Ple d’aquest Ajuntament ja ha 
manifestat el seu malestar pel tracte que rep Vilanova i la Geltrú i la comarca 
del Garraf pel que fa a les inversions de la Generalitat de Catalunya, atès que 
aquesta situació s’ha anat reiterant. 
 
També aquests baixos nivells d’inversió tenen la seva repercussió en l’activitat 
econòmica a la nostra ciutat i a la nostra comarca, donada la situació de 
precarietat per la que també travessen les administracions locals, i que 
impedeixen dur a terme obra pública. 
 
És per aquest motiu que, a proposta del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Instar el Govern Municipal a: 



 

 

 
PRIMER. Expressar el desacord d’aquesta Corporació amb el baix nivell de les 
inversions programades en el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 
2014, que s’afegeixen a altres reiterades baixes inversions d’exercicis 
anteriors. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que tingui en consideració les 
diferents necessitats que a nivell d’equipaments i infraestructures té Vilanova i 
la Geltrú i el conjunt de la comarca del Garraf, per tal de programar-les en el 
temps i tenir-les en consideració en els pressupostos de la Generalitat. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al president de la Generalitat de 
Catalunya, a tots els consellers del Govern, així com als diferents Grups del 
Parlament de Catalunya.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 

 30. MOCIÓ PER DOTAR LA COLLADA D’UN EQUIPAMENT 
COMERCIAL. 

 
Els barris vilanovins de La Collada i el Fondo Sumella són barris intensament 
residencials atesa la configuració de les edificacions que hi ha, una gran 
majoria de les quals són edificacions d’habitatges unifamiliars, ja siguin 
adossats o aïllats. 
 
Aquesta configuració de les edificacions no afavoreix la instal·lació 
d’establiments comercials de mida petita que siguin capaços d’atendre la 
demanda que pugui generar el propi barri, és per aquest motiu que en la 
corresponent planificació es van preveure alguns espais de titularitat municipal 
destinats a equipaments comercials. 
 
Dotar un dels solars municipals del barri de La Collada amb un equipament 
que permetés allotjar petits establiments comercials, seria un element que 
permetria abordar el dèficit que pateixen aquests barris, però també podria 
constituir una nova oportunitat per a generar nous llocs de treball a la nostra 
ciutat. 
 
Conscients de la situació de les finances municipals, creiem que seria oportú 
cercar sistemes de finançament mixt que facilitessin la construcció de 
l’equipament. 
 



 

 

És per aquest motiu que, a proposta del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Instar el Govern Municipal a: 
 
PRIMER. Analitzar la viabilitat de la construcció d’un equipament comercial per 
allotjar petits establiments en un dels solars destinats a aquest al barri de La 
Collada. 
 
SEGON. En el cas que sigui viable, encomanar als serveis tècnics municipals 
la redacció de l’avantprojecte de construcció de l’equipament. 
 
TERCER. Cercar la possibilitat que possibles tercers participessin en la 
inversió a realitzar. 
 
QUART. Informar la Comissió informativa corresponent dels avenços que es 
vagin produint en relació amb la qüestió plantejada.” 
 
 
Es vota la proposta, amb votació separada dels punts, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS PRIMER, SEGON I QUART: 
 
 S’aproven per unanimitat dels presents. 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (3) i ICV (2)  = 21 vots 
  Abstencions:  CUP = 3 vots 
 

 
 31. MOCIÓ PER DEMANAR PRESSIÓ DEFINITIVA D’AIGUA PER 

ALS ABONATS DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
Aquesta moció es retira de l’ordre del dia. 
 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal d’ICV 
 

 32. MOCIÓ PER ESTABLIR UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES BUITS. 

 
En el passat mandat, el govern municipal va promoure dues línies de treball 
per a fomentar la rehabilitació d’habitatges i edificis.  La primera, el foment de 
la rehabilitació en el Nucli Antic a partir de les convocatòries de subvencions 
que des del Projecte d’Intervenció del Nucli Antic (PINA) s’han realitzat amb un 
important èxit de participació i execució. La segona, a partir de la tramitació 
des de l’Oficina Local d’Habitatge dels ajuts que des de la Generalitat en els 
darrers anys s’han realitzat seguint les línies directrius del Pacte Nacional per a 
l’Habitatge 2007-2012, la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2010 i el desplegament 
del Pla per al Dret a l'Habitatge. 
 
En aquest mandat, amb el mateix objectiu, per unanimitat el Ple de 3 d’octubre 
de 2011, es va aprovar una moció presentada pel grup municipal d’ICV per 
mantenir i promoure una política activa de rehabilitació d’habitatges a Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Des d’ICV entenem que promoure activament la rehabilitació en l’actual context 
de crisi econòmica té una important incidència, al desplegar un conjunt 
d’objectius fonamentals per a lluitar contra les conseqüències de la crisi.  
  
Per un costat, el foment de la rehabilitació obre i manté una línia d’activitat 
productiva per a la petita i mitjana empresa de construcció de la nostra ciutat. 
  
En segon lloc, promou la millora de les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i dels edificis, amb obres essencials com la millora de l’accessibilitat 
(instal·lació d’ascensors, rampes, adequació de banys per a la gent gran, etc.) 
o la millora de l’eficiència i estalvi energètic dels habitatges. 
 
En tercer lloc, la rehabilitació promou la millora del nostre paisatge urbà, manté 
la nostra ciutat consolidada i la posa en valor vers el futur. 
 
Malgrat les polítiques de rehabilitació fetes als nuclis històrics de la ciutat, un 
nombre d’aquests habitatges antics estan buits i en mal l’estat. Una de les 
raons és que els propietaris no disposen de recursos financers per a rehabilitar 
i posar-los en lloguer. 
 
Atès que durant la campanya de les eleccions municipals totes les formacions 
aquí representades vàrem coincidir en el valor estratègic de les polítiques 
d’habitatge i la rellevància de la rehabilitació i conservació de la ciutat 
consolidada. 



 

 

 
Atès que la crisi provoca situacions d’emergència per a moltes famílies que es 
troben amb una pèrdua dels seus ingressos i amb greus dificultats d’accedir a 
l’habitatge. 
 
Atès que la Mesa de Ciutat va considerar impulsar les “propostes socials 
d’urgència” presentades pels grups municipals del PSC i ICV a la Mesa de 
Ciutat el 22 d’octubre de 2012, on en referència al pisos buits s’estableix “la 
necessitat de posar-los al mercat amb lloguers assequibles.”  
 
Atès que en l’actual situació de crisi que viu la ciutat cal incentivar des de tots 
els àmbits de l’administració pública polítiques socials i de creació de llocs de 
treball. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV,  aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Establir un programa de rehabilitació de cases buides i pisos antics 
per posar-los al mercat de lloguer amb un triple objectiu: en primer lloc, ampliar 
l’oferta d’habitatges amb sistema de ‘lloguer just’ segons la fórmula definida al 
Pla per al Dret a l'Habitatge (“S'entén per lloguer just l'import que hauria de 
pagar una persona arrendatària per no superar el 30% dels ingressos de la 
seva unitat de convivència”); en segon lloc, oferir una forma de finançament 
municipal a fi que els propietaris que actualment no disposin de recursos 
puguin rehabilitar aquests habitatges antics buits a canvi de oferir-los en 
“lloguer just”, garantint-los des de l’Ajuntament el cobrament del lloguer durant 
el període que s’estableixi; i en tercer lloc, combatre la crisi amb polítiques 
públiques a nivell local, oferint un treball socialment útil per a la regeneració 
urbana de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Establir una partida pressupostària per al 2014 que permeti posar en 
pràctica el programa de rehabilitació de cases buides i pisos antics. 
 
TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
que els correspongui, el suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el 
programa. 
 
QUART. Traslladar aquests acords als propietaris d’habitatges antics buits, a 
l’Oficina Local d’Habitatge, a l l'Oficina Comarcal d'Habitatge del Consell 
Comarcal del Garraf i al Gremi de Constructors del Garraf.” 
 
 
 



 

 

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

 
 33. MOCIÓ PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA A VILANOVA 

I LA GELTRÚ. 
 
Atès que des de l’inici d’aquesta crisi al 2007 comprovem any rere any, mes 
rere mes i dia rere dia els estralls en el sector productiu i comercial de la nostra 
ciutat, amb la destrucció de moltes petites i mitjanes empreses i dels llocs de 
treball associats a aquestes. 
 
Atès que un dels efectes és l’increment de locals comercials i naus industrials 
buits, ara molts d’ells en mans de les entitats financeres. 
 
Atès el descens, relatiu, en els preus del lloguer d’aquests locals, que a hores 
d’ara segueixen sent un obstacle important per animar o promoure la ubicació 
de noves activitats, tant comercials com industrials, la creació de nous 
projectes d’emprenedoria, d’autoocupació o per al manteniment de l’activitat 
encara existent. 
 
Atès que hi ha l’experiència, a través de les polítiques d’habitatge amb la Llei 
pel Dret a l’Habitatge, de la creació de la Borsa Social d’Habitatge, que promou 
l’accessibilitat al lloguer i la reducció del seu preu a través de la intermediació 
de l’Administració que disposa l’aval lloguer i garanties per a mobilitzar el parc 
buit d’habitatges. 
 
Atès que des del grup municipal d’ICV creiem que davant aquesta crisi cal 
moure i oferir tots els instruments, els recursos i les capacitats que des de 
l’Ajuntament, política i tècnicament, tenim a mans per a promoure accions de 
xoc, combat i resistència front als efectes negatius del moment. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple Municipal el següent acord: 
 
“PRIMER. Crear, en el termini de tres mesos, el programa de Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del sistema 
d’aval lloguer, la disminució del preu del lloguer, l’accessibilitat a ell i la 
mobilització del parc buit existent a la nostra ciutat per garantir la creació de 
nova activitat econòmica comercial i industrial i el manteniment de l’existent. 
 
SEGON. Crear i dotar en el pressupost 2014 la partida Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials, amb una dotació suficient per als 
seus fins i objectius perquè es pugui fer efectiu, ja, durant el 2014. 
 



 

 

TERCER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
que els correspongui, el suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el 
programa. 
 
QUART. Convenir amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona 
part d’aquest parc buit de locals, la cessió temporal en ús perquè formin part 
de la Borsa. 
 
CINQUÈ. Fer arribar la moció a totes les entitats econòmiques, gremis i 
sindicats de la nostra ciutat i comarca.” 
 
 
Es vota la proposta amb les transaccions proposades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots 
de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Estudiar i crear, en el termini de tres mesos, el programa de Borsa 
de lloguer accessible de locals comercials i industrials que permeti, a través del 
sistema d’aval lloguer, la disminució del preu del lloguer, l’accessibilitat a ell i la 
mobilització del parc buit existent a la nostra ciutat per garantir la creació de 
nova activitat econòmica comercial i industrial i el manteniment de l’existent. 
 
SEGON. En la fase d’estudi i disseny del programa, debatre aspectes com la 
situació socioeconòmica del llogater, amb l’objectiu de facilitar les condicions 
d’accés als emprenedors amb menys recursos; la conveniència d’afavorir 
determinats tipus d’activitats; valorar positivament determinades formes 
jurídiques empresarials com les cooperatives, etc. 
 
TERCER. Crear i dotar en el pressupost 2014 la partida Borsa de lloguer 
accessible de locals comercials i industrials, amb una dotació suficient per als 
seus fins i objectius perquè es pugui fer efectiu, ja, durant el 2014, en funció de 
la disponibilitat pressupostària, la partida de lloguer. 
 
QUART. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
que els correspongui, el suport i ajut econòmic necessari per a fer efectiu el 
programa. 
 
CINQUÈ. Convenir amb les entitats financeres que s’han fet a mans de bona 
part d’aquest parc buit de locals, la cessió temporal en ús perquè formin part 
de la Borsa. 
 



 

 

SISÈ. Fer arribar la moció a totes les entitats econòmiques, gremis i sindicats 
de la nostra ciutat i comarca.” 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

 34. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA PISTA DE GEL DE LA PLAÇA 
DE LA VILA. 

 
Per segon any, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha anunciat que per 
iniciativa de l’associació de comerciants Viu Comerç s’instal·larà una pista de 
gel a la Plaça de la Vila, en el marc de la campanya de Nadal. 
 
La CUP de Vilanova i la Geltrú ja va mostrar l’any passat el seu rebuig a 
aquesta acció i lamentem que, novament, el govern local cedeixi part de l’espai 
públic de la principal plaça de la ciutat al lucre d’una activitat que és poc 
sostenible amb el medi ambient i que paguem tots els vilanovins.  L’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, segons el conveni del 2012, va assumir la despesa del 
consum elèctric de la pista (6.000 euros segons les dades proporcionades pel 
propi equip de govern). 
 
Considerem que aquesta instal·lació vulnera els objectius del Pla d’Estalvi 
Energètic recentment aprovat, que persegueix el doble objectiu de reduir la 
despesa econòmica derivada del consum i aconseguir una ciutat més 
sostenible.  
 
Des de la CUP entenem que l’Ajuntament ha de ser el primer a l’hora de donar 
exemple en temes d’estalvi i optimització energètica, i una pista de gel a l’aire 
lliure en una ciutat de la costa mediterrània com la nostra, no és precisament 
un exemple de sostenibilitat. A més, pensem que regalar 3.000 entrades als 
escolars dels centres vilanovins perquè accedeixin al recinte, no incentiva el 
valor de la cura de la sostenibilitat del Planeta a aquests infants.  
 
Si el motiu pel qual s’instal·la aquesta pista és, segons Viu Comerç i el propi 
govern municipal, el foment del comerç a la ciutat, creiem que hi ha altres 
iniciatives més sostenibles per fer-ho i que no vulnerin uns principis que 
considerem bàsics. 
 
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. El Ple de Vilanova i la Geltrú considera que la instal·lació d’una pista 
de gel a l’aire lliure a la nostra ciutat és contrària a l’estalvi energètic i a la 
sostenibilitat. 



 

 

 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova no col·laborarà més en la instal·lació de 
pistes de gel i, per tant, no donarà els permisos pertinents per a la seva 
instal·lació en l’espai públic. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cercarà altres mecanismes més 
respectuosos amb el medi ambient, conjuntament amb les associacions de 
comerciants, per tal de promocionar el comerç local.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual es desestima amb els vots següents: 
 
   Vots a favor: CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 
   Vots en contra: CIU (9) i PP (3) = 12 vots 
   Abstencions: PSC = 7 vots 

 
 

 35. MOCIÓ PER MILLORAR ELS PERCENTATGES DE RECICLATGE, 
REDUCCIÓ I REUTILITZACIÓ DE RESIDUS URBANS. 

 
Un dels reptes que se’ns plantegen com a societat és què fer amb l’enorme 
quantitat de residus que genera aquest sistema basat en un consumisme 
depredador i voraç.  
 
El problema dels residus, la seva gestió i tractament, i els elevats costos 
ambientals, socials i econòmics que suposen, ens obliguen a pensar que 
possiblement cal fer un pas endavant i replantejar-nos l’actual model imperant, 
que ens porta a llençar els residus en una bossa, dipositar-la dins la gran boca 
d’un contenidor que tot s’ho empassa i oblidar-nos completament de les 
nostres deixalles, que per art de màgia han desaparegut del nostre davant, 
sense importar-nos on i com acabaran. La sostenibilitat i la cura del medi 
ambient són un compromís ineludible que al nostre parer requereix 
necessàriament superar el model actual. 
 
Si observem la bossa tipus d’una llar catalana, veurem que més del 70% dels 
residus que generem es poden reutilitzar, reciclar o compostar sense 
problemes, i que per tant mai haurien d’arribar a un abocador o incineradora. 
No obstant, la mitjana catalana de recollida selectiva se situa al voltant del 
40%, una xifra molt pobra que ens porta a reflexionar sobre què està fallant en 
la nostra societat, amb un sistema de gestió de residus on s’aboquen milions i 
milions de diner públic en la gestió i recollida de residus i en campanyes 
publicitàries i de comunicació, però que amb dades a la mà es demostra com 
un fracàs absolut. Actualment, de fet, és el servei públic on l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hi destina més recursos.  



 

 

 
A Vilanova es van produir el passat 2012  32.733 tones de residus 
domèstics, dels quals només se’n recullen selectivament un 35,2%, molt per 
sota del 70% potencialment valoritzable. La resta, el 64,8% dels residus que 
generem, són dipositats a l’abocador de Can Mata, a Hostalets de Pierola 
(Anoia). 
 
Vilanova en residus  
 
66.905 habitants 
32.733 tones de residus generats 
35,2 % Selectiva (mitjana Catalunya 40,62%) (mitjana Garraf 36,5%) 
64,8 % Resta 
1,44 Kg/habitant/dia 
6.521.596€ Cost del servei de recollida i gestió de residus (gairebé un 10% del 
pressupost municipal)  
4.478.533,64€ Ingressos taxa escombraries (68,67% de cobertura del cost)  
102.951,46€ Recuperació econòmica per reciclatge (1,57%) 
  
La CUP creu fermament en un canvi de model de gestió dels residus i apostar 
fermament per un de nou. L’alternativa al model tradicional en contenidors és 
el sistema de recollida Porta a Porta. Es fonamenta en el fet que els 
posseïdors dels residus en separen les diverses fraccions, però en comptes de 
dipositar-les en uns contenidors, són recollides directament en el punt de 
generació (la porta de l’habitatge o comerç) d’acord amb un calendari 
preestablert, i sobre les quals s’ha de poder efectuar un mínim control i 
seguiment. 
 
La seva implantació pot ser total, és a dir, quan inclou totes les fraccions 
domèstiques amb recollida a la via pública, o parcial, amb la recollida només 
d’algunes fraccions, com a mínim Resta i orgànica, mantenint els contenidors 
per a les altres fraccions. 
 
Un dels objectius de la implantació del sistema PaP és generalitzar la 
separació en origen i la recollida selectiva, a fi de recollir més quantitat de 
residus valoritzables (reciclables, compostables i reutilitzables) i de bona 
qualitat. 
 
Des del punt de vista social, el sistema PaP permet assolir una gestió dels 
residus municipals basada en l’acceptació, la reducció dels conflictes, la 
participació i la conscienciació ciutadana, partint sempre d’uns criteris tècnics i 
polítics clars i transparents. A nivell econòmic no és pas més car que el model 
que tenim actualment, a més permet optimitzar els costos i suposa un jaciment 



 

 

de nova ocupació. Cal tenir present que a Vilanova el servei públic més car 
que presta l’Ajuntament és aquest, per tant cal optimitzar-lo i millorar-lo. 
 
Una altra mesura no estructural però sí rellevant per tal de fomentar el 
reciclatge d’altre tipus de residus fora dels més comuns o quantiosos, que 
trobem totalment imprescindible, tal i com ja vam demanar el 2010, seria 
habilitar una deixalleria fixa al centre. Un punt on la ciutadania que no té 
possibilitats de desplaçar-se al Punt Net o que per horaris o desconeixement 
no fa ús de la deixalleria mòbil, tingui una alternativa.  Creiem que la zona ideal 
per a col·locar-lo seria algun punt al voltant del mercat públic. Pel que fa al seu 
format hi ha múltiples exemples al territori, ja sigui un camió-deixalleria fix, un 
espai cobert de fusta o metàl·lic, entre d’altres. 
 
La voluntat d’assolir millors xifres de reciclatge mitjançant aquest canvi 
progressiu de consciència i model de gestió de residus ha d’anar acompanyat 
necessàriament de tota una acció comunicativa persistent, didàctica, 
facilitadora i útil per als vilanovins i vilanovines. Això significa millorar l’actual, 
multiplicar-la, ja sigui unificant les informacions actualment disperses en una 
sol portal web, editant materials nous que resumeixin tota la informació 
d’interès sobre la matèria, etc. A tall d’exemple, per accedir als horaris i punts 
de la deixalleria mòbil s’ha de passar més de cinc pantalles a l’actual web 
municipal, i això comptant que tothom s’hi sap moure bé i interpretar on serà la 
informació que vol cercar. 
 
Inici > Vilanova tema a tema > Via pública i mobilitat > Recollida de residus > 
Deixalleria > Deixalleria mòbil (5 clics) 
 
En aquest sentit considerem oportú realitzar una campanya de ciutat que tingui 
com a objectiu informar i facilitar al màxim el reciclatge de residus, la seva 
reducció i reutilització, tant per compromís amb el medi com per necessitat 
econòmica municipal.  Ens referim a tota la informació existent: serveis i 
horaris Punt Net, bonificacions de la taxa d’escombraries, recollida de mobles a 
domicili, llocs i horaris de la deixalleria mòbil, consells per a la reducció i la 
reutilització, etc.  La campanya pot comptar amb diferents formats i materials 
atractius, útils i didàctics (fulletons per col·locar als frigorífics, adhesius 
cridaners als contenidors que informin del telèfon de la recollida gratuïta de 
mobles a domicili, etc.), sempre optimitzant al màxim la relació recursos 
econòmics/repercussió social. Els materials que s’editin caldrà repartir-los a 
mercats, supermercats, botigues d’alimentació, OAC, centres cívics, escoles i 
altres equipaments municipals.  
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Realitzar un pla detallat sobre l’oportunitat, necessitats i condicions 
d’assumir la recollida de residus urbans mitjançant el model porta a porta. 
Consultar, per nodrir-se de la seva experiència, a l’Associació de Municipis 
Catalans per a la Recollida Porta a Porta. 
 
SEGON. Quantificar econòmicament el cost del canvi de model actual al de 
porta a porta, per barris i pel conjunt de la ciutat, així com elaborar les 
previsions de la repercussió econòmica favorable en la gestió de residus 
derivada de l’augment dels percentatges de reciclatge. 
 
TERCER. Habilitar una deixalleria fixa al centre on la ciutadania que no té 
possibilitats de desplaçar-se al Punt Net o que, per horaris o desconeixement, 
no fa ús de la deixalleria mòbil, tingui una alternativa. 
 
QUART. Unificar en una sola plana web, àgil, didàctica i útil, tota la informació 
existent entorn la recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris Punt 
Net, taxes, desglossament del cost del servei, percentatges de reciclatge a la 
ciutat, llocs i horaris de la deixalleria mòbil, etc.), consells per a la reducció i la 
reutilització. Que aquest portal pengi de la web municipal per així estalviar-nos 
domini i hosting nous. 
 
CINQUÈ. Realitzar en el període més breu possible una campanya amb 
materials (adhesius, octavetes, etc.) amb tota la informació útil entorn la 
recollida de residus i el seu reciclatge.  Que aquests materials es reparteixin a 
tots els equipaments municipals possibles: escoles, centres cívics, mercats...” 
 
 
Es vota la moció amb votació separada dels punts, la qual s’aprova en la seva 
totalitat amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS PRIMER I SEGON: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
    
VOTACIÓ PUNTS TERCER, QUART I CINQUÈ: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots 
del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
  



 

 

 36. MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE 
SEGURETAT CIUTADANA. 

 
El Consell de Ministres presentarà al Congrés dels Diputats un avantprojecte 
de Llei de Seguretat Ciutadana perquè sigui debatut en aquesta cambra 
legislativa, una cinquantena llarga d'articles dirigits a proposar una definició 
única de seguretat que delega en instàncies repressives l'apropiació del carrer 
(que no és dels polítics ni de la policia) i que pretén castigar velles i noves 
formes de protesta. 
 
El Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, declarava el març de 2012 que 
s'havia d'impedir que la conjuntura de crisi derivés en situacions poc 
desitjables, que s'havia d'evitar l'increment d'activitats que generessin alarma 
social entre els ciutadans i afectessin la Pau Social. La Pau Social fou un 
eufemisme utilitzat durant la dictadura franquista amb el qual el ministre de 
l'Interior s'hi sent plenament i vergonyosament identificat: el govern de l'Estat 
pretén criminalitzar la protesta social perquè saben que funciona, perquè tenen 
por de la ciutadania i tan sols s'avenen a retornar el pànic en forma de coacció 
i atemoriment: delimitant les nostres llibertats. 
 
Pel sol fet de no voler pensar com el govern de l'Estat hem estat titllats de 
nazis i ara que el brutal adjectiu ja els hi sembla poca cosa, pretenen limitar els 
drets de la ciutadania i emmordassar-nos: que no hi hagi escarnis (sempre i 
quan no sigui d'alcaldes del Partit Popular, o de plataformes avortistes); se 
sancionin durament les accions de protesta ecològica; es castiguin amb multes 
de fins a 600.000 euros les manifestacions no autoritzades en les 
immediacions del Congrés dels Diputats o institucions similars; es multin amb 
sancions de fins a 30.000 euros els insults a les Forces i Cossos de Seguretat 
de l'Estat (quan el Codi Penal contempla multes de menor quantia en cas 
d'agressions) o sigui castigat el fet d'anar a una manifestació amb caputxa. 
 
La Llei de Seguretat Ciutadana té una denominació incontestablement irònica: 
sembla feta per responsables policials i destinada únicament a garantir la 
seguretat d'aquests cossos, així com les seves actuacions opaques i la 
impunitat de la violència desproporcionada. Es tracta, en definitiva, de blindar 
l'Estat policial en un context de crisi i assegurar-se la impossibilitat del dret de 
defensa, recollit a l'article de la Constitució espanyola. En aquest sentit, 
l'articulat de l'avantprojecte també contempla multes de 30.000 a 600.000 per 
l'ús i distribució d'imatges de policies, un supòsit prou ampli que no deixa clar 
quins són els límits que han de tenir presents els professionals de la informació 
o els usuaris de les xarxes socials a l'hora de publicar imatges de les 
actuacions policials i que, igualment, vulnera el dret a usar tots els mitjans de 
prova de defensa en casos on intervenen els Cossos i Forces de Seguretat de 
l'Estat en què la credibilitat dels testimonis s'esdevé un element cabdal. 



 

 

Serveixi com a cas paradigmàtic el “Cas Raval”, en què sense imatges no 
s'hauria pogut iniciar una investigació judicial per la mort de Juan Andrés 
Benítez. 
 
L'empremta genètica del partit que governa l'Estat sempre ha estat contrària a 
vagues i manifestacions i enemiga amb la creu i amb l'espasa de tota 
dissidència intel·lectual o política. 
 
Per tots aquests motius, a proposta de la Candidatura d’Unitat Popular, el Ple 
de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es mostra contrari a 
l'Avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana, que considerem que coarta la 
llibertat bàsica de manifestació i protesta. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà suport a les campanyes i 
manifestacions que es puguin realitzar en contra d’aquest Avantprojecte de 
Llei. 
 
TERCER. Enviar els acords d'aquesta moció al Ministeri de l'Interior espanyol, 
al Palau de la Moncloa, al Congrés dels Diputats espanyol i al Departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra:  PP = 3 vots 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

  37. MOCIÓ PER LA DESCENTRALITZACIÓ DE SERVEIS D’ATENCIÓ 
A LA CIUTADANIA ALS BARRIS. 

 
En els darrers mandats l’administració local ha fet un esforç econòmic notable  
per tal de dotar els diferents barris de la ciutat de centres cívics, com una 
manera de facilitar la vida social dels barris i la descentralització de serveis 
municipals. Aquest impuls s’ha fet més evident durant el període de 1999 al 
2011, en què s’han construït o arranjat centres cívics que han permès dotar de 
més vida social les diferents parts de la ciutat. 
 



 

 

Actualment es pot dir que, tot i que encara no s’ha assolit la dotació completa 
de centres cívics com a equipaments polivalents en tots els barris, amb els 
darrers que s’han incorporat als ja existents: el de la Collada, el de la Geltrú, el 
del Molí de Vent i el de la plaça de la Sardana, per exemple, hi ha àmplies 
zones de la ciutat que tenen un equipament de barri. Aquests equipaments són 
cada cop més utilitzats per la ciutadania. En uns casos per assistir a les 
accions formatives que ofereixen o per participar de la vida associativa de les 
entitats que hi tenen la seva seu. Per tant, es pot afirmar que l’objectiu de dotar 
els barris d’equipaments per tal de facilitar-hi la vida social i comunitària s’ha 
anat assolint gràcies en part a aquests nous edificis. 
 
Paral·lelament, en els darrers mandats l’Ajuntament ha posat facilitats a la 
ciutadania perquè els tràmits amb l’administració local siguin més accessibles, 
bé a través de l’ampliació de serveis telemàtics o bé a través de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, que permet atendre amb millors serveis que no pas fa 
només uns quants anys. Tot i les millores evidents en el servei que s’ha 
produït, és cert que aquests serveis encara estan situats únicament a l’edifici 
municipal i això obliga la ciutadania a fer desplaçaments no sempre fàcils de 
fer, quan existeix actualment una xarxa d’equipaments municipals que podrien 
servir per aproximar aquesta atenció al ciutadà perquè es posin facilitats a la 
ciutadania a l’hora de lliurar documentació o fer altres tràmits. 
 
Creiem que atesa aquesta xarxa de centres existent és hora d’afrontar la 
descentralització de determinats serveis, entre ells el de la comunicació amb 
l’administració a través d’un registre ciutadà situat en cada centre cívic. Un 
primer pas hauria de ser confeccionar un calendari de dies d’atenció ciutadana 
als barris, que inclouria una atenció personal i un registre ciutadà, amb la 
possibilitat de lliurar documentació adreçada als serveis municipals. 
Posteriorment i un cop avaluada la resposta es pot procedir a fer que siguin 
altres els serveis que es descentralitzin. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a iniciar un procés de descentralització 
del servei d’atenció ciutadana (OAC) en els centres cívics, començant per 
l’elaboració d’un calendari de dies fixos setmanals d’atenció ciutadana als 
barris en aquests centres. 
 
SEGON. Fer arribar aquesta moció a les diferents associacions de veïns de la 
ciutat perquè puguin al llarg de tot aquest procés aportar propostes de serveis 
descentralitzables en la mesura que aquests es puguin anar oferint.”  
 
 



 

 

Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar el govern municipal a estudiar, en el marc del projecte que 
treballa la simplificació dels tràmits municipals, la viabilitat d’iniciar un procés 
de descentralització del servei d’atenció ciutadana (OAC) en els centres cívics, 
començant per l’elaboració d’un calendari de dies fixos setmanals d’atenció 
ciutadana als barris en aquests centres. 
 
SEGON. Fer arribar aquesta moció a les diferents associacions de veïns de la 
ciutat perquè puguin al llarg de tot aquest procés aportar propostes de serveis 
descentralitzables en la mesura que aquests es puguin anar oferint.”  
 

 
 38. MOCIÓ SOBRE L’EFECTE DELS PRESSUPOSTOS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
Els passats 20 i 21 de novembre, el Parlament de Catalunya va iniciar el debat 
dels Pressupostos de la Generalitat per al 2014, uns pressupostos que situen 
la comarca del Garraf, i en particular Vilanova i la Geltrú, en el darrer lloc 
d’inversió per habitant de tot Catalunya. 
 
Segons els pressupostos de la Generalitat, per a l’any 2014 Vilanova i la Geltrú 
tindrà una inversió d’1.476.199,14 euros per realitzar algunes millores en el 
Port de Vilanova  i la Geltrú i una part, no tota, la inversió que cal per fer 
l’ampliació de l’escola Sant Jordi. 
 
Pressupostos que són del tot insuficients i mostren mal tracte per les 
necessitats actuals de la nostra ciutat i dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Considerem que el govern de Vilanova i la Geltrú hauria d’haver exercit amb 
més contundència la representació institucional a l’hora d’encapçalar les 
demandes per a la nostra ciutat, posant-se al costat dels vilanovins i 
vilanovines, vetllant pels seus interessos i defensant amb més convicció tot allò 
que avui és més necessari per Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del PSC de Vilanova i la Geltrú proposa 
l’adopció del següent 

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesti al Govern de la 
Generalitat el seu rebuig institucional als pressupostos de 2014 perquè no es 
corresponen amb les necessitats de la ciutat ni de les ciutadanes i ciutadans. 
 
SEGON. Demanar als grups municipals amb representació al Parlament de 
Catalunya que donin suport a les esmenes dels diferents grups parlamentaris 
que suposin millores en els equipaments i funcionament dels serveis públics 
essencials de la ciutat i molt especialment en matèria de salut, dependències i 
educació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
als Grups Parlamentaris.” 
 
 
Es proposa una esmena al punt primer, i es vota la moció amb l’esmena i amb 
votació separada dels punts.   La moció s’aprova amb l’esmena i amb el 
resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS PRIMER I TERCER: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots 
del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
VOTACIÓ PUNT SEGON: 
 
 Vots a favor: PSC (7), PP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 Abstencions: CIU (9) i CUP (3) = 12 vots   
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesti al Govern de la 
Generalitat el seu rebuig institucional al projecte de pressupostos de 2014 
perquè no es corresponen amb les necessitats de la ciutat ni de les ciutadanes 
i ciutadans. 
 
SEGON. Demanar als grups municipals amb representació al Parlament de 
Catalunya que donin suport a les esmenes dels diferents grups parlamentaris 
que suposin millores en els equipaments i funcionament dels serveis públics 
essencials de la ciutat i molt especialment en matèria de salut, dependències i 
educació. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
als Grups Parlamentaris.” 



 

 

 
 

 39. MOCIÓ SOBRE EL CLUB DE FUTBOL VILANOVA. 
 

El passat dia 26 de novembre de 2013, el Club de Futbol Vilanova va entrar 
una instància dirigida al govern i a tots els grups municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, demanant que es valori la proposta de viabilitat del CF 
Vilanova que ells han elaborat i que té el suport de 2.168 persones. 
 
En la mateixa instància, el Club de Futbol Vilanova manifesta la inexistència de 
ponts de diàleg i negociació amb el govern a l’hora de buscar una solució o 
alternativa a la situació econòmica que ha provocat al club conèixer el 
contingut del conveni per a 2013 en el mes de novembre del mateix any, un 
cop iniciada ja la temporada 2013-2014, conveni en el que es determina una 
rebaixa d’un 41% en la subvenció anual que va rebre l’any 2012 el CFVNG. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
PRIMER.  Instar el govern municipal a que en el termini de 30 dies negociï amb 
el Club de Futbol Vilanova un pla de viabilitat per a l’entitat. 
 
SEGON. Demanar al govern que periòdicament informi de la situació de les 
negociacions als grups municipals d’aquest Ajuntament. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 

 
 40. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• Sobre les propostes aprovades a l’AMO. 
 
 
41.   PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC: 
 

• Sobre espais per a les entitats. 
 
 
 
 
 



 

 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
Grup Municipal del PSC 
 

1. Sobre els ajuts a l’escolaritat, per la despesa de llibres, material 
escolar, informàtic i/o activitats dins l’horari escolar, el grup 
Municipal Socialista voldria saber quines quantitats s’han fet des del 
pressupost de l’IMET o des del de Serveis Socials de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en els últims tres cursos escolars:  

 
 Curs 2011-2012 ANY 2013 

 
Aportació TOTAL 

 
55.138,56 € 

 
Aportació 2013:  
60.360,29 € + 16.000,00 € extraordinària = 
76.360,29 € 
 

Serveis Socials Pressupost 2011 
15.000,00 € 

Pressupost 2012 
5.000,00 € 
 
Pressupost 2013 
16.000,00 € 
 

IMET Pressupost 2012 
40.138,56 € 

Pressupost 2013: 55.360,29 €  
 

Nre. alumnes 
beneficiaris 

 
1.020 

Des del curs 2012-2013 les aportacions per a 
aquest concepte es fan per anys naturals. 
 
La data de termini en la justificació de l’any 
2013 és el 31 de desembre de 2013.  
 

 
 
 

 
2. Quantes reunions i quins dies s'han mantingut amb les AMPA i amb 

quines escoles per parlar sobre el suport a la reutilització dels llibres 
de text? Qui hi ha parlat i amb qui? 

 
En el procés de socialització/reutilització de llibres cal la implicació de tota la 
comunitat educativa: professorat, famílies i alumnat. Tot i que són moltes les 
AMPA que gestionen, col·laboren i, en definitiva, fan possible que es pugui dur 
a terme una acció d’aquestes característiques, cal que tinguem present 
l’autonomia, les peculiaritats, singularitats i les necessitats de cada centre. 
 
No hi ha un únic sistema i no totes les escoles segueixen un mateix patró, 
existeix tota una multiplicitat de models de socialització: 
 

- Banc de llibres 



 

 

- Compravenda de segona mà 
- Intercanvi 
- Hi ha qui fa reutilització en determinats cursos i/o llibres i assignatures, 

no tot el material és susceptible de reutilització (quaderns de treball 
amb fitxes o altre material fungible)... 

- Hi ha escoles que no treballen amb llibres... 
 
Són els centres els qui han de prendre la decisió de decidir si poden, volen o 
creuen que cal endegar un procés d’aquestes característiques. 
 
Des del Servei d’Educació de l’IMET, dins de la convocatòria de subvencions 
destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú, s’ha incorporat per 
a aquest 2013, dins dels seus criteris objectius específics d’atorgament, el de: 
 
Campanyes per promoure la reutilització dels llibres de text. 
 
Participar en actuacions adreçades a impulsar l’ús compartit i la reutilització 
dels llibres de text comporta no només contribuir a rebaixar la càrrega 
econòmica de les famílies, sinó també a introduir d’una manera pràctica, en 
l’educació de l’alumnat, valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, 
el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.  
 
Es va fer una convocatòria de reunió per explicar a les entitats d’educació les 
línies de subvenció, donant 2 hores diferents per facilitar l’assistència: 

- Convocatòria pel 06-06-2013, a les 10.30 hores, a l’IMET 
- Convocatòria pel 06-06-2013, a les 18.30 hores, a l’IMET 

 
A la primera van assistir 3 AMPA i a la segona 4. 
 
La persona que dirigeix les sessions és la tècnica responsable d’Educació, 
Núria Fonoll 
 
De les AMPA presentades, dues han sol·licitat subvenció per a aquest 
concepte, entre d’altres (Arjau i Volerany). 
 
 
3. Quantes reunions i quins dies s'han mantingut amb les AMPA de 

l'escola Pasifae i de l'escla Sant Jordi per parlar sobre el procés de 
fusió d'ambdues escoles i a quins acords s'ha arribat? Qui hi ha 
parlat i amb qui? 
 

Amb l’anunci per part del Departament de la Generalitat, es constitueix la 
Comissió de seguiment per a l’ampliació de l’Escola Sant Jordi amb els 
membres integrants següents: 



 

 

 
Membres: 
Maria del Puerto, directora Escola Pasífae 
Núria Forgas, directora Escola Sant Jordi 
Laia Bertran, representant pares/mares Escola Pasífae. A partir de la reunió 
del 17-07-2013, la substitueix el senyor Francesc Mayné (vicepresident 
AMPA). 
Toni Micolau, representant pares/mares Escola Sant Jordi 
Annabel Fuentes, arquitecta municipal. 
Laura Vinyals, cap d’Educació Aj. VNG, IMET 
 

Presideix: Ariadna Llorens, regidora d’Educació 
 
 
La Comissió de Seguiment per a l’ampliació i reforma de l’Escola Sant Jordi, 
s’ha reunit fins al moment en CINC ocasions: 
 

1a. reunió Comissió: 12-09-2012, a les 17.30 hores, aula 11 IMET 
Es presenta el document facilitat pel Departament d’Ensenyament: “Estudis 
previs ampliació i reforma Escola Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú”. 
L’arquitecta municipal estudia les diverses possibilitats i valora alternatives per 
tal de racionalitzar la despesa pública i els espais escolars. 
 
2a. reunió Comissió: 26-10-2012, a les 11 hores, aula 11 IMET 
Informar en relació a la reunió mantinguda amb el Departament 
d’Ensenyament entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la que es valora que la 
millor opció (que també és la que recolzen els centres) és la que contempla la 
construcció d’un únic edifici al solar sud-est de l’escola.  
  
3a. reunió Comissió: 25-03-2013, a les 12.30 hores, sala d’Alcaldia 
Assisteixen a aquesta reunió tots els membres de la Comissió amb la 
presència de l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras. 
 
El 19-02-2013 la Direcció Territorial de BCN-Comarques anuncia a les  
direccions que el proper curs 2013-2014 les dues escoles continuaran amb 
codi propi. Paral·lelament ho comunica a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
En reunió del CEM celebrada el 20-02-2013 la regidora delegada informa tots 
els membres assistents. 
 
 
4a. reunió Comissió 30-05-2013 
El Departament d’Ensenyament convoca a la Comissió de seguiment per 
presentar l’avantprojecte de l’ampliació de l’Escola Sant Jordi, en la que 
s’acorda que es farà arribar al Departament les observacions i consideracions 



 

 

per tal de poder definir i acordar les millores o qüestions a tenir en compte per 
a la redacció del projecte bàsic. 
 
En reunió del dia 30-05-2013 s’acorda fer arribar al Departament, els següents 
punts a tenir en compte per a la redacció del projecte executiu: 
 
Consideracions de la Comissió de Seguiment de l’ampliació de l’Escola Sant  
Jordi sobre el avantprojecte d’aquesta. 
______________________________________________________________ 
 
 
En nou edifici  
 
La situació del nou edifici està molt propera a les tanques veïnes de la llar 
d’infants l’Escateret i de patis d’habitatges unifamiliars. 
 
Una nova ubicació dels lavabos pot produir la creació d’un ampli distribuïdor 
/vestíbul de la futura Escola d’Idiomes, solució que, a més, pot reduir en 
longitud l’edifici projectat i aconseguir més distancia a la tanca dels habitatges 
veïns. 
 
No s’explica prou la relació de l’interior amb l’exterior, únicament es localitza la 
sortida del corredor de l’aulari.  
 
No queda resolta la diferència de nivell existent entre el pati actual de l’escola i 
el solar que ocupa el nou edifici.   
 
No es defineix el tractament dels espais exteriors. Caldria conèixer la definició 
i saber si una part quedarà d’ús de l’escola Sant Jordi quan es faci la 
separació de l’aulari de la futura EOI. 
 
Donada la proximitat de l’espai exterior del solar de l’ampliació, una part 
podria ser el pati del parvulari, ja que ara el tenen molt llunyà.  
 
Es considera que la nova biblioteca, encara que compleix amb els mínims 
exigits (45m2) és “petita”, ja que en l’actualitat disposen en l’edifici existent 
d’una de 55m2 aproximadament.  
 
 
 
En edifici existent 
 
La prolongació del passadís d’accés a l’edifici que es proposa que arribi fins la 
façana divideix en dos l’espai compositivament unitari que ara ocupa el 



 

 

menjador. Caldrà que la porta de sortida al pati es faci en el mateix pla de la 
fusteria existent i s’integri a ella. 
 
A valorar altres actuacions en benefici de caracteritzar part del passadís de 
forma diferenciada: mantenir la porta del actual menjador al passadís, 
tractament diferenciat de la superfície dels tancaments,....  
 
Es preveu recorregut exterior protegit amb coberta davant el parvulari. A 
considerar la  protecció a la façana/continuïtat del recorregut cobert.  
 
Als lavabos que es fan de nou disposen de dutxa (2 unitats), són necessàries?  
L’únic recinte existent de lavabos pel pati és del tot insuficient. Es podria 
ampliar la dotació d’aparells sanitaris? 
 
El paviment de la pista del pati disposa d’una lleugera pendent cap a la tanca 
amb la veïna llar d’infants, on hi ha una reixa interceptora que no està 
connectada amb la xarxa de sanejament i amb la conseqüent acumulació de 
les aigües de pluja d’una gran superfície en part del recinte, així com 
l’abocament al carrer per la porta d’accés al pati existent.  
 
Es fa l’observació que el personal que hi treballa al menjador són 19 
persones, que se solapen en l’horari i que, per falta d’espai de vestidors dins 
el recinte de la cuina, fan ús d’altres espais com un lavabos pròxims. Serà 
suficient l’espai a les noves instal·lacions? 
 
L’aula de psicomotricitat projectada és de 55 m2. Les mides són segons 
estàndards però la realitat és que faltarà espai. S’observa que el sostre 
d’aquest espai és molt baix. 
 
Altres: 
 
Es projecten 6 noves aules per a grups-classe. L’Escola Pasífae té 8 grups. 
Com s’ha previst? 
 
Es sol·licita que en el moment en què es duguin a terme les obres, s’actuï en 
actuals defectes de l’edifici: goteres i filtracions d’aigua, impermeabilització de 
les cobertes, canvi de porta per on accedeixen els alumnes de 2n per una 
antipànic... 
 
S’acorda que la Comissió continuarà fins que no s’acabin les obres. 
 
5a. reunió Comissió: 17-07-2013, a les 19 hores, aula 11 IMET 
Ordre del dia: 



 

 

Avantprojecte: estat de les consideracions que es van fer arribar al 
Departament d’Ensenyament 
Activitats i accions conjuntes de l’alumnat de les dues escoles 
 
Resum:  
 
Avantprojecte: 
L’arquitecta municipal, Sra. Annabel Fuentes, explica a la Comissió la reunió 
que va tenir lloc amb l’equip d’arquitectes del Departament d’Ensenyament, el 
passat 11 de juliol. En aquesta reunió es van posar sobre la taula i es van 
analitzar les consideracions que aquesta Comissió va fer arribar al 
Departament, en relació a l’avantprojecte de l’ampliació de l’Escola Sant Jordi. 
 
Tanmateix, s’informa que en la reunió es va preveure que, a finals d’any, es 
podria tenir el projecte bàsic i executiu amb les modificacions corresponents.  
 
La Sra. Julià pren el compromís de mirar amb deteniment allò relatiu al punt 
10 i la biblioteca per tal de trobar solucions perquè en un espai més reduït es 
pugui optimitzar i aprofitar perquè el servei no se’n vegi afectat, tot i que les 
mides, tal i com s’ha dit, són les estàndards i que estan estudiades per al 
volum d’alumnes que en faran ús. 
 
La Sra. Annabel Fuentes també informa que farà arribar al Departament les 
possibles connexions a la xarxa general de sanejament , dades de nivells dels 
carrers i tipografia. 
 
Activitats i accions conjuntes 
 
Durant el curs 2012-2013 els equips directius s’han anat reunint i coordinant a 
nivell de treball pedagògic, de continguts i currículum i que, recentment, han 
iniciat aquest treball més relacional i convencional de les dues escoles a nivell 
d’alumnat i famílies.  
 
Els dos centres han establert un calendari de reunions de periodicitat 
setmanal, durant el curs 2013-2014, per anar perfilant aquests temes.  
 
Intentaran fer el màxim d’activitats que puguin juntes (per exemple, la festa de 
la Castanyada ja la celebraran juntes) i, aquelles que no sigui possible, les 
programaran de tal manera que es facilitarà a les famílies amb germans als 
dos centres perquè puguin assistir-hi.   
 
Les AMPES també s’han reunit i oferiran activitats extraescolars conjuntes on 
podran participar alumnes dels dos centres. 
 



 

 

I, abans de la constitució de la Comissió de Seguiment: 
 
Reunió 15-03-2012, 17 hores, a la sala reunions núm. 29 de l’IMET. 
Per part de l’Escola Pasífae: 
Sra. Maria del Puerto Garcia, directora 
Claustre de mestres 
Membres del Consell Escolar de Centre 
Mares i pares representants de l’AMPA i delegats/es de classes i nivells. 
 
Per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 
Sra. Mercè Julià Espinós, de l’Àrea per a la Coordinació i la Planificació 
escolar. 
Sra. Dolors Arnaldo, inspectora 
 
Per part de l’Àrea d’Educació de l’IMET de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
Sra. Ariadna Llorens i Garcia, regidora d’Educació 
Sra. Laura Vinyals i Florenciano, cap de l’Àrea d’Educació de l’IMET 
 
Reunió Famílies Pasífae el 29-05-2012, 18 hores, a Neàpolis, amb la regidora 
d’Educació.  
 
A més dels Consells Escolars de centre, tant de l’escola Pasífae, com de 
l’escola Sant Jordi. 
 
4. Quantes reunions i quins dies s'han mantingut amb la Conselleria de 

Benestar Social i Família i amb la Conselleria de Treball, Empresa i 
Ocupació (No sé com es diu exactament) per parlar de la situació 
insostenible del centre TEGAR. Qui hi ha parlat i amb qui? 

 

La Mancomunitat TEGAR depèn del Departament de Benestar Social i Família 
per aquells serveis de caire assistencial (Centre Ocupacional, SOI, Serveis 
residencials), i del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO) pel que fa al 
Centre Especial de Treball.  
 

Desconec la significació que vol tenir el terme “situació insostenible”, si es 
refereix a que tenim llista d’espera, és cert. Malauradament  no està a les 
nostres mans la solució immediata.  
 

Núm. Data Hora Departament Lloc Interlocutor 
administraci

ó 

Representant 
TEGAR 

Tema 

1 10/01/201
2 

13 h Empresa i 
Ocupació 
(DEMO) 

Sepúlveda 
148 

Xavier López 
(dir. gral. 
d’Economia 
Social i 
Cooperativa i 
Treball 
Autònom) 

Joaquim Martrat 
(Director-gerent) 

Subvencions 
CET  



 

 

2 13/03/201
2 

16 h Ben. Social i 
Família 

Palau de Mar Carmela 
Fortuny (dir. 
gral. ICASS) 
Ma. Carmen 
Milián 
(subdir. gral. 
de Gestió de 
Recursos) 

Ariadna Llorens 
(Reg. d’Educació i 
Ocupació) 
Joaquim Martrat 

Desencallar 
vist-i-plaus 
(CO).  
Subvenció 
ampliació 
centre 

3 27-04-
2012 

11:30 Ben. Social i 
Família 

TEGAR  Conseller J. 
LL. Cleries 

Ariadna Llorens, 
Joaquim Martrat 

Visita centre. 

4 06/06/201
2 

10 h DEMO TEGAR Xavier López 
i diputat 
Carles 
Campuzano 

Ariadna Llorens, 
Joaquim Martrat 

Visita centre 

5 02/10/201
2 

15:30 Ben. Social i 
Família  

TEGAR Carmela 
Fortuny, Ma. 
Carmen 
Milián 

Ariadna Llorens, 
Joaquim Martrat 

Visita centre 

6 01/02/201
3 

18:30 DEMO Pg. Gràcia, 
105 

Conseller 
Felip Puig. 
Secretari 
General i X. 
López 

Joaquim Martrat Problemàtica 
dels CET’s. 

 
En totes les visites, a més de mostrar el centre, s’ha aprofitat per transmetre 
als representants polítics les necessitats que té la Mancomunitat en aquests 
moments, especialment poder procedir a l’ampliació de les instal·lacions per a 
poder ampliar les places, en especial les dels serveis diürns (Centre 
Ocupacional –STO- i SOI). 
  
Amb la meva qualitat membre de la Junta Directiva de DINCAT, i president de 
la Sectorial Laboral de la mateixa federació, he participat en altres reunions 
amb consellers/eres i directors/es generals.  
 
 
5. En quins documents es basa l'equip de govern per afirmar que el 

fracàs escolar ha baixat el darrer any fins a dir en el dossier de 
premsa d'inici de curs que "La tendència està canviant, aquest darrer 
curs s’ha reduït la taxa de fracàs escolar a Vilanova i la Geltrú en més 
de 7 punts respecte el curs 2009-2010."? 
 

En les dades que els mateixos centres fan arribar al Servei d’Educació. 
 
En la memòria de l’IMET sempre es donen aquestes dades. 
 
6. Quantes persones estan ocupades en els projectes Cowork de la 

ciutat? 
 
TOTAL DE PERSONES ACTUALMENT OCUPADES EN EL COWORK: 51 
 
TOTAL STARTUPS ACTUALS: 32 



 

 

 
TOTAL STARTUPS QUE HAN PASSAT PEL COWORK DES DELS SEUS 
INICIS (Març 2011): 49 
 
Val a dir que aquest moviment i augment de startups allotjades als coworks de 
Vilanova i la Geltrú no tan sols beneficia l'activitat econòmica de la ciutat sinó 
que també afavoreix la interrelació entre el món empresarial i l'estudiant de 
cicles formatius dels instituts de la ciutat, fent les pràctiques del seu programa 
curricular amb aquestes petites empreses. També els estudiants de l'EMAID 
se'n beneficien i aporten valor a l’ecosistema desenvolupant els seus 
coneixements i col·laborant amb projectes. 
 

7. Quants diners de més destinarà la Conselleria de Treball, Empresa i 
ocupació a conveniar amb l'IMET en concepte de suport a l'escola 
d'aeronàutica, descomptant la dotació que ja es dóna actualment per 
a formació? 

 
D’ençà el curs 2012-2013 hi ha establert un Conveni de col·laboració específic 
entre la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i 
l’IMET,  per al desenvolupament del projecte de formació en el sector 
aeronàutic; l’import d’aquest conveni és a més a més de qualsevol altra 
subvenció que es rep del Departament d’Empresa i Ocupació, tant si són les 
habituals - com els Plans d’Oferta -, com les noves - com el Projecte d’Aturats 
de llarga durada i/o altres -.   

• Així el curs 2012-2013, el conveni tenia un import de 241.940´-€  
• Per al curs 2013-2014 la previsió del conveni –que està en fase de 

tràmit- és de 240.000´-€  
 

8. Quines accions s'han dut a terme i en quines dates per fomentar el 
cooperativisme els emprenedors i les emprenedores de la ciutat? 

 
La pregunta té una sintaxi incorrecta. La pregunta pot canviar 
considerablement si vol fer èmfasi només en el cooperativisme o no. Així, la 
pregunta podria ser: 
 
Quines accions s'han dut a terme i en quines dates per fomentar el 
cooperativisme, els emprenedors i les emprenedores de la ciutat? O aquesta 
altra: Quines accions s'han dut a terme i en quines dates per fomentar el 
cooperativisme entre els emprenedors i les emprenedores de la ciutat? 
 



 

 

Si parlem d’accions dutes a terme entre gener i setembre de 2013 per 
fomentar l’emprenedoria i el cooperativisme, parlem de: 
 
Sessions informatives vers l’emprenedoria 
Sessions per sensibilitzar respecte l’emprenedoria, informar dels ajuts i 
subvencions a la creació d’empreses, i explicar el pla d’empresa com a eina 
de validació de la idea o projecte.  
 
Núm. de sessions informatives: 41 
Persones assistents a les sessions informatives: 216 
Data: de caràcter setmanal, es realitzen tots els divendres. 
 
Tallers per emprenedors/es i empreses de recent creació 
Núm. de tallers: 18 
Persones assistents als tallers: 238 
 
 
Tallers: 
Gener – Creació i gestió de la imatge corporativa; Màrqueting olfactiu. 
Febrer – Tertúlia sobre Fiscalitat; Descobreix les teves capacitats i assoleix les 
teves fites. 
Març – Sessió Start. 
Abril – Feng Shui per a empreses i comerços; Tertúlia sobre Protecció de 
dades; Tertúlia sobre Negociació bancària. 
Maig – Tot sobre l’autònom: drets, obligacions i nous incentius; Eines gratuïtes 
o quasi increïblement útils per la meva empresa; Bones pràctiques en l’atenció 
oral als clients; Tertúlia sobre Interiorisme. 
Juny – Novetats en el règim d’autònoms; Gestió administrativa, comptable i 
tributària a l’empresa. 
Juliol – Vull vendre per Internet: per on començo?; Com optimitzar els nostres 
esforços i activar la creativitat; Sessió Start. 
Setembre - Tertúlia sobre Fiscalitat. 
 
Respecte al cooperativisme, aquest any no s’han dut a terme accions 
concretes sobre aquest tema. L’any passat, però, es va col·laborar en la 
difusió de les accions següents: 
 

• Jornada sobre Economia Social i Cooperativisme, celebrada a l’IMET el 
29 d’octubre. 

 
• El projecte agroecològic del Garraf, iniciat el novembre de 2012 i 

finalitzat el gener de 2013, i que treballava al voltant de l’agroecologia, 
el cultiu ecològic, la gestió d’explotacions, l’emprenedoria cooperativa i 
la intercooperació empresarial 



 

 

 
11.  El Ple de juliol de 2012, va provar una moció del PSC que preveia 

utilitzar tots els mecanismes legals que preveu, entre d’altres, la Llei 
pel Dret a l’habitatge, per evitar la desocupació permanent de pisos. 

 
 Independentment de la creació amb posterioritat del Fons Social 

d’Habitatges, quants expedients informatius s’han obert contra 
entitats bancàries per posar a fi a la desocupació permanent del seu 
parc d’habitatges a la ciutat? En cas afirmatiu, de quines entitats es 
tracta? 

 
A data d’avui no s’ha obert cap expedient informatiu contra cap entitat 
bancària. Com a pas previ per a iniciar l’aplicació de mesures sancionadores 
previstes a l’art. 123 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge,  l’Ajuntament està 
adoptant totes les mesures de foment positiu de l’ocupació dels habitatges 
que obliga la mateixa normativa. En aquest sentit, des d’Alcaldia s’ha adreçat 
un escrit a tots els presidents d’entitats bancàries amb presència al nostre 
municipi per buscar vies de col·laboració tant en la problemàtica de les 
execucions hipotecàries com en el cas dels habitatges buits disponibles al 
nostre municipi. De moment, ja s’han mantingut trobades a diferents nivells 
amb les següents entitats: Catalunya Banc, CaixaBank, Kutxa i Bankia. Altres 
entitats han declinat fer una trobada, adduint el fet que no disposen de 
propietats en el nostre municipi, i altres no han donat cap resposta. 
Paral·lelament, des dels departaments municipals corresponents, ja s’està 
ultimant l’operativa del procediment sancionador que s’aplicarà en breu, un 
cop esgotades les vies de foment positiu de l’ocupació dels habitatges 

 
 
S’aixeca la sessió a les 24:00 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari accidental. 
 
 


