
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 7 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
 
Acta núm. 10 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 7 de novembre de 2011, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
FRANCESC TORRES FERRANDO 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

 
No assisteix la senyora CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els 
següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament de 3 d’octubre de 2011. 

 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
  2. Comptes 2010.  
  3. Ordenances fiscals i preus públics 2012. 
  4. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 25-10-2011, 

d’adjudicació del contracte del subministrament i instal·lació d’un envelat 
al municipi de Vilanova i la Geltrú per la temporada 2011-2012, mitjançant 
arrendament. 

  5. Donar compte de diferents acords de Junta de Govern Local referents a 
compatibilitats de personal. 

 
 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
  6. Nomenament representants a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
  7. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de soroll i vibracions pel 

que fa a la classificació dels tallers de reparació de vehicles i pels límits 
d’emissió d’algunes activitats del grup I. 

  8. Donar compte de l’acord de Junta de Govern Local de 25-10-2011, de 
sol·licitar a la Generalitat de Catalunya pròrroga de l’execució del Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic per a l’any 2012. 

  9. Donar compte de l’aprovació dels convenis entre l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i les entitats del tercer grup de formació del Portal de les 
Entitats de Vilanova i la Geltrú.  

 
 MOCIONS 
 
10. Moció de la CUP contra la centralitat dels símbols monàrquics al Ple de 

l’Ajuntament.  



 

11. Moció vers els Drets de l’Infant. 20 de novembre, Dia Internacional dels 
Drets de l’Infant. 

12. Moció contra la violència vers les dones. 25 de novembre, Dia 
Internacional contra la violència vers les dones. 

13. Moció per la participació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
l’Associació de Municipis per la Independència. 

14. Moció de la CUP per a la redacció del Reglament de pisos buits i el 
foment del mercat de lloguer a la ciutat. 

15. Moció d’ICV per tal d’impulsar una política de tarifació social en els 
serveis i equipaments públics municipals. 

16. Moció de suport al govern municipal perquè s’agiliti la construcció de 
l’escola Pasífae. 

17. Moció del PSC de suport als treballadors de les empreses afectades per 
ERO. 

18. Moció del PSC per al compliment dels acords arribats amb els 
treballadors i treballadores de la neteja viària. 

 
 PREGUNTES 
 
19. Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 
• Sobre l’estat dels exteriors del Centre Cívic del Molí de Vent. 
 
 PRECS 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 3 
D’OCTUBRE DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Hola, molt bona tarda a tothom, benvinguts.  Donem inici al Ple 
ordinari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, del 7 de novembre de 2011, i 
el primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 3 d’octubre de 2011.   
 
Suposo que han rebut tots l’acta.  Hi ha algun punt a comentar sobre l’acta?  
Per tant, si no hi ha cap objecció, donaríem per aprovada aquesta acta. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple d’aquest 
Ajuntament de 3 d’octubre de 2011. 
 
 



 

  2. SERVEIS A LES PERSONES. COMPTES 2010.  
 

ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, Comptes 2010.  Senyor secretari, si us 
plau... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 

1. La Comissió Especial de Comptes, en la sessió de 29 de març de 2011, va 
informar els comptes anuals de l’exercici 2010 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, dels seus organismes autònoms, de les seves societats municipals, 
així com de l’entitat pública empresarial. 

 
2. El Compte General de l’exercici 2010 ha estat exposat al públic, mitjançant 
la seva publicació al BOP de 18 d’abril de 2011, d’acord amb l’article 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, sense que s’hagin presentat 
reclamacions. 
 
3. El nou govern sorgit de les darreres eleccions municipals va considerar 
prioritària la necessitat d’efectuar un estudi de la situació econòmica de 
l’Ajuntament, per la qual cosa s’ha endarrerit la tramitació dels comptes 
corresponents al darrer exercici. Un cop analitzada la situació i constatant la 
necessitat de reconèixer despeses no comptabilitzades corresponents a 
exercicis anteriors que caldrà regularitzar abans de finalitzar aquest any, 
resulta convenient continuar la tramitació legal dels comptes d’acord amb la 
legislació vigent. En tot cas s’incorpora a l’expedient l’informe revisat de la 
situació financera municipal. 
 
Per tot això, es proposa  al Ple de l’Ajuntament: 
 
“Aprovar l’expedient del Compte General corresponents a l’exercici 2010 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL 
IMET i OAL de Patrimoni Víctor Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les 
societats municipals Promoció Industrial Vilanova, SAM, (PIVSAM), Informació 
i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM (ICVSAM), Serveis d’Aparcaments 
de Vilanova i la Geltrú, SAM (SAVSAM) i de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú, SAM.” 
 



 

 
 
 
 
 
Consolidació d'ingressos i despeses del grup municipal. Liquidació 2010 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú    
           

  Ajuntament V. Balaguer IMET-CFO PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPE 

Neàpolis 
Trans. 

Internes Total grup 

Ingressos:           
Cap. I 28.373.097,94         28.373.097,94 
Cap. II 438.465,52         438.465,52 
Cap. III 18.144.668,04 14.086,09 916.797,87 11.928.273,45 1.778.838,10 2.841.431,98 6.786.354,40 607.523,19  43.017.973,12 
Cap. IV 19.654.181,40 777.152,33 6.550.285,35     390.773,28 4.879.717,17 32.252.109,53 
Cap. V 1.207.700,93  2.377,21 167,37 1,90 18.546,72 32.899,85   1.261.693,98 
Total corrent 67.818.113,83 791.238,42 7.469.460,43 11.928.440,82 1.778.840,00 2.859.978,70 6.819.254,25 998.296,47 4.879.717,17 105.343.340,09 
Cap. VI 0,00  300.000,00       300.000,00 
Cap. VII 7.656.282,81 50.000,00 0,00      305.000,00 8.011.282,81 
Cap. VIII 1.419.150,00  0,00       1.419.150,00 
Cap. IX 3.718.048,44  0,00       3.718.048,44 
Total 80.611.595,08 841.238,42 7.769.460,43 11.928.440,82 1.778.840,00 2.859.978,70 6.819.254,25 998.296,47 5.184.717,17 118.791.821,34 

    (**) (**) (**) (**) (**)   
Despeses:           
Cap. I 25.890.411,90 531.410,89 3.462.704,86 758.014,29 870.375,24 1.593.407,59 1.722.099,32 175.412,59  35.003.836,68 
Cap. II 22.931.214,43 248.329,29 3.818.073,00 10.451.489,19 513.213,89 913.611,93 4.625.943,74 780.803,24  44.282.678,71 
Cap. III 1.906.901,34  85.115,82 522.324,45 46.637,61 111.295,84 89.397,97   2.761.673,03 
Cap. IV 10.321.483,97  84.615,23      4.879.717,17 15.285.816,37 
Total corrent 61.050.011,64 779.740,18 7.450.508,91 11.731.827,93 1.430.226,74 2.618.315,36 6.437.441,03 956.215,83 4.879.717,17 97.334.004,79 
Cap. VI 18.293.406,12 61.473,85 305.690,19       18.660.570,16 
Cap. VII 2.155.000,00        305.000,00 2.460.000,00 
Cap. VIII 1.419.150,00         1.419.150,00 
Cap. IX 1.940.101,88         1.940.101,88 



 

           
Total 84.857.669,64 841.214,03 7.756.199,10 11.731.827,93 1.430.226,74 2.618.315,36 6.437.441,03 956.215,83 5.184.717,17 121.813.826,83 
Resultat 
Pressupost -4.246.074,56 24,39 13.261,33      0,00 -4.232.788,84 

Pressup.Ajustat 1.247.975,69 24,39 13.261,33           0,00 1.261.261,41 

           
Romanent/ 67.801,90 24.699,47 -470.252,48       -377.751,11 
Resultat    119.168,61 1.213,95 -245.416,33 44.244,18 29.060,12  -51.729,47 

          -429.480,58 
Detall transferències internes:            

  Corrents IV Capital VII Total     
O.A.V. Balaguer 548.000,00 5.000,00 553.000,00   

(**) No s'han comptabilitzat  les amortitzacions comptables ni les 
pèrdues o guanys d'anys anteriors.   

IMET-CFO 4.138.871,17 300.000,00 4.438.871,17         
EPE Neàpolis 192.846,00   192.846,00         
Total 4.879.717,17 305.000,00 5.184.717,17         
 
 
 
Ens dependents. Consolidació d'ingressos i despeses per organismes. Liquidació 2010  
      

  Ajuntament 
Víctor 

Balaguer IMET-CFO Trans. Internes Total grup 
Ingressos:      
Cap. I 28.373.097,94    28.373.097,94 
Cap. II 438.465,52    438.465,52 
Cap. III 18.144.668,04 14.086,09 916.797,87  19.075.552,00 
Cap. IV 19.654.181,40 777.152,33 6.550.285,35 4.686.871,17 22.294.747,91 
Cap. V 1.207.700,93  2.377,21  1.210.078,14 
Total corrent 67.818.113,83 791.238,42 7.469.460,43 4.686.871,17 71.391.941,51 
Cap. VI 0,00  300.000,00  300.000,00 
Cap. VII 7.656.282,81 50.000,00 0,00 305.000,00 7.401.282,81 
Cap. VIII 1.419.150,00  0,00  1.419.150,00 



 

Cap. IX 3.718.048,44  0,00  3.718.048,44 
Total 80.611.595,08 841.238,42 7.769.460,43 4.991.871,17 84.230.422,76 
 
      
Despeses:      
Cap. I 25.890.411,90 531.410,89 3.462.704,86  29.884.527,65 
Cap. II 22.931.214,43 248.329,29 3.818.073,00  26.997.616,72 
Cap. III 1.906.901,34  85.115,82  1.992.017,16 
Cap. IV 10.321.483,97  84.615,23 4.686.871,17 5.719.228,03 
Total corrent 61.050.011,64 779.740,18 7.450.508,91 4.686.871,17 64.593.389,56 
Cap. VI 18.293.406,12 61.473,85 305.690,19  18.660.570,16 
Cap. VII 2.155.000,00   305.000,00 1.850.000,00 
Cap. VIII 1.419.150,00    1.419.150,00 
Cap. IX 1.940.101,88    1.940.101,88 
      
Total 84.857.669,64 841.214,03 7.756.199,10 4.991.871,17 88.463.211,60 
Resultat -4.246.074,56 24,39 13.261,33 0,00 -4.232.788,84 
Pressup.Ajustat 1.247.975,69 24,39 13.261,33   1.261.261,41 

      
Romanent/ 67.801,90 24.699,47 -470.252,48  -377.751,11 
Resultat      
      
Detall transferències internes:         
  Corrents IV Capital VII Total    
O.A.V. Balaguer 548.000,00 5.000,00 553.000,00    
IMET-CFO 4.138.871,17 300.000,00 4.438.871,17    
Total 4.686.871,17 305.000,00 4.991.871,17   
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Miquel Àngel Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Bona tarda.  D’acord amb la disposició de l’article 
212.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, és obligatori que el govern municipal la 
presentació dels Comptes de l’exercici 2010 al Ple de l’Ajuntament, com a pas 
previ a la rendició dels Comptes davant de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
Els Comptes han seguit la següent tramitació administrativa: 
 
- L’aprovació de la liquidació del pressupost municipal i dels organismes 
autònoms per Decret de l’alcalde de 3 de març del 2011, i donar compte al Ple 
el dia 4 d’abril. 
 
- Segon: la presentació a la Comissió de Comptes i l’exposició pública al 
Butlletí Oficial de la Província des del 18 d’abril fins al 16 de maig del 2011, 
sense cap... sense que es presentessin cap reclamació. 
 
- I tercer i últim: per altra banda, les societats han aprovat els seus Comptes, 
les seves Juntes Generals, així com l’entitat públiques empresarial Neàpolis 
en el seu Consell Executiu. Totes elles amb informe dels auditors sense cap 
incidència. 
 
Amb relació a les xifres que es presenten, podem diferenciar entre els 
organismes que es regeixen per comptabilitat pública, que són l’Ajuntament, 
l’IMET i l’Organisme Autònom del Patrimoni Biblioteca Víctor Balaguer; i 
entitats que no ho fan per comptabilitat privada, que ho fan per comptabilitat 
privada, que són les societats municipals i EPEL Neàpolis. 
 
Pel que fa al primer grup, dóna un romanent total negatiu de – 377.751’11, 
que és la suma del romanent positiu de l’Ajuntament de 67.801’90 euros, de la 
Biblioteca Museu Balaguer de 24.069’47 euros i romanent negatiu, i de l’IMET 
de 470.252’48 euros. 
 
Respecte a les societats en conjunt el resultat és també negatiu, per un import 
de – 51.729’47 euros, a causa del dèficit de Vilanova Aparcaments, VNG 
Aparcaments de 245.416’33 euros, i els superàvits de PIVSAM de 119.168’61, 
del Canal Blau de 1.213’95 euros i la Companyia d’Aigües de 44.244’18 euros, 
i EPEL Neàpolis amb un import de 29.060’12 euros.  Tot plegat, el resultat 



 

consolidat del grup municipal, sumant els romanents de les entitats 
administratives més el resultat de les societats empresarials, dóna un dèficit 
de – 429.480’58 euros. 
 
Atès que els Comptes que es presenten corresponen a l’exercici 2010 i, en 
conseqüència, la gestió que se’n deriva dels mateixos corresponia defensar-la 
a l’anterior govern, em permetrà que no entri en el fons de les xifres. 
 
Voldria, de totes maneres, aclarir a la presentació dels Comptes llegir-vos lo 
que disposa la Regla 102.4 de la Instrucció de Comptabilitat Pública de l’any 
2004.  Diu així: 
 
“L’aprovació del Compte General és un acte essencial per la seva fiscalització 
pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat a les actuacions 
que s’hi relatessin ni genera responsabilitat per raó de les actuacions 
esmentades.” 
 
Això vol dir que és independent el que diguin les xifres i en tot cas el resultat 
del pressupost, lo important és l’aprovació perquè s’efectuï la fiscalització 
externa per part de la Sindicatura de Comptes. 
 
Quan al Ple municipal del passat mes d’abril l’anterior govern va donar compte 
de la liquidació del pressupost del 2010, i en tot cas el nostre grup va 
expressar la nostra desconfiança respecte als resultats que es presentaven.  
La raó fundamental de la nostra posicionament és que les xifres podien ser 
tècnicament correctes, el cert és que vèiem que la tresoreria municipal cada 
cop més estava més deteriorada i els proveïdors cobraven a més llarg termini, 
amb els problemes que comportava per a la supervivència de les empreses.  
Per tant, enteníem que la situació financera era complicada i la gestió poc 
transparent, i per aquest motiu vam demanar una auditoria que classifiqués la 
situació. 
 
Respecte... va entrar el grup municipal de CiU en el govern de ciutat, un dels 
primers acords que es pren, que ja coneixen vostès (), va ser encarregar un 
informe de serveis econòmics interns, informe que va ser validat per uns 
professionals externs.  Mentrestant vàrem considerar convenient no continuar 
la tramitació dels Comptes fins que no tinguéssim aclarida la situació, i a més 
a més sapiguent de que en tot cas l’última Junta General que es va plantejar 
d’EPEL Neàpolis va ser la setmana passada. 
 
Encara que l’informe econòmic reflectia la situació financera de l’Ajuntament a 
juny del 2011, també donava a conèixer despeses i obligacions no 
comptabilitzades, algunes de les quals s’haguessin hagut d’imputar-se en el 
pressupost del 2010, o fins i tot als exercicis anteriors.  Així, per exemple, el 



 

deute de revisions de preus de l’anterior contractista de la neteja viària per 
import de 2’3 millons d’euros, les quotes de la Mancomunitat per import d’1 
milló d’euros, o els deutes complementaris de la ronda Ibèrica que ascendien 
a 700.000 euros.  Aquestes despeses que, repeteixo, corresponen a exercicis 
anteriors a l’actual, les hauríem de reconèixer i assumir aquest any i pactar 
acords de pagament amb els creditors de manera autònoma.   
 
Ara, amb un millor coneixement de la situació financera i de les obligacions a 
assumir, resulta necessari continuar la tramitació legal dels Comptes del 2010, 
portar-ho avui al Ple i efectuar posteriorment la tramesa a Sindicatura de 
Comptes. 
 
Cal dir que l’informe econòmic d’Intervenció, validat per l’empresa d’auditoria 
BDO, s’ha incorporat a l’expedient i, per tant, es trametrà conjuntament a la 
Sindicatura.  Tenint en compte que aquestes consideracions que he fet, la 
nostra voluntat de govern municipal és mirar endavant, treballar per remuntar 
la situació de la crisis que pateix la ciutat i generar confiança a la institució.  
Per tot això el nostre vot serà favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Com... sobre el tema del finançament ja hem àmpliament discutit en aquest 
Ple, o parlat sobre les diferents visions que té l’actual govern, i evidentment 
els que érem anterior govern simplement ara per manifestar, es dóna compte 
però bueno, per manifestar i continuar donant l’aprovació als Comptes del 
2010 com es va fer en el passat Ple, en anteriors aprovacions que es van 
realitzar. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, per això hi ha aquest punt, perquè tal com ha explicat el regidor ara és 
preceptiu la seva aprovació. 
 
Més paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Bé, nosaltres en el Ple d’abril, que ja s’hi ha referit el regidor 
d’Hisenda, vàrem ser molt crítics amb els Comptes que presentava l’anterior 
equip de govern i en aquest sentit algunes de les coses que després s’han 



 

acabat verificant, no només a través dels informes d’auditoria, sinó a través de 
l’informe de Secretaria, o fins i tot la situació d’alguna de les empreses 
municipals, que després amb el temps s’ha posat en evidència que allò que 
doncs veníem dient feia temps, i comptes rere comptes que acaben 
presentant l’equip de govern municipal era cert, cert que també hi ha un 
tempus diferent, ha canviat l’equip de govern, ara crec que el tema de 
comptes anterior s’ha debatut suficientment, s’ha debatut en Ple, s’ha 
debatut... el dissabte passat doncs vam tindre l’oportunitat de fer-ho en 
audiència pública, per tant seria absurd per la nostra part repetir ara un debat 
que creiem que ha estat llargament discutit. 
 
El posicionament del nostre grup el vull aclarir, perquè si en aquests moments 
hi hagués una continuïtat en l’equip de govern, com havia passat en exercicis 
anteriors, el nostre vot seria un vot en contra de l’aprovació d’aquestes 
Comptes, tot i que doncs tècnicament puguin estar correcte, però entenem 
que políticament no són correctes.  Ara bé, donades les circumstàncies, 
creiem que no té sentit un vot en contra d’aquests Comptes, tot i les 
discrepàncies amb les mateixes, i per tant ens abstindrem, eh?, però en el ben 
entès que és degut en aquesta cojuntura de que l’equip de govern que 
presenta a aprovació aquestes Comptes no és el que va executar el 
pressupost de l’any 2010. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies.  No, només per manifestar que la Junta de Portaveus, 
justament quan va sortir aquest tema vam plantejar... bé, es tracta de que 
reproduïm el debat sobre les Comptes municipals o no?  I aleshores vam 
quedar que no, que era un mer tràmit en el qual eren uns Comptes en els que 
els posicionaments dels diferents grups ja els vam tenir en el seu moment i 
cert és –ara ho deia el senyor Rodríguez-, a més a més hem tingut 
l’oportunitat de fer-ho en una audiència, hem tingut l’oportunitat de fer-ho en 
més d’una sessió del Ple municipal, i per tant només vull ratificar-me en tot el 
que hem dit amb relació als Comptes de l’any 2010 i les finances municipals 
en els diferents plens municipals, a les Comisions Informatives i també a 
l’audiència pública, en el sentit de que discrepem de la posició del govern, que 
crec que avui, si em permeten, com a conseqüència que havíem dit que això 
era un mer tràmit d’aprovació d’unes comptes, em sembla que no... que 
reproduir quin era el posicionament del govern obligava també a l’oposició a 
reproduir-lo de forma que podia, en fi, entrar-se de nou en un debat sobre el 
que ja hem parlat en diverses ocasions, no?  En aquest sentit hauríem... 



 

semblava més oportú que en coherència al que s’havia dit a la Junta de 
Portaveus aquestes manifestacions no es fessin, en el sentit de que obliga als 
altres grups també a posicionar-se respecte d’aquest particular.  Però com 
efectivament, en fi, s’havia de reproduir el debat que hem fixat en les nostres 
posicions en diverses ocasions, doncs donc per reproduïdes a través de les 
nostres posicions als plens, a les comisions i a l’audiència.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Només per posicionar el vot del nostre grup, que serà 
d’abstenció, abstenció...  Per una banda ens agradaria agrair l’esforç que hi ha 
hagut des d’aquest govern per explicar els números i bé, com ja s’ha 
comentat, doncs, n’hem parlat a bastament tots i crec, com dèiem, que no 
valdria la pena aquí tornar-ho a repetir, però bàsicament doncs això, donar de 
moment un vot de confiança, entenem que s’ha fet un esforç, que s’han 
auditat o que hi ha hagut una empresa que s’ha estat mirant els comptes, i en 
tot cas doncs que confiem en els tècnics de l’Ajuntament i que ens creiem 
aquests comptes i que de moment ens abstenim. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Jo, en tot cas voldria comentar que és així, això ja es va discutir, 
però jo crec que com a govern municipal, havent començat ara i havent 
expresat les nostres inquietuds sobre les finances, no podíem aprovar aquests 
Comptes sense deixar clar el nostre posicionament, evidentment.  Per aquest 
motiu crec que era preceptiu, era necessari que el senyor Gargallo fes aquest 
petit comentari sobre per quin motiu votem a favor. 
 
Dit això, si els hi sembla, passaríem a la votació.  Vots a favor de l’aprovació?  
Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, queda aprovat amb els vots a favor 
del govern, del PSC, d’Iniciativa i l’abstenció del Partit Popular i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU, PSC i ICV (18) 
 Abstencions: PP i CUP (5) 

 
 
  3. SERVEIS A LES PERSONES. ORDENANCES FISCALS I PREUS 

PÚBLICS 2012. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que són les Ordenances Fiscals i 
Preus Públics 2012, on aquest punt el deixarem sobre la taula com a 
conseqüència de que divendres passat hi va haver una tercera o quarta reunió 
per debatre sobre les Ordenances, i tots els grups assistents vam arribar a la 
conclusió que necessitàvem més reunions per tancar aquest tema i ens vam 
aplaçar a tenir una reunió, una altra reunió aquesta setmana.  Per tant, aquest 
punt el deixem sobre la taula i en tot cas aniria a un Ple extraordinari que es 
convocarà de manera pertinent. 
 
Aquest punt es deixa sobre la taula. 

 
 
  4. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25-10-2011, D’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 
D’UN ENVELAT AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
LA TEMPORADA 2011-2012, MITJANÇANT ARRENDAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt número quatre.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2011 
següent: 
 
PRIMER. Adjudicar a ENVELATS VALL, SL, amb CIF B-25225681, el 
contracte del subministrament i instal·lació d’un envelat al municipi de 
Vilanova i la Geltrú per a la temporada 2011-2012 mitjançant arrendament, pel 
procediment negociat sense publicitat per raons de quantia, per un import de 
37.800,00 € (TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS) anuals de base 
imposable i 6.804,00 € (SIS MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS), 
corresponents a un 18% d’IVA, que sumen un total de 44.604,00 € 
(QUARANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS). 
 
L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà, 
per l’import total, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del 
pressupost municipal 2012, per la qual cosa aquesta obligació està sotmesa a 
la condició suspensiva d’existència de crèdit en el pressupost futur. 
 



 

SEGON. Notificar l’adjudicació als licitadors, publicar l’adjudicació al Perfil del 
Contractant i requerir l’adjudicatari perquè en el termini màxim de quinze (15) 
dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació, formalitzi el 
contracte. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
QUART. Ratificar aquest acord pel Ple Municipal a la primera sessió que 
celebri.“ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com ja coneixen, tal com se’ls ha 
exposat en la Comisió Informativa, el que fem en aquí és demanar-los la 
ratificació de la contractació d’aquest espai que és l’envelat, que com saben ja 
fa uns anys que s’ofereix en el conjunt de la ciutadania de Vilanova i la Geltrú i 
especialment o específicament en aquelles entitats de l’àmbit juvenil, i que el 
govern doncs ha cregut que, donada l’elevat índex d’utilització d’aquest 
equipament i també doncs la incapacitat en aquests moments de disposar 
d’un altre equipament alternatiu per poder-hi desenvolupar doncs activitats en 
aquesta mateixa línia, el govern doncs ha fet l’esforç per poder renovar doncs 
la ubicació d’aquesta instal·lació, que entenem doncs és una aposta perquè la 
gent jove específicament, però el conjunt de la ciutat i de les activitats doncs 
culturals que s’hi vulguin desenvolupar en general, pugui gaudir d’aquest 
espai i és per això doncs que avui doncs els demanem que ratifiquin 
aquesta... aquesta... diguem esforç i aquest equipament que com a ciutat 
posem al conjunt de la ciutadania.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  Paraules sobre aquest punt?  Senyora 
Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bona tarda.  Bé, primer dir que la CUP votarà a favor d’aquest punt.  No 
obstant, ja entenem que ja fa anys que aquest equipament no és més que un 
pedaç, un bocí que s’està fent per intentar cobrir la manca d’espais perquè els 
joves i qualsevol altre col·lectiu pugui desenvolupar activitats, entenem que ja 
és més que necessari reclamar de nou que l’espai sigui fix i que la ciutat no 



 

hagi d’estar llogant una i una altra vegada, any rere any, un espai d’aquestes 
característiques.  En tot cas votarem a favor, però volíem deixar palès aquesta 
qüestió perquè en tot cas a veure si és possible que l’any vinent no haguem 
de... no tenir al damunt el mateix punt. 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. QUIM ARRUFAT. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Rius.  Com sap, és un dels temes que consta a la 
proposta de Pla d’Actuació Municipal, que ara mateix s’està debatent amb tots 
els grups del Consistori i amb les entitats de la ciutat.  El govern comparteix 
aquest punt de vista i a veure si aconseguim tirar-lo endavant. 
 
Més paraules?  Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor de la proposta?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  5. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE DIFERENTS 

ACORDS DE JUNTA DE GOVERN LOCAL REFERENTS A 
COMPATIBILITATS DE PERSONAL. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és donar compte de diferents acords de la Junta de Govern 
Local referents a compatibilitats de personal. 
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix el text dels acords: 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dels següents 
Acords de la Junta de Govern Local referents a compatibilitats: 
 

• Compatibilitat atorgada al Sr. XXXXXXXXXXXX per Acord de la 
Junta de Govern Local de data 23 d’agost de 2011, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“De conformitat amb els articles 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat al Sr. XXXXXXXXXXXXX, per a l’exercici privat d’Arquitecte per 
compte propi, amb una dedicació màxima de 27,25 hores setmanals. 
 



 

En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat 
està tipificat com a falta greu.” 
 
 

• Compatibilitat atorgada a la Sra. XXXXXXXXXXXX per Acord de la 
Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2011, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“De conformitat amb els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/84, declarar la 
compatibilitat a la Sra. XXXXXXXXXXXX, per a l’exercici privat de psicòloga 
per compte propi, amb una dedicació màxima de 17,5 hores setmanals. 
 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 
moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir 
amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 
falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat 
està tipificat com a falta greu.” 
 
 

• Compatibilitat denegada al Sr. XXXXXXXXXXXXXX per Acord de la 
Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2011, el qual es 
transcriu literalment a continuació: 

 
“S’acorda: DESESTIMAR la petició de declaració de compatibilitat formulada 
pel Sr. XXXXXXXXXXXXXXX, per resultar incompatible l’exercici de 
l’advocacia amb la seva condició de funcionari de carrera adscrit al càrrec de 
Policia Local amb la categoria de caporal, de conformitat amb la normativa 
establerta, a l’estar expressament exclosa aquesta del règim 
d’incompatibilitats, de conformitat amb allò establert a l’article 6.7 de la Llei 
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Gargallo. 
 



 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  És donar compte al Ple de l’Ajuntament 
dels següents acords de Junta de Govern referents a la compatibilitat, de 
conformitat a lo que són els articles 12 i 13 de la Llei 53/84, per declarar 
aquestes compatibilitats en la relació del personal, d’acord a la Llei 
esmentada.  No és més que res un procés administratiu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Es tracta d’un punt que és donar compte, per tant si hi ha alguna... si 
no hi ha cap paraula, passaríem al següent punt. 
 

 
  6. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT REPRESENTANTS A 

LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT. 
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt, que és el nomenament de representants a la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que aquest municipi està adherit a la XARXA DE CIUTATS I POBLES 
CAP A LA SOSTENIBILITAT des del dia 7 de juliol de 1997, data en què 
aquest Ple va acordar la seva adhesió, autoritzant l’alcalde d’aquella legislatura 
perquè subscrivís els corresponents convenis de cooperació interadministrativa 
i designés el responsable polític i el responsable tècnic que representés al 
municipi en la Xarxa. 
 
Després de les darreres eleccions municipals, cal que el Ple nomeni els nous 
representants a l’esmentada Xarxa. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui el següent 
 

A C O R D: 
 
“PRIMER. Atès que s’ha produït un canvi polític en el govern municipal arran 
de les darreres eleccions locals, procedir al nomenament dels nous 
representants d’aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, organisme dependent de la 
Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 



 

SEGON. Designar com a representant polític en aquesta Xarxa el senyor 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, regidor de Medi Ambient i, com a representant 
tècnic, el senyor XXXXXXXXXXX, cap del Servei de Medi Ambient.” 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, aquest és un nomenament que va quedar pendent en el Ple del cartipàs, i 
per tant per aquest motiu s’ha portat ara avui en aquest Ple, tal com es va 
comentar ja a la Junta de Portaveus. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Bàsicament per justificar el posicionament del nostre grup que serà el 
d’abstenció.  Aquest és un nomenament que fa el govern, ho fa en persones 
de la seva confiança i, per tant, amb l’abstenció doncs volem expresar això, 
que són persones de la seva confiança, o càrrecs de la seva confiança i no hi 
ha absolutament res ni personal ni contra el senyor Munné, ni contra el senyor 
Herrera, per descomptat, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Hi havia alguna altra paraula?  Hem alterat una miqueta l’ordre, 
disculpin.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per reiterar també doncs la... el posicionament d’abstenció, de la mateixa 
manera quan es va fer doncs el cartipàs el nostre grup crèiem que el govern té 
tota la legitimitat d’organitzar doncs la seva representació i la representació 
dels tècnics i polítics en els organismes que petoca i, per tant, doncs també 
ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Elena.   
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, en el ben entès que és coherent el nomenament del regidor de Medi 
Ambient per a aquesta Xarxa i del seu cap, diguem-ne, del cap de la 
Regidoria, però també per coherència amb els altres nomenaments en tot el 
cartipàs, doncs també ens abstenim. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.   Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del 
govern i l’abstenció de la resta de grups del Consistori. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU (9) 
 Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (15) 

 
 
  7. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL 

DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SOROLL I 
VIBRACIONS PEL QUE FA A LA CLASSIFICACIÓ DELS 
TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES I PELS LÍMITS 
D’EMISSIÓ D’ALGUNES ACTIVITATS DEL GRUP I. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt, que és l’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança de soroll i vibracions pel que fa a la classificació dels tallers de 
reparació de vehicles i pels límits d’emissió d’algunes activitats del grup I.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 1 de febrer de 2011 es va publicat al BOP el text íntegre de 
l’Ordenança reguladora dels sorolls i les vibracions de l’ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
II. En data 1 d’abril de 2011 el Gremi provincial de Tallers de reparació 
d’automòbils va presentar un recurs contenciós administratiu, davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’Ordenança de soroll i 
vibracions abans esmentada, per dubtes en la interpretació i en l’aplicació 
d’aquesta. En l’esmentat recurs es feia esment d’una sèrie de qüestions que 
afectaven al seu sector. 
 
III. D’altra banda, des de l’entrada en vigor de l’esmentada ordenança s’han 
vingut observant una sèrie de limitacions que pateixen els concerts i actuacions 
amb música en viu on, en funció dels instruments musicals utilitzats en les 
diferents actuacions realitzades, es supera en alguns casos el límit d’immissió 
establert per les activitats de l’annex 11. 



 

 
IV. Els serveis tècnics municipals han elaborat un informe on es valoren les 
observacions i al·legacions plantejades pel Gremi Provincial de Tallers de 
reparació d’automòbils, així com la problemàtica que plantegen els concerts 
amb música en viu, informe que a continuació es transcriu íntegrament: 
 

“REFERENT A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GREMI 
PROVINCIAL DE TALLERS DE REPARACIÓ D’AUTOMÒBILS. 
 
El passat mes de març de 2011 el Gremi Provincial de Tallers de 
reparació d’automòbils va presentar Recurs Contenciós Administratiu per 
dubtes en la interpretació i en l’aplicació de l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions publicada al Butlletí de la Província 
de l’1 de febrer del mateix any. En l’esmentat recurs es feia esment d’una 
sèrie de qüestions que afectaven al seu sector. A tal efecte, els tècnics de 
la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge han valorat aquesta qüestió: 
 
Tenint en compte, per una banda el recurs presentat, i per l’altra que totes 
les activitats han de garantir el compliment dels valors límit establerts en 
l’annex III de l’ordenança i fent una extrapolació a la resta d’activitats que 
puguin estar en la mateixa situació, es creu convenient  tenir en compte, 
parcialment, les al·legacions fetes i es proposa les següents modificacions 
de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions vigent en el nostre 
municipi: 
 
1. En l’article 12 de l’Ordenança es defineixen 4 grups o nivells 

d’immissió i en l’annex 11 de la mateixa ordenança es classifiquen les 
activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins del recinte . S’ha 
de dir que els tallers mecànics disposen d’una àmplia gamma 
d’activitats que dificulta la seva classificació dins de l’ordenança de 
sorolls.  Per aquesta raó i  per aclarir aquest aspecte, es proposa 
afegir en el punt 3 de l’article 12 una frase que faci més entenedor el 
següent redactat. 

  
“3. Si el nivell d’immissió d’una activitat, classificada en un dels 
grups de  l’annex 11, se situa per sota del límit inferior establert del 
grup que li correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, 
es pot classificar en el grup que inclogui el nivell d’immissió justificat” 

 
2. Referent a l’al·legació presentada sobre el compliment de determinats 

condicionants tècnics exigits en l’Ordenança de soroll per les activitats 
classificades en els grups I, II i III. En aquest cas, es pot valorar el 
supòsit que sigui possible i o convenient desenvolupar l’activitat amb 
portes o finestres obertes, sempre i quan es doni compliment als 



 

valors límits establerts en l’annex III.    Per aquest motiu,  s’ha afegit el 
següent redactat en els punts 3a, 3b i 3c de l’article 13:  

 
“Quan sigui possible i/o convenient desenvolupar l’activitat amb portes 
i/o finestres obertes, el nivell sonor generat a l’interior de l’activitat no 
ha d’ocasionar a l’ambient exterior un nivell límit d’immissió superior a 
l’establert a l’annex 3 d’aquesta ordenança.”  

 
3. Referent a l’annex 11, on es fa referència a la classificació de les 

activitats en funció del nivell d’immissió acústica dins el seu recinte i 
garantint el compliment dels valors límits establerts en l’annex 3, per 
aclarir la classificació es proposa la següent modificació:   

 
- Modificar el redactat del grup 1 especificant que es tracta de 

reparació de vehicles  amb planxisteria. 
-  Eliminar del grup II els tallers de reparació de motos i cotxes.  
- Afegir al grup III els tallers de reparació de vehicles sense 

planxisteria. 
 

Amb aquest motiu es proposa incloure en l’annex 11 les següents 
modificacions: 
 
GRUP I ENTRE 95-100 Db(A)  
- Taller de reparació de vehicles amb  planxisteria. 
 
Grup II entre 90-94 dB(A) 
- Taller de reparació de motos i cotxes. 
 
Grup III entre 85-89 dB(A) 
- Tallers de reparació de vehicles sense planxisteria. 

 
REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SOROLL PEL 
QUE FA  AL LÍMIT D’IMMISSIÓ D’ALGUNES ACTIVITATS DEL GRUP I 
 
Arran de l’aplicació de l’Ordenança de soroll i de vibracions del passat 
mes de febrer, i després de diversos concerts amb música en viu aquest 
estiu, es creu convenient fer una petita modificació en el nivell d’immissió 
de les activitats incloses en el grup I de l’ordenança abans esmentada, 
sempre i quan es realitzi música en viu. 
 
Les activitats incloses en el grup I que realitzant música en viu on hi ha 
instruments de percussió i de vent s’ha detectat que en el 
desenvolupament del concert es supera la Leq60s de 100 dB(A) marcats 
com a límit màxim en l’ordenança esmentada. 



 

 
Per tot això, es proposa afegir un punt que faciliti el desenvolupament de 
les actuacions en viu, així com complir amb els nivells immissió màxims 
establerts per normativa. 
 
Es proposa afegir uns punts a l’article 12 de l’Ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions: 
 
“5.  Les activitats incloses en el grup I, que realitzin espectacles de 
música en directe, les quals utilitzin instruments musicals que per la seva 
condició no puguin ser objecte de limitació, se’ls permetrà un increment 
de 5 dB(A) en el nivell d’immissió màxim, LAeq, 60s.”  
 
“6.  Caldrà que les activitats que s’acullin al punt 5 certifiquin que es 
compleix amb els nivells d’immissió sonora establerts en l’annex 3 i 4.” 

 
V. Vist el referit informe tècnic, així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient. 
 
De conformitat amb l’article 60 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals, segons el qual l’aprovació i la modificació de les ordenances 
s’efectuen d’acord amb el que disposa la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (articles 178 i 179 del Text Refós de la LMRLC, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), així com seguint el procediment establert en 
dits preceptes i en els articles 63, següents i concordants del referit Reglament. 
 
Atès que correspon al Ple de la Corporació l’aprovació i/o modificació de les 
ordenances municipals, conforme a l’article 22.2 d) de la Llei de Bases de 
règim local i l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT la modificació de l’Ordenança reguladora 
del soroll i les vibracions de Vilanova i la Geltrú, en el següent sentit: 
 
Modificar l’apartat 3 de l’article 12: 
 
“3. Si el nivell d’immissió d’una activitat, classificada en un dels grups de  
l’annex 11, se situa per sota del límit inferior establert del grup que li 
correspongui, aquesta, prèvia justificació tècnica suficient, es pot classificar en 
el grup que inclogui el nivell d’immissió justificat.” 
 
Afegir els nous apartats 5 i 6 de l’article 12 



 

 
5.  Les activitats incloses en el grup I, que realitzin espectacles de música en 
directe, les quals utilitzin instruments musicals que per la seva condició no 
puguin ser objecte de limitació, se’ls permetrà un increment de 5 dB(A) en el 
nivell d’immissió màxim, LAeq, 60s.  
 
6.  Caldrà que les activitats que s’acullin al punt 5 certifiquin que es compleix 
amb els nivells d’immissió sonora establerts en l’annex 3 i 4. 
 
Afegir als apartats 3a, 3b i 3c de l’article 13, el paràgraf següent: 
 
“Quan sigui possible i/o convenient desenvolupar l’activitat amb portes i/o 
finestres obertes, el nivell sonor generat a l’interior de l’activitat no ha 
d’ocasionar a l’ambient exterior un nivell límit d’immissió superior a l’establert a 
l’annex 3 d’aquesta ordenança.”  
 
Modificar l’annex 11: 
 
GRUP I ENTRE 95-100 Db(A)  
 
- Taller de reparació de vehicles amb  planxisteria  
 
Grup II entre 90-94 dB(A) 
 
- Taller de reparació de motos i cotxes. 
 
Grup III entre 85-89 dB(A) 
 
- Tallers de reparació de vehicles sense  planxisteria 
 
SEGON. SOTMETRE l’anterior acord al tràmit d’informació pública mitjançant 
la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de TRENTA 
DIES HÀBILS, per a la formulació de reclamacions, suggeriments i 
al·legacions, i considerar-lo aprovat definitivament en el supòsit que no es 
presenti cap reclamació o al·legació durant aquest termini, sense necessitat de 
cap tràmit ulterior. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
Posteriorment, caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’aprovació definitiva de 



 

la modificació de l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta (arts. 56 
LBRL, 145 TRLMC i 65.3 ROAS).” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bona tarda, alcaldesa.  Bueno, després d’aquesta explicació tan tècnica, eh?, 
simplement, bueno, era comunicar que tal com s’havia acordat a la Comisió 
Informativa, bueno, explicar que el que s’ha pretès amb aquesta modificació 
és el aconseguir que els nivells sonors dins d’alguns establiments de 
reparació de vehicles que necessiten treballar amb portes obertes, simplement 
fossin menys restrictius.  Els coeficients ja són els que ha comentat en tot cas 
el secretari. 
 
En el cas del grup I, que parla dels locals que permeten la música en viu, ens 
trobàvem unes limitacions de so que els instruments a l’hora de... alguns 
instruments en concret, no permetien que amb els nivells sonors fixats en 
aquest moment poguessin complir.  A llavorens el que s’ha plantejat és, dins 
de la legalitat, poder augmentar 5 dB perquè es pugui realitzar els concerts de 
música en viu dins dels locals, sempre i quan es respecti la normativa referent 
a veïns o a l’exterior del local, eh?, sempre controlant els nivells acústics dins 
del local.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules sobre aquest  punt?  Passaríem a la votació... 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, no, només perquè com que em sento una 
part doncs protagonista d’aquesta Ordenança de soroll que vam redactar 
durant tant de temps i que vem consensuar amb tots els grups del Consistori, 
doncs anunciar que votaríem a favor d’aquest canvi.  Que una part d’ell, el 
que... el requeriment que demanava el gremi de tallers mecànics, era una 
demanda que ja s’havia fet.   A finals de març, començaments d’abril, va haver 
una al·legació per part del gremi a totes les ordenances de sorolls de 
Catalunya, amb relació a la seva activitat.  Perquè tal com quedava redactada 
en les Ordenances marc que s’havien repartit i que s’havien anat aprovant a 
diferents municipis, doncs semblava que podia restringir una part la seva 
capacitat de crear doncs nous establiments.  Arrel d’això ens vam reunir amb 



 

ells, ells es van reunir amb el Consistori, com que no hi havia cap més Ple fins 
passat les eleccions, doncs no es podia aprovar aquesta modificació que 
celebro que ara doncs ja s’hagi... ja hi estàvem d’acord, i que s’hagi tirat 
endavant perquè realment era una demanda que s’havia fet.  Una cosa, un 
tret que havien trobat a tots els municipis de l’entorn de Barcelona i que en 
alguns casos, no tant a Vilanova com a altres llocs, sí que s’estava donant, i 
en previsió de possibles situacions de... doncs de requeriments excessius 
potser per a aquest tipus d’establiment, era recomanable modificar aquesta 
Ordenança.  Per tant, votarem a favor. 
 
Pel que fa a l’altra modificació estem totalment d’acord, perquè en qualsevol 
cas les activitats musicals és molt difícil de que puguin estar regulades per 
limitadors i el tema dels instruments costa una mica, i sempre s’ha de tenir 
present que el que es preserva, segons el que ens han informat els tècnics, és 
que el ciutadà, la gent que viu a casa seva, doncs no en veurà afectada el 
soroll, sinó que el que fem és augmentar la capacitat de generar doncs... aquí 
és soroll, per a la música sona una mica malament dir soroll, però, eh?, 
música més forta, amb més decibels, però que no afecta al ciutadà que viu al 
costat d’aquest tipus d’establiments o que viu a prop.  Per tant, votarem a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Martorell. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Per suposat, només dir que per suposat en el moment que s’augmenten els 
nivells acústics també s’obliga a augmentar els nivells d’aïllament acústic dins 
dels locals, eh?, o sigui, serà proporcional.  
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, com bé deia el senyor Martorell, jo crec que és una Ordenança que s’ha 
treballat fa temps i amb satisfacció de poder-la portar avui a aprovació.   
 
Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  Vots a favor?  
Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb unanimitat de tots els 
assistents. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  8. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. DONAR COMPTE DE 

L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25-10-2011, DE 



 

SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PRÒRROGA 
DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL 
DEL NUCLI ANTIC PER A L’ANY 2012. 

 
 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 
d’octubre, de sol·licitar a la Generalitat de Catalunya pròrroga de l’execució del 
Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic per a l’any 2012. 
 
L’acord és el següent: 
 
Acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2011: 
 
“PRIMER. Sol·licitar la pròrroga de l’execució del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic per a l’any 2012, en la quantitat de VUIT-CENTS 
SETANTA-CINC MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (875.576,55 €), 437.788,27 € per part de la 
Generalitat de Catalunya i 437.788,28 € per part de  l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
SEGON. Notificar la present resolució a la presidència de la Comissió de 
Gestió del Fons de Foment del programa de barris i àrees urbanes, adscrita al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè, en nom de la Corporació, signi els 
documents que siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, simplement s’ha demanat una pròrroga, degut a que hi han accions 
contractades pendents de certificar que no s’han pogut acabar durant el 
periodo en què s’havia estipulat al projecte del PINA.   I a més tenim unes 
quantitats pendents no compromeses, amb lo qual ens semblava que era 
important poder utilitzar aquests 875.576 euros dels que disposem i que 
interessava, bueno, poder prorrogar-ho per poder disposar, per acabar 
aquestes activitats.  Tenim una part de 511.535’83 que són accions 
contractades, com ja he dit abans, pendents de certificar, que corresponen a 



 

façanes, a diferents accions que encara no s’han pogut realitzar i que estan 
pendents de ser certificades, amb lo qual no podien incloure’s dins d’aquest 
any, i després unes accions que són de 364.000’40 euros, que aniran 
destinades a accions socials, també aquí estan incloses el retorn de dos 
façanes, dos persones que havien sol·licitat el projecte per rehabilitar les 
façanes i que al final s’han tirat enrere i han retornat aquests calés. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, és donar compte, no () per tant cap vot ni a favor ni en contra, però en tot 
cas entenem que aquest aplaçament allarga també doncs la funció del 
directiu, diguéssim, de designació política que està al capdavant del PINA.  No 
és així?  En tot cas agrairíem també que el govern ho aclarís i entenem que 
dels treballadors que estan contractats en el marc del PINA sí que s’allarga la 
seva funció fins al mes de juny. 
 
ALCALDESSA 
 
Li demanarem al senyor Giribet que ens clarifiqui aquests punts que demana. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en aquest cas és un tema que encara... bueno, a part que en aquest 
punt també el que volíem discutir simplement era el tema de la... bueno, 
comentar l’aplaçament del... de demanar la pròrroga pel tema del PINA.  El 
tema del personal és un tema que haurem d’acabar de decidir en funció, 
bueno, de les necessitats que tingui el govern, però que creiem que no és en 
aquest moment conseqüència del que pugui ser el prorrogar.  Creiem que són 
dos temes completament separats. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, per posicionar el nostre grup, el nostre vot serà positiu, perquè creiem que 
el Projecte Integral del Nucli Antic ha sigut una bona mesura per rehabilitar el 
Nucli Antic.  Això és una pròrroga, no és un... tècnicament no és un 
aplaçament, és una pròrroga per esgotar aquesta subvenció que tenim de la 



 

Generalitat, i el nostre grup històricament s’ha posicionat en favor i de fet ha 
treballat per la rehabilitació del Nucli Antic.  Recordar que fins i tot a les 
nostres llistes, a la nostra candidatura vàrem portar gent de l’Associació del 
Casc Antic i per tant votarem a favor d’aquesta pròrroga. 
 
ALCALDESSA 
 
De fet, es posicionen... és donar compte, però en tot cas és important conèixer 
el posicionament.  Gràcies. 
 
Alguna paraula més?  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, gràcies.  En tot cas una cosa que no m’ha acabat de quedar clara és, aquí 
el que es fa és demanar la pròrroga, però a més a més també es demana el 
canvi d’aquelles accions per unes altres? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí.  Trobem... bueno, hi havia... és la previsió aquesta dels 364.000 euros, 
aproximadament, que estaven destinades en un principi a l’arranjament del 
torrent, eh?  Després... sí?, perdona... 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
En tot cas, em sembla recordar que a la Comisió Informativa, després en els 
papers que ens vau passar, hi havia com es repartirien aquests 300 i pico mil 
euros, però no quedava massa clar les accions concretes.  Que potser no cal, 
eh?, que potser en tot cas és posterior i si és així doncs en tot cas ja se’ns 
informarà. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En principi són accions bàsicament destinades a la promoció econòmica del 
casc antic, eh?, és això? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, però la concreció, jo em referia a la concreció. 
 
 
ALCALDESSA 
 



 

Senyors, estem parlant desordenadament, aniré donant paraules.  Em sembla 
bé, però un darrere l’altre. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, sí, perdoni, perdoni.  No, en tot cas, que el que demanaria que quan això el 
govern ho tingui, perquè suposo que ara ens ho han d’aprovar, no?, quan ens 
aprovin la pròrroga doncs en tot cas ja se’ns informarà exactament de la 
concreció de cada una de les accions. 
 
ALCALDESSA 
 
Exacte.  Ara el que es fa és la pròrroga per lo que ha explicat el senyor 
Giribet, perquè són uns recursos que tenim disponibles i els hem d’intentar 
aprofitar. 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs per... és un donar compte, però en tot cas per fer una valoració política 
i en principi doncs evidentment estem d’acord en prorrogar i en que hi hagi 
doncs aquest canvi, bàsicament perquè el projecte de la volta del torrent 
doncs en aquests moments hi havien diferents estudis o propostes dins de la 
societat PIVSAM, en tot cas no era el pressupost que tenia això, concretament 
per realitzar l’obra, i creiem adient que després d’haver-se consolidat un 
projecte que ha revitalitzat i ha transformat doncs el nostre Nucli Antic amb la 
rehabilitació, amb la millora dels carrers, ara cal que vertebrar un projecte 
realment que el dinamitzi, el que posi com a pol d’atracció també de la nostra 
ciutat, que l’activi econòmicament i que rehabiliti doncs el seu comerç. 
 
I en aquest sentit també manifestar doncs que... i vull aquí també fer una 
valoració de tot l’equip que ha portat doncs concretament doncs la direcció 
d’aquest projecte, els tècnics i evidentment també la seva direcció, i entenc 
que també doncs per la pròrroga, pel que suposa per a nosaltres és valorable 
doncs el manteniment de l’equip que ha treballat i que no ha suposat en 
aquest sentit més que un 50% del seu cost per part de l’Ajuntament, perquè el 
50% ve doncs subvencionat per la Generalitat de Catalunya.  Perquè és un 
propjecte cofinançat al 50%. Dels 14 milions d’inversió que s’han fet en el 
Nucli Antic, 7 els posa l’Ajuntament, 7’5 els posa l’Ajuntament i 7 doncs també 
la Generalitat.  I per tant doncs manifestar aquesta valoració. 
 
ALCALDESSA 
 



 

Moltes gràcies, senyora Sánchez.  
 

 
  9. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. DONAR COMPTE DE 

L’APROVACIÓ DELS CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LES ENTITATS DEL TERCER GRUP 
DE FORMACIÓ DEL PORTAL DE LES ENTITATS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ.  

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, si no hi han més paraules, passaríem al següent punt, que és donar 
compte de l’aprovació dels convenis entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i les entitats del tercer grup de formació del Portal de les Entitats de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
L’acord és el següent: 
 
Acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2011: 
 
“PRIMER. Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Vilanova i les entitats: 
CLUB ESPORTIU AZIMUT, FUNDACIÓ EDUCACIÓ SOLIDÀRIA – ESCOLA 
PIA, FUNDACIÓ PRIVADA ECOM, AMPA LLUCH I RAFECAS, ASSOCIACIÓ 
DE FAMÍLIES MONOPARENTALS DEL GARRAF, AMICS DEL DRAC DE LA 
GELTRÚ I FUNDACIÓ MANS UNIDES, per al desenvolupament del PORTAL 
D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa i la regidora de Participació perquè signin tots 
els documents necessaris per a la formalització dels esmentats convenis. 
 
TERCER. Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que 
l’Ajuntament organitzi.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Donada la importància del teixit associatiu d’aquesta ciutat, un any més 
presentem la normativa per sol·licitar ajuts destinats a les entitats i 
associacions. 
 
ALCALDESSA 



 

 
Gràcies, senyora García.  Paraules?  
 
 

10. MOCIÓ DE LA CUP CONTRA LA CENTRALITAT DELS SÍMBOLS 
MONÀRQUICS AL PLE DE L’AJUNTAMENT.  

 
ALCALDESSA 
 
Doncs passaríem al següent punt, que ja seria l’apartat de mocions.  La 
primera és la moció de la CUP contra la centralitat dels símbols monàrquics al 
Ple de l’Ajuntament. 
 
El text de la moció és el que es transcriu a continuació: 
 
L’Estat espanyol té com a cap d’Estat un monarca.  La restauració borbònica 
que es produí al país durant els anys 70 posà al capdavant de l’Estat l’hereu de 
la família dels Borbons, a petició del general Francisco Franco, dictador 
feixista, que nomenà l’actual Rei successor seu.  Als Països Catalans 
coneixem la família dels Borbons, entre d’altres, per haver protagonitzat la 
Guerra de Successió, que dugué a la desaparició de les nostres institucions, 
així com a la persecució de la nostra llengua i cultura i a la devastació del país.  
Precisament ahir, Onze de Setembre, els catalans del nord commemorem la 
caiguda d’una de les darreres ciutats que resistiren l’ocupació militar 
francoespanyola, Barcelona, així com al sud commemoren cada 25 d’abril la 
caiguda d’Almansa, un dels primers fortins que caigueren en mans de l’enemic. 
 
Des de llavors fins ara, passant per les dues repúbliques i els llargs anys de 
dictadura, Catalunya, i amb ella també i especialment la societat vilanovina, 
s’ha anat mostrant en repetides ocasions contrària al poder monàrquic i a la 
figura del rei, de la família dels Borbons i de la monarquia parlamentària, i a 
favor d’un estat laic i republicà.  Malgrat les dictadures sofertes i les guerres 
perdudes, avui en dia encara ens obliga l’Estat espanyol a penjar la foto de 
Juan Carlos I de Borbó a la nostra Sala de Plens, malgrat probablement una 
àmplia majoria de la nostra societat en rebutja la seva figura com a cap d’Estat. 
 
La legislació vigent obliga a que el retrat del monarca “presideixi” la Sala de 
Plens.  La voluntat inequívoca de la CUP, si d’ella depengués, seria retirar 
immediatament el retrat, conscients fins i tot d’estar cometent una il·legalitat i, 
per tant, prevaricació, per tal de mostrar la nostra insubmissió a la monarquia i 
a l’Estat espanyol. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 



 

 
“Que es retiri de la Sala de Plens la foto del Rei Juan Carlos I de Borbón o, en 
el seu defecte, que passi a presidir-la en algun altre racó de la Sala de Plens.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquesta moció la vem presentar ara ja fa dos mesos, per tant 
és al tercer Ple en què en parlem.  El govern ens va demanar dos mesos per 
poder fer el canvi.  El que demanàvem en aquesta moció era que la foto de 
Juan Carlos de Borbó deixés de presidir la sala de l’Ajuntament i, per tant, 
deixés d’estar permanentment darrere l’alcaldessa.  La voluntat d’aquest grup 
realment seria que aquesta foto d’aquesta figura institucional que la 
Constitució espanyola va posar per sobre del bé i el mal, doncs deixés d’estar 
en aquesta Sala, però bé, en tot cas enteníem que havíem de portar un acord 
a Ple que pogués ser aprovat per la majoria de regidors.  Enteníem el 
problema que representava a nivell legal per problemes que podia comportar 
a l’alcaldessa doncs el fet de que la foto no estigués present a la sala, i per 
tant, doncs, tot i que no seria doncs la solució que més ens agradaria, sí que 
reconeixem l’esforç que ha fet aquest govern i per tant retirem la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Font.  Per tant, entenem que aquesta moció queda 
retirada. 
 
Es retira la moció. 
 
 

11. MOCIÓ VERS ELS DRETS DE L’INFANT. 20 DE NOVEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL DELS DRETS DE L’INFANT. 

 
ALCALDESSA 
 
I passaríem a la següent moció, que seria la moció número 11, moció vers els 
Drets de l’Infant.  20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant. 
 
Senyora Llorens.  Perdó, senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

El Dia Universal de la Infància se celebra el 20 de novembre. Aquesta data és 
especialment significativa ja que el 20 de novembre de l’any 1959 es va signar 
la Declaració Universal del Drets de l’Infant i també un 20 de novembre, trenta 
anys més tard, es va adoptar la  Convenció dels Drets dels Infants a 
l’Assemblea General de les Nacions Unides. La Convenció fou concebuda 
com a declaració amb caràcter universal i per a ser ratificada pels estats. A 
partir d’aquest document es reconeix l’infant com a subjecte de ple dret, es 
planteja la situació de la infància al món i es proposen noves fórmules en el 
seu tractament. 
 
Els infants són molt importants en el marc de la família i de la societat i 
precisament la part que pot necessitar més protecció. El concepte d’atenció a 
la infància, però, no ha estat entès de la mateixa manera al llarg de la història, 
ni tampoc avui és aplicat igualment arreu del món.   
 
La commemoració del Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha de servir 
per fer balanç de la situació de la infància i l’adolescència al nostre país, per 
definir els reptes pendents com a societat i per fer una crida a totes les 
persones i institucions per aconseguir que sigui un compromís real, perquè els 
drets dels infants siguin plenament respectats i estiguin totalment garantits. 
 
Els Drets de l’Infant estan recollits a la Convenció, en la qual es detalla que: 
 
Principi 1. L'infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. 
Aquests drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena 
o discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, 
d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de naixença o de 
qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família. 
 
Principi 2. L'infant gaudirà d’una protecció especial i disposarà d’oportunitats i 
de serveis, dispensat tot això per la llei i altres mitjans, a fi que pugui 
desenvolupar-se físicament, mentalment, moralment, espiritualment i 
socialment d’una manera sana i normal, així com en condicions de llibertat i 
dignitat.  En promulgar lleis amb aquesta finalitat, la consideració fonamental a 
què caldrà atenir-se serà l'interès superior de l'infant. 
 
Principi 3. L'infant té dret, des de la seva naixença, a un nom i a una 
nacionalitat. 
 
Principi 4. L'infant ha de gaudir dels beneficis de la seguretat social. Tindrà 
dret a créixer i a desenvolupar-se en bona salut; i amb aquest fi caldrà 
proporcionar-li, tant a ell com a la mare, atencions especials, tant prenatals 
com postnatals. L'infant tindrà dret a disposar d’alimentació, habitatge, esbarjo 
i serveis mèdics adequats. 



 

 
Principi 5. L'infant impedit físicament o mentalment, o que pateixi d’algun 
impediment social, ha de rebre el tractament, l’educació i les atencions 
necessàries que reclama la seva particular situació. 
 
Principi 6. L'infant, per al desenvolupament ple i harmoniós de la seva 
personalitat, necessita amor i comprensió. Sempre que sigui possible, haurà 
de créixer a l’emparança i sota la responsabilitat dels seus pares i, en 
qualsevol cas, en un ambient d’afecte i de seguretat moral i material; llevat de 
circumstàncies excepcionals, l'infant de tendra edat no serà separat de la seva 
mare. La societat i les autoritats públiques tindran una cura especial envers 
els infants sense família o que estiguin mancats de mitjans adequats de 
subsistència. Per al manteniment dels fills de famílies nombroses, convé 
concedir subsidis estatals o d'altra mena. 
 
Principi 7. L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria 
almenys en la seva etapa elemental. Se li donarà una educació que afavoreixi 
la seva cultura general i li permeti, en condicions d’igualtat d’oportunitats, 
desenvolupar les seves aptituds i el seu judici individual, el seu sentit de 
responsabilitat moral i social, i esdevenir un membre útil de la societat. 
L'interès superior de l'infant serà el principi que guiarà aquells qui tenen la 
responsabilitat de la seva educació i orientació; aquesta responsabilitat 
pertoca abans de tot als seus pares. L'infant gaudirà plenament de jocs i 
esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les finalitats perseguides per 
l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la 
satisfacció d’aquest dret. 
 
Principi 8. L'infant ha de figurar entre els primers a rebre, en tota 
circumstància, protecció i socors. 
 
Principi 9. L'infant ha de ser protegit contra totes les formes de negligència, 
crueltat i explotació. No serà objecte de cap mena de tràfic. No s’haurà de 
consentir que l'infant treballi abans d'una edat mínima adequada; en cap cas 
no se l’ocuparà ni se li permetrà que s’ocupi en qualsevol tasca o feina que 
perjudiqui la seva salut, o que en dificulti el seu desenvolupament físic, mental 
o moral. 
 
Principi 10. L'infant ha de ser protegit contra les pràctiques que puguin 
fomentar la discriminació racial, religiosa o de qualsevol altra mena. Ha de ser 
educat en un esperit de comprensió, tolerància, amistat entre els pobles, pau i 
fraternitat universal, i amb plena consciència que ha de consagrar les seves 
aptituds i energies al servei dels seus semblants. 
 



 

Aquests drets queden també reflectits en la nova Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència en la qual  l’interès 
superior de l’infant o l’adolescent, subjecte de ple dret, constitueix el principi 
bàsic, amb el reconeixement del seu protagonisme a l’hora d’expressar la 
seva opinió i escoltar la seva veu, participació efectiva, diàleg respectuós, 
responsabilitat, possibilitat d’actuar i decidir conjuntament com a col·lectiu, i 
per tant fent un pas més en la legislació protectora i de família que hi havia 
fins al moment. 
 
Els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú proposen al Ple el 
següents ACORDS: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant  i la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, ha de vetllar perquè 
l’Infant gaudeixi d’una infantesa plena i esmerçar esforços per a reconèixer els 
seus drets i llibertats, tot treballant perquè es respectin. 
 
SEGON. Sensibilitzar i fer reflexionar les institucions i la ciutadania vers la 
importància de tenir cura dels infants i adolescents en la nostra societat i 
garantir que no els manqui cap dels drets imprescindibles i necessaris per 
créixer i desenvolupar-se  plenament i correcta.  
 
TERCER. Potenciar polítiques d’Infància que promocionin la prevenció, la 
protecció i la participació dels Infants i Adolescents de la ciutat.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Ara sí, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, molt breument.  Aquesta és una moció presentada des de la Comisió 
Informativa per tots els grups municipals i el que vol posar de manifest és que 
el proper 20 de novembre es commemora el dia dels Drets dels Infants i 
sempre és positiu fer una crida, fer un reconeixement, fer un compromís des 
d’aquest Ajuntament, des d’aquesta Corporació, perquè recordem que els 
drets de l’infant han de continuar sent plenament respectats i evidentment 
hem d’entre tots aconseguir que siguin totalment garantits. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules, per posicionar?  Senyora Grifell. 
 



 

ENCARNA GRIFELL 
 
Bona tarda.  Gràcies, senyora alcaldesa.  Nosaltres només per... òbviament 
per confirmar el suport del grup municipal socialista davant aquesta moció 
que, com cada any, es presenta en aquestes dates en aquest Ple.  I 
simplement una mica perquè no quedi només així com el record, no?, sinó allò 
de dir, remarcar que malgrat la convenció és de l’any 89, del 1989, que sabem 
que en el món doncs hi ha molts països i molts llocs que no s’estan aplicant 
encara aquests principis, i també, sense anar més lluny, també a casa nostra 
a vegades això veiem que inclús des de la pròpia llar no s’estan respectant 
aquests principis.  Llavorens era una mica per posar... per remarcar això, i dir 
doncs de que el camí que pensem que va bé per posar fi en tot això és 
precisament fer les polítiques actives en aquest sentit, i només dir allò de que 
a Catalunya jo penso que, per sort, també en això tenim, com a mínim tenim 
legislació, tenim una Llei que es va aprovar l’any 2010, que és la Llei dels 
drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, i que ara cal desenvolupar a 
nivell de les diferents administracions, no?  Llavorens era una mica per dir: 
recordem que tenim, com a mínim tenim sort que tenim una legislació, que 
l’hem de desenvolupar, i per exemple, doncs participant en la mesa comarcal 
de la infància, i que nosaltres vetllarem, en aquest sentit vetllarem perquè es 
vagin fent efectives aquestes polítiques.  Bàsicament per això.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Res, molt breument per manifestar el nostre suport a la moció.  En tot cas és 
una moció de... realment de voluntat política i jo crec que també, serveix 
aquest Ple també per anar fent consciència, i més en aquests moments que 
vivim una crisi, patim una crisi doncs greu, en uns moments excepcionals, i 
que normalment els més vulnerables són els que pateixen les conseqüències 
d’aquesta crisi.  En aquest sentit estar atents a la infància, a donar suports, i 
des de l’activitat pública i des dels serveis públics estar atents a això creiem 
que és un pas endavant per protegir i fer realment doncs que... garantir els 
drets de l’infant.  No exclusivament, a vegades pensem en aquestes mocions i 
pensem en països que queden llunyans d’aquí, no, la nostra realitat també hi 
han situacions de vulnerabilitat greus que hem d’estar molt atents. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyora Rodríguez. 
 



 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Bueno, només per donar a conèixer el recolzament a la moció 
per part del nostre grup municipal i bueno, el que han dit les altres regidores, 
reconèixer i ratificar els principis i els drets fonamentals que estan recollits tant 
a la Declaració Universal com al conveni amb Nacions Unides, i que la nostra 
legislació reprodueix d’acord als drets dels infants.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Alguna paraula més?  Per tant, passaríem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
12. MOCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES. 25 DE 

NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 
VERS LES DONES. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció contra la violència vers les 
dones.  25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El dia 17 de desembre de 1999, l’assemblea general de l’ONU va declarar el 
25 de novembre com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra 
la Dona. Moltes dones al món han patit maltractaments, han estat forçades a 
mantenir relacions sexuals o han patit algun tipus d’abús al llarg de la seva 
vida. 
 
Es va triar el dia 25 de novembre per commemorar l’assassinat, l’any 1960, de 
les germanes Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) per ordre del governant 
dominicà Rafael Trujillo. La família Mirabal lluitava per les llibertats 
democràtiques. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol expressar el seu rebuig total davant 
d’una problemàtica social tan greu, el condol per la mort de totes les dones 
víctimes a Catalunya i a la resta de l’Estat aquest any 2011, i la condemna per 
tots els assassinats comesos. 
 



 

Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposen al Ple els següents acords: 
 
“PRIMER. Denunciar que la violència de gènere és un problema multicausal i 
social que es produeix a nivell mundial i que assigna a les dones una posició 
inferior i subordinada, i recordar que el canvi cultural necessari és cosa de 
totes les dones i tots els homes que han d’afrontar amb valentia un canvi en 
l’àmbit social i en el personal. 
 
SEGON. Condemnar totes les manifestacions de la violència de gènere, que 
són un atemptat contra els drets humans fonamentals, el dret a la vida, el dret 
a la integritat física, el dret a la llibertat. 
 
TERCER. Expressar públicament que s’esmerçaran tots els esforços i 
recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat ciutadana, avançar cap 
a una societat lliure de violència contra les dones. 
 
QUART. Destinar tots els recursos necessaris en l’atenció a les dones que 
han patit o pateixen violència masclista i als seus fills i filles.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Novament, aquesta és una moció que és una moció 
compartida per tots els grups polítics, des de la Comisió Informativa de l’Àrea.  
Aquesta moció jo crec que reflexa dos grans elements. Per una banda, que 
des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú volem expresar el nostre rebuig 
total davant d’aquesta problemàtica social tan greu, el condol més intens a 
totes les dones víctimes a Catalunya i a tot l’Estat i a tot el món, per aquesta 
violència i la condemna contra aquests assassinats.  I en segon lloc també 
volem dir que, malgrat la situació econòmica que vivim, i buscant sempre 
estratègies austeres, estratègies que en bona part es basen en la motivació, 
en el finançament extern, també en la figura de persones voluntàries, 
seguirem treballant per eradicar la violència i seguirem potenciant el Servei 
d’Atenció a les Dones.  També treballarem la sensibilització, tant en l’àmbit de 
la prevenció com de l’educació contra aquests valors masclistes.  
 
 
 
ALCALDESSA 



 

 
Gràcies.  Paraules sobre aquest tema?  Senyora Gri... a veure, hi ha alguna 
paraula, sí?  Començo per la senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Gràcies alcaldessa.  Bueno, només per donar suport a la moció, com no 
podria ser d’altra forma.  Doncs el problema de la violència vers les dones és 
un problema que no és d’ara, sinó des de fa molt de temps.  Que malgrat la 
legislació establerta durant els últims anys de legislatura, amb la implantació 
dels Jutjats de violència sobre la dona, desgraciadament les dades de morts 
de dones a mans dels seus marits o parelles no ha cessat, sinó que segueix el 
mateix índex o superior, i bueno, crec que a la nostra cultura té que ser un 
problema que ha de ser solucionat ràpidament, i només sinó en el nostre 
Estat, sinó arreu del món.  I bueno, només això, donar-li suport.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bueno, aquí també una mica en el sentit de 
l’anterior moció, que és també per donar el suport favorable del nostre grup 
davant d’aquesta moció, i també aprofitar per encoratjar les dones, per 
superar aquestes barreres de tota mena que habitualment, que durant segles 
s’han aixecat, per encoratjar-les a lluitar i fer el reconeixement a la valentia de 
totes les que ja ho fan, perquè no és gens fàcil.  
 
En aquest sentit també comentar aquí de que tenim... s’ha fet legislació sobre 
aquest tema, tenim una llei orgànica a nivell de l’Estat, tenim una llei també a 
nivell del Parlament de Catalunya, una del 2004, l’altra del 2008, i a més a 
Vilanova també amb la creació de l’Espai d’Equitat, jo crec que també es va 
fer un pas endavant per seguir promocionant la igualtat d’oportunitats sobretot 
entre homes i dones.  A nivell també del... a nivell municipal també hi ha el Pla 
Municipal per la Igualtat entre Homes i Dones, que jo penso que també marca 
unes línies estratègiques i unes accions per treballar per la igualtat, i el que 
demanem també és el seguiment, no?, de... i aprofundiment, òbviament, 
d’aquestes accions perquè pensem que treballant per la igualtat també es 
treballa, és treballar per l’eradicació de la violència de gènere, i és 
senzillament per donar el suport en aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 



 

 
Gràcies, senyora Grifell.  Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
13. MOCIÓ PER LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ EN L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER 
LA INDEPENDÈNCIA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la moció número 13, que és la moció per la participació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en l’Associació de Municipis per la 
Independència.    Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
En els darrers anys, s’ha produït un significatiu augment del sentiment 
independentista entre la població catalana. La Consulta sobre la 
Independència de la Nació Catalana celebrada a centenars de poblacions i la 
gran manifestació del dia 10 de juliol de 2010 a la ciutat de Barcelona són, 
només, una mostra de les iniciatives de la societat civil de cara al seu 
alliberament nacional. 
 
A la nostra ciutat, el dia 13 de desembre de 2009, més de vuit mil persones 
van manifestar democràticament a les urnes la seva voluntat que “la nació 
catalana esdevingui un estat de dret, democràtic i social”, en una consulta 
organitzada per la plataforma VNG Decideix, amb el suport d’aquest Ple. Més 
endavant, la plataforma va ser el nucli d’una nova entitat, VNG per la 
Independència, que va néixer amb l’objectiu de continuar treballant, des de 
sensibilitats molt diverses, per tal de continuar difonent l’independentisme a 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tal de donar resposta des de les institucions municipals a aquesta 
demanda creixent de la societat civil, des de diversos ajuntaments s’ha 
promogut la creació d’una associació d’ens locals catalans que, amb la 
denominació “Municipis per la Independència”, treballi amb els objectius 
d’assolir un estat propi per a la nació catalana, defensar els drets nacionals i 
conscienciar la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 



 

Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, 
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, ratificat per l’Estat 
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els 
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. [...] Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells 
que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en 
fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran 
aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”  
 
Atès que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.  
 
Atès que la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, 
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que 
disposa l’esmentat Decret 110/1996.  
 
A petició de l’Associació VNG per la Independència, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Participar d’inici en les actuacions per constituir l’associació 
“Municipis per la Independència”. 
 
SEGON. Treballar, conjuntament amb la resta de municipis interessats, en la 
redacció dels documents necessaris per a la creació de l’Associació. 
 
TERCER. Designar l’alcaldessa com a representant d’aquest Ajuntament a 
l’Associació a constituir. Quan no pugui assistir-hi, podrà delegar, mitjançant 
resolució expressa, en algun altre regidor o regidora. 
 
QUART. Facultar la senyora alcaldessa per signar els documents necessaris 
per a l’execució del present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  En aquesta moció, en compliment de l’article 58 del 
Reglament de Participació Ciutadana, hi ha una entitat de la ciutat, 
Plataforma... la Plataforma VNG Decideix, que ha demanat poguer intervenir. 
 



 

NEUS CORTÉS, en representació de l’Associació VNG per la 
Independència. 
 
Senyora alcaldessa, senyors regidors i senyores regidores, 
 
Des de VNG per la Independència, agraïm l’oportunitat que el Reglament de 
Participació Ciutadana ens ofereix per tal d’intervenir en aquest Ple. La 
participació de la societat civil en la vida política és un element clau en 
l’aprofundiment de la democràcia. El que venim a fer avui, però, és justament 
el procés invers: som aquí per demanar la implicació del nostre Ajuntament –la 
institució que es considera sempre com la més propera a la ciutadania– en 
una tasca que fins ara ha estat exclusiva de la societat civil: portar el país cap 
al seu alliberament nacional.  
 
La lluita per la independència dels Països Catalans, com dèiem, ha estat 
sempre –o gairebé sempre– un terreny exclusiu de la societat civil. Moltes 
persones han dedicat la seva vida i les seves il·lusions a treballar per aquest 
objectiu. Mentrestant, les institucions s’ho han anat mirant amb més o menys 
interès, o potser hauríem de dir amb més o menys indiferència. En els darrers 
anys, les contínues agressions cap a la nostra sobirania, la nostra economia o 
la nostra llengua per part de tots els governs espanyols han portat un fort 
increment del sentiment independentista entre la població. Iniciatives com la 
consulta sobre la Independència, la gran manifestació del 10 de juliol de l’any 
passat a Barcelona o la creació de l’Assemblea Nacional Catalana així ho han 
posat de manifest. En aquest sentit, la resposta institucional dels ajuntaments 
a aquesta demanda popular amb la creació de l’Associació de Municipis per la 
Independència representa un pas endavant.  
 
Durant molts anys, ens han anat donant molles i nosaltres, afamats després 
d’una llarguíssima dictadura feixista, les hem anat recollint: ara una mica 
d’autonomia, ara una millora del sistema de finançament, una mica de català 
en la intimitat... I ara, com deia el recordat Ovidi, amb aquestes molles ja no 
en tenim prou i volem el pa sencer. S’ha acabat, pensem, el temps d’anar 
pidolant engrunes de llibertat; s’ha acabat el temps dels debats estèrils sobre 
l’encaix en un estat que no ens representa i on no volem ser, o de la 
necessitat d’explicar-nos perquè ens entenguin; s’ha acabat el temps 
d’estatuts vergonyosos i indignes que no fan altra cosa que donar cobertura 
legal a una submissió que ja dura tres segles; s’ha acabat el temps d’haver de 
sortir al carrer per defensar la nostra llengua dels atacs que, en nom d’un mal 
anomenat bilingüisme, rebem un dia sí i un altre també. No volem ser més que 
ningú, ni demanem res que no ens correspongui com a poble: volem construir 
un país lliure entre les nacions lliures del món. Volem, en definitiva, deixar de 
parlar de lluita per la independència i començar a debatre, d’una vegada, com 
volem construir el nostre país i com pretenem tirar-lo endavant. 



 

 
Malauradament, el Reglament que ens ha permès participar avui en el Ple no 
ens dóna opció a replicar en el debat que vindrà al darrere d’aquestes 
paraules. És per això que voldríem fer el que podríem anomenar una “rèplica 
preventiva” per tal de respondre dos arguments que aquells que no volen ni 
sentir parlar d’aquests temes ens retrauran. D’una banda –ho diu el guió i no 
se’n podran estar–, ens diran que aquest no és un problema que afecti els 
ciutadans, que l’únic que importa a la gent del carrer és la crisi econòmica i 
com arribar a final de mes. I tindran part de raó. Ara bé, obliden que la 
Independència, sense ser la vareta màgica que ho arreglarà tot, serà el millor 
instrument per resoldre des de casa els problemes que ens afecten. La 
Independència  no és un objectiu per si mateix, és el mitjà que ens permetrà 
treballar per construir una societat més justa i pròspera per al nostre país, des 
del nostre país. D’altra banda, ens asseguraran que es pot parlar de tot, que 
des de la legalitat vigent és possible plantejar qualsevol canvi de l’statu quo i 
que podem reclamar la reforma de la Constitució com a primer pas. Oblidaran, 
però, que són ells els que haurien de reformar aquesta Constitució, una llei 
que –recordem-ho– aclareix que la missió de l’exèrcit espanyol és garantir “la 
soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional”. Ens hauran de reconèixer que no és una tasca 
gaire senzilla promoure cap canvi constitucional quan ja d’entrada ens fan 
aquests “advertiments”. 
 
El 2 de novembre de 2009, VNG Decideix va presentar-se en aquest Ple per 
demanar el suport en l’organització d’una consulta popular sobre la 
Independència; es tractava, ni que fos simbòlicament, de treballar de cara a 
l’exercici del dret a l’autodeterminació que reconeix la mateixa Organització de 
les Nacions Unides. Avui, dos anys després, VNG per la Independència fa un 
pas més i torna a aquesta sala a defensar la Independència. Hi tornarem tants 
cops com calgui, però esperem que no sigui necessari venir més a parlar 
d’autodeterminació o d’Independència i que la propera vegada puguem venir a 
defensar un model de país o a debatre com solucionar els problemes dels 
ciutadans i les ciutadanes.  
 
Ho va dir Joan Fuster: “Tot funcionaria millor si ells –‘ells’– renunciassen a ser 
‘nacionalistes’, i no ens obligassen a ser ‘nacionalistes’ als altres.” 
 
És per tot això que VNG per la Independència demana el vot favorable del Ple 
a aquesta moció. 
 
Moltes gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  En tot cas voldria aclarir que qui ha demanat la paraula i qui ha fet 
l’exposició és VNG per la Independència. 
 
Obriríem... en primer lloc, per posicionar el govern, el senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per coherència amb el discurs del grup 
municipal de Convergència i Unió i, al seu torn, doncs del govern de la ciutat, 
aquesta és una moció que rebrà el suport per part del nostre grup municipal i 
d’aquest govern, emparant-nos doncs bàsicament en tres eixos argumentals 
que m’agradaria repassar breument.   
 
El primer, nosaltres formem part doncs d’una federació de partits que té tres 
fites en l’àmbit nacional del país. L’una és el ple desenvolupament per part de 
la ciutadania del dret a decidir, un exercici del dret a decidir que, en paraules 
del mateix president de la Generalitat, doncs s’ha d’articular a través d’un 
procés de transició nacional que hem encetat amb la nova legislatura, i que té 
en un dels seus principals o primers estadis el que n’hem denominat el pacte 
fiscal i la necessitat doncs de disposar d’uns majors recursos, en aquest cas 
doncs d’una major autonomia fiscal i financera que permetria doncs en el 
govern de la Generalitat poguer fer front a la complexa situació financera que 
estem vivint si no tinguéssim el llast de l’espoli fiscal, que fa que cada any 
doncs el nostre pressupost tingui o s’escapci d’una manera doncs que gairebé 
no podem suportar. 
El segon argument doncs també per coherència, és perquè el que va fer 
aquest grup municipal en tot el procés de les consultes populars, i 
específicament doncs en la que hi va haver a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
va ser col·laborar-hi i, per tant, doncs donar-hi no només el recolzament 
organitzatiu, sinó també polític, demanant doncs que la gent participés i ho fes 
afirmativament en aquesta consulta.   
 
I finalment doncs també perquè és l’alcalde d’una ciutat doncs catalana, que 
té un alcalde en aquest cas de Convergència i Unió, qui ha impulsat la 
constitució d’aquesta associació.   
 
I per tant, per aquests tres arguments, doncs nosaltres el que farem avui és 
sumar-nos en aquesta moció d’una forma tranquil·la, d’una forma serena i 
sense que, diguem, ningú se n’hagi de posar més nerviós del compte. 
 
També voldríem, si més no per acabar, dient home, que després de tot el 
procés ciutadà que hi ha hagut, és bo que les institucions ara ens posem 



 

també al davant, però crec que s’ha reiterat vàries vegades que aquest ha 
estat un procés exclusiu de la societat civil.  Jo voldria recordar que diguem 
diverses vegades en el Parlament de Catalunya s’ha votat a favor del dret a 
l’autodeterminació del poble català, i que diversos partits polítics i 
organitzacions polítiques fa anys que també diguem, no estrictament des de la 
societat civil, sinó doncs des de l’organització política, que també treballen o 
treballem perquè aquest país pugui avançar doncs d’una forma serena i 
democràtica cap al seu... cap a la seva llibertat nacional i cap al seu dret a 
l’autodeterminació.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa.  Se sent?  Senyora alcaldessa... Bé, primer recordar que 
Iniciativa per Catalunya va ser una de les formacions polítiques que a 
l’Ajuntament de Vic, al Ple de l’Ajuntament de Vic el setembre passat, va 
donar suport a la constitució d’una associació de municipis catalans a favor de 
promoure l’exercici democràtic del dret a decidir, l’Associació Municipis per la 
Independència. 
 
També recordar que la nostra formació històricament sempre ha defensat el 
dret a l’autodeterminació, que hem estat, i estarem i continuarem estant, per 
intentar augmentar el grau d’autogovern de Catalunya.  I que considerem que 
en aquests moments, després de la Sentència del Tribunal Suprem, és el 
moment en què cal que la població, els catalans, puguem decidir a través d’un 
referèndum. 
 
Això sí, creiem que hem de decidir en tant els sentiments que existeixen dintre 
de Catalunya, sigui per una autonomia, sigui pel federalisme, o bé sigui per la 
independència. 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.  Considerem que el que realment 
pretén aquesta associació és que arribem a la possibilitat de realitzar aquest 
referèndum, i que no comporti dintre de la societat catalana cap tipus de 
contradicció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Rius. 
 
 



 

MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, d’entrada agrair a VNG per la Independència que hagin 
presentat aquesta moció i també la continuïtat que tenen a la tasca que fan 
pel que fa a tot el procés participatiu i de cara en endavant tot el que tingui 
que veure amb la independència.  Ja ho han dit ells mateixos, ja fa dos anys 
es compleixen de la celebració de les consultes independentistes, gairebé a 
600 municipis catalans es van celebrar, i en el cas de Vilanova més de 8.000 
ciutadans s’hi van mostrar a favor i van dir en veu alta que desitgen la 
independència.   
 
Aquesta moció volíem recalcar que ja s’ha presentat i s’ha aprovat en una 
seixantena d’ajuntaments i que –de fet, el darrer ha estat el de Cerdanyola del 
Vallès- i que en tot cas, amb la creació d’aquest organisme, la CUP el que 
espera és que els municipis, una vegada més: la societat civil, les institucions i 
els grups que s’hi afegeixin, s’uneixin esforços perquè en tot cas el que estigui 
a les seves mans pugui fer assolir la voluntat d’un poble que ja reclama aquest 
dret des de fa massa temps i que li és legítim.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, en primer lloc agrair la intervenció que hi ha hagut de 
l’Associació VNG per la Independència, agrair també l’esforç que han fet per 
replicar uns presumptes arguments que no sé si pensaven que seríem 
nosaltres o algun altre grup municipal que els faria, però di’ls-hi que ha estat 
un esforç en va, perquè nosaltres no anirem a donar aquests arguments, sinó 
que segurament utilitzarem els mateixos arguments que vostès utilitzen per 
presentar aquesta moció, que és dir: vostès són independentistes i per això 
presenten la moció; nosaltres no som independentistes i per això no votarem 
la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor  Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, en primer lloc, com els altres grup, agrair la intervenció.  Efectivament, jo 
penso que... i el nostre grup pensa que sí que afecta aquest debat als 
ciutadans, afecta, efectivament.  En altres àmbits, potser més interns, estic 



 

acostumat a que se’ns digui què és el que afecta i el que no afecta els 
ciutadans en el debat, i penso que el debat sobre l’encaix de Catalunya, el 
futur de Catalunya, les qüestions nacionals i la construcció nacional de 
Catalunya és quelcom que afecta els ciutadans.  És veritat que probablement 
no ens paren pel carrer preguntant per això, però com en alguna vegada 
company del meu partit li ha dit, tampoc ens paren pel carrer preguntant sobre 
la sostenibilitat, i això no vol dir que haguem de posar una nuclear a cada 
cantonada.  Per tant, és un debat que afecta en els cuitadans, que preocupa 
els ciutadans i que forma part del futur de la nostra... de la nostra col·lectivitat.  
I en aquest sentit agrair per la intervenció i agrair també per la presentació de 
la moció, que ja avanço que nosaltres –i ara explicaré el perquè- ens 
abstindrem. 
 
Efectivament, en el marc del... el sentiment independentista ha sumat a molta 
gent els darrers anys, a molta més... ho diuen les enquestes, ho diu qualsevol 
persona que tingui una mínima interrelació amb la societat i vegi quina és 
l’evolució de la nostra societat en aquest terreny.  Per moltes causes, 
probablement perquè s’ha... en fi, s’ha... s’ha desmitificat aquest concepte 
també per l’evolució en molts països, en altres també perquè des del punt de 
vista nacional a Catalunya s’ha fet molt més transversal aquest sentiment, i no 
tant només de grup, sinó que ha estat un sentiment que s’ha anat 
transversalitzant d’una forma molt evident, i sens dubte també per les actituds 
que hi han hagut al conjunt de l’Estat en determinats temes, no?  A mi no 
m’agrada generalitzar, les actituds han sigut també transversals, de tots els 
partits i de tots els governs, però no es pot generalitzar, la societat no tota és 
una i, per tant, sentiment de tolerància i d’entendre que l’Estat pot ser diferent 
hi ha gent que hi pensa així.  Però aquestes actituds han estat molt evidents 
aquests anys, molt i molt evidents, i per tant han fet créixer també aquest 
sentiment com un rebuig a una actitud, a una actitud que no han compartit i 
que no han compartit molts, no?  Ara, a nosaltres, des del punt de vista del 
PSC, aquestes actituds que pensem que són inadmisibles i que requereixen 
d’una resposta ferma del país no ens vol fer canviar d’opinió, no ens vol fer 
canviar, de moment, d’opinió del que pensem respecte el que ha de ser el 
futur encaix de Catalunya en un Estat diferent, que entengui la 
plurinacionalitat, el plurilingüisme i que sigui capaç d’entendre i d’acceptar el 
respecte i la diferència.   
 
I aquest és el nostre posicionament de la defensa del federalisme, malgrat 
sigui una posició ideològica que darrerament, els darrers anys, d’una forma 
molt evident ha perdut adeptes i ha perdut defensors, especialment en el 
comportament al conjunt de l’Estat, però això no ens ha de fer perdre quin és 
el nostre capteniment, la nostra posició i la nostra defensa d’aquest model, 
d’un model diferent al que és el comportament i la concepció de l’Estat que 
existeix avui. 



 

 
 
Pensem que interessa, interessa als ciutadans, i que pensem que és positiu 
que es reflexioni des de lo local, des de l’àmbit local, i compartint la reflexió 
amb altres municipis i amb altres àmbits locals quin és el futur i la construcció 
nacional del nostre país.  En aquest sentit som partidaris d’aquest tipus 
d’associacions, sempre que coneguem quin és finalment el... l’objecte, 
diguem, d’aquesta... d’aquesta associació, com s’estructura, etc., no?, i quin 
paper i quin rol tenen els diferents... les diferents formacions, els diferents 
ajuntaments, en fi, els diferents grups, etc. 
 
Per tant, des d’aquest punt de vista no volem evitar, diguem-ne, amb el nostre 
vot que això pugui realitzar-se i, per tant, en la mesura que l’adscripció 
concreta de l’Ajuntament requerirà d’un tràmit formal d’aprovació dels Estatuts 
per part del Ple municipal necessàriament, en el marc d’aquella discusió ens 
posicionarem definitivament o no sobre... sobre la incorporació o no de 
l’Ajuntament de Vilanova en aquesta... en aquesta associació que, en la 
mesura que es dediqui a reflexionar sense límits, ho compartim, amb relació a 
quin és el futur de la construcció nacional de Catalunya, que des de tots els 
punts de vista també es defensa que ha de ser des de la unitat, sigui del poble 
de Catalunya i sense fractures, nosaltres hi participarem molt gustosament.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Elena.   Escoltades... escoltats tots els 
posicionaments, passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en 
contra?  Abstencions?  Per tant, queda aprovada amb els vots a favor del 
govern, de la CUP i d’Iniciativa per Catalunya Verds, els vots en contra del 
Partit Popular i l’abstenció del PSC. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU, CUP i ICV (14) 
 Vots en contra: PP (3) 
 Abstencions: PSC (7) 
 
 

14. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE 
PISOS BUITS I EL FOMENT DEL MERCAT DE LLOGUER A LA 
CIUTAT. 

 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Passaríem a la següent moció, que és la moció de la CUP per a la redacció 
del Reglament de pisos buits i el foment del mercat de lloguer a la ciutat.  
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La presència de nombrosos habitatges desocupats de forma permanent 
genera tota una sèrie d’inconvenients: per una banda provoquen en molts 
casos una degradació de l’edifici on es troben i, quan n’hi ha molts de 
concentrats, fins i tot de certs barris; i per altra banda, obliga a les ciutats a 
créixer de manera innecessària. Alhora, si s’aconsegueix que aquests pisos 
surtin al mercat de lloguer es pot produir una racionalització del preu dels 
lloguers, tot facilitant l’accés a l’habitatge de moltes famílies. 
 
Una fórmula per incentivar l’entrada d’aquests pisos al mercat de lloguer ja es 
troba recollida a les ordenances fiscals actuals i suposa un recàrrec del 50% 
en l’import de l’IBI per a aquests immobles: 
 
“S’estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells immobles 
d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, i que 
compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament per 
desenvolupament d’allò que disposa l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.” 
 
Ara bé, el fet que no hi hagi cap reglament que defineixi què és un habitatge 
desocupat permanentment, ha impedit que es pugui aplicar aquest punt de les 
ordenances fiscals. Des de la CUP creiem que és el moment de desenvolupar 
aquest reglament. 
 
Per altra banda, i dins dels estudis previs que s’han de fer per al 
desenvolupament de Pla Local de l’Habitage, que ha de definir les polítiques 
d’habitatge de l’ajuntament a mig termini, ja s’ha fet un recompte manual dels 
pisos desocupats de la ciutat, tot i que encara se n’ha de fer el tractament de 
les dades. Aquest serà el primer estudi seriós fet a la ciutat que permetrà tenir 
una idea del nombre de pisos buits a Vilanova i de la seva ubicació per barris.  
 
Vilanova i la Geltrú ja fa anys que disposa de l’Oficina Local de l’Habitatge, 
que té com a objectiu principal fomentar la sortida d’immobles de lloguer al 
mercat i facilitar a totes les famílies i persones que ho desitgin un habitatge 
d’aquesta tipologia. A més, l’Oficina té la possibilitat de mediació entre les 
parts i donar garanties als propietaris dels habitatges.  



 

 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú, proposa al 
Ple municipal l'adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament comenci a treballar en la redacció d’un reglament 
d’habitatges desocupats, que permeti definir exactament què es considera un 
immoble desocupat amb caràcter permanent, per de tal de poder aplicar el 
recàrrec sobre l’IBI a aquells habitatges que així es considerin. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament prioritzi el tractament de les dades de camp 
obtingudes sobre la situació dels habitatges desocupats a Vilanova i la Geltrú 
per tal de conèixer la seva ubicació exacta. 
 
TERCER. Que l’Oficina Local de l’Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-
se en contacte amb els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el 
màxim nombre d’habitatges desocupats.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet.  Ai, perdó, senyor Font, disculpi. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, els últims anys vem tenir el gran creixement 
immobiliari, el gran boom immobiliari, ens vem dedicar, no només a Vilanova, 
sinó al Principat i, per extensió, als Països Catalans, a construir nous barris, 
no?  Semblava que hi havia una lluita entre municipis a veure qui feia més 
barris, a veure qui feia més habitatges, semblava que allà on es feien més 
habitatges era on les coses anaven millor, i moltes vegades vam fer molts 
habitatges sense una demanda real ni una necessitat real.  Molts d’aquests 
immobles anaven directament a persones que els compraven, ja fos com a 
refugi per capital, ja fos que invertia amb l’esperança de que amb el temps 
pugés el seu preu i, per tant, amb aquesta especulació en pogués obtenir un 
benefici, i paral·lelament a tot aquest procés doncs hi va haver un 
abandonament important de... sobretot de parts de ciutat, no només a 
Vilanova, com deia abans, de la ciutat consolidada, fent doncs que moltes 
vegades en molts barris hi hagués una degradació i s’anessin buidant en part. 
 
Per sort els darrers anys, com a mínim a Vilanova, hem tingut la sort d’haver 
tingut el PINA, que abans en parlàvem, que hem pogut rehabilitar una part 
important de la ciutat, però creiem que ara és el moment, i sobretot amb 
aquesta crisi, de amb una mica de perspectiva mirant-s’ho una mica des de 
lluny i poder tornar a veure què és realment l’habitatge, no?, que l’habitatge no 



 

deixa de ser res més que un lloc on viure-hi, que l’objectiu i la necessitat de 
construir habitatge ha de ser només això, donar el dret a una vivenda a tots 
els ciutadans, i per tant creiem que hem de replantejar el creixement que hi ha 
hagut fins ara.  Està clar que tot aquest model que parlàvem de construir 
barris i d’anar fent créixer la ciutat està esgotat, creiem que de moment, i des 
d’aquest grup esperem que durant molt de temps.  Ja no podem seguir 
hipotecant terreny al voltant de les ciutats i creiem que ara és el moment de fer 
realment un esforç per fer sortir tot aquell habitatge que hi ha a la ciutat, que hi 
ha a la ciutat consolidada, per fer-lo sortir al mercat de lloguer. 
 
Entenem que és positiu per vàries raons, per una banda per evitar que 
puguem tenir barris o zones en barris buides.  El problema de tenir immobles 
buits, a part de com deia per al barri sencer, també implica moltes vegades 
tenir edificis en mal estat.  Mentre, per altra banda, tenim persones, i sobretot 
ara en aquests moments, que estan buscant un edifici, ai un edifici, perdó, una 
vivenda, i que moltes vegades el preu de l’habitatge, de lloguer sobretot, els 
impedeix accedir a aquesta vivenda.  Entenem que ha de ser un objectiu 
important d’aquest Ajuntament, doncs, el fet de poder treure habitatge de 
lloguer a mercat, intentar incidir en aquest mercat i que, per tant, l’augment 
d’habitatge pugui fer disminuir una mica el preu i que els preus siguin més 
raonables.  I en aquest sentit presentem aquesta moció. 
 
Els acords d’aquesta moció van en dos sentits.  Creiem que l’Ajuntament pot 
fomentar la presència de més lloguer d’habitatge al mercat de vàries maneres.  
Per una banda, hi ha la manera potser menys atractiva, que consisteix en 
penalitzar aquella gent que té immobles buits.  Les Ordenances fiscals actuals 
ja recullen la possibilitat de poder aplicar un 50% de recàrrec en l’IBI per a 
aquells habitatges que estan buits, però ens trobem amb un problema que és 
que, tot i que la legislació ens permet aplicar-ho i de fet a les Ordenances 
fiscals vilanovines ja hi és present aquest punt, no està definit què és un 
habitatge permanentment, amb caràcter permanent buit a la ciutat, ni a 
Vilanova ni enlloc.  És per això que en el primer punt demanem que, tal i com 
ja s’ha fet en altres ciutats del Principat, des de l’Ajuntament es comenci a 
treballar per elaborar un Reglament que permeti taxar aquests pisos buits, per 
tal d’incentivar que els seus propietaris els trenguin a mercat. 
 
Per altra banda, com deia, hi han diferents mesures que podem establir.  Per 
una banda hi havien, com deia, les mesures més de penalització, per una altra 
banda hi han mesures més positives.  En aquest any, i gràcies a un pla 
d’ocupació, s’ha fet un estudi de camp per localitzar i saber el nombre de 
pisos buits a la ciutat.  Fins ara no teníem cap estudi que fos excessivament 
fiable, sí que hi havien alguns estudis que s’havien fet amb anterioritat, però 
que es contradeien molt entre ells, i la veritat és que el sistema que es va 
utilitzar creiem que no és del tot eficaç.  Per tant, tenim un estudi de camp que 



 

s’ha fet, tenim tota una sèrie d’expedients on es recullen quins pisos estan 
buits a la ciutat, i creiem que hem de passar a l’acció, agafar tot aquest 
expedient que, de moment, són caixes de papers, per entendre’ns, amb totes 
aquestes dades, i fer-ne un tractament per tal de que puguem saber 
exactament on estan aquests pisos i qui són els propietaris d’aquests pisos. 
 
Per altra banda, a Vilanova i la Geltrú tenim l’Oficina Local de l’Habitatge.  Un 
dels objectius d’aquesta Oficina és fomentar el lloguer a la ciutat, fomentar el 
lloguer en general, però sobretot també fer-ho per a aquelles famílies amb 
més problemes per accedir a la vivenda, i creiem que des d’aquesta Oficina 
Local de l’Habitatge, que s’hauria de potenciar, s’hauria d’utilitzar totes 
aquestes dades per fer una recerca activa de pisos buits, per anar a buscar 
els propietaris d’aquests pisos, explicar-los quines són totes les opcions que 
tenen per llogar el pis, explicar-los a quines ajudes poden accedir tant pel que 
fa... sobretot pel que fa a garanties dels propietaris a l’hora de llogar-lo, i per 
tant una mica el que volem és tancar aquest cercle, no?  Tenim... o aquest 
triangle.  Tenim les dades, hem de fer el tractament de les dades, i que un cop 
tinguem i sapiguem exactament on estan aquests pisos buits, es pugui fer un 
ús per tal de fomentar això, que puguin sortir més pisos al mercat i que més 
gent pugui accedir, si pot ser d’una forma més assequible, a un pis de lloguer i 
que, per tant, tingui garantida l’accés a l’habitatge. 
 
Per tot això els hi demanaríem el vot a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Ara sí, senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé. Bona tarda.  Bueno, és cert que ens trobem en una situació realment 
complicada respecte la quantitat d’habitatges buits que tenim en aquest 
moment al municipi.  Podem adelantar la dada de que tenim aproximadament, 
només en habitatge nou, habitatge recién construït, uns 500 habitatges buits 
en aquest moment, amb dades de l’octubre del 2010.  Per lo qual creiem que 
sí que és un tema que s’ha de treballar d’una manera... amb eficàcia i d’una 
manera realment donant-li una importància, pel que aquest govern es 
posicionarà a favor, eh? 
 
Proposem, com ja hem comentat en vàries ocasions, que no només aquestes 
decisions, responent al punt 1, es tractin directament des del govern, sinó en 
la Comisió Informativa, i proposem des d’aquí que totes les forces polítiques 
puguin col·laborar en la redacció de les ordenances o de les normatives que 



 

apliquem... que aplicarem aquest tipus d’habitatge en els que ens trobem pel 
tema del lloguer. 
 
Sí que voldria dir, en tot cas, és un tema que havíem comentat abans, però 
que la redacció del Reglament, eh?, ve determinada per les normatives del 
govern estatal, però sí que proposem des d’aquí que es treballi per conseguir 
unes ordenances o unes normatives que ens permetin a veure de quina 
manera podem tractar aquest punt. 
 
Referent al segon punt, sí que és una feina que en aquest moment, bueno, 
referent al punt de les dades, eh?, que parlàvem, és una feina que en aquest 
moment és prioritària i del qual hi estem treballant d’una manera bastant 
intensa.  Perquè es facin una idea, tenim aproximadament uns 18.000 
expedients en aquest moment, en caixes, com ha comentat el senyor Font, i 
que hem de posar en solfa, eh?  Tenim... estem treballant amb un programa 
informàtic per poder posar tota aquesta informació en ordre, un programa 
informàtic que s’està aplicant des de... que s’està treballant des dels propis 
serveis informàtics de l’Ajuntament, degut a que els que havíem estat mirant i 
que ens funcionaven per poder portar endavant aquesta feina eren 
relativament cars i la decisió ha sigut de, amb els recursos propis, poder tirar 
endavant aquesta feina, eh?  Estem treballant ja en aquesta línia i des dels 
serveis informàtics s’està treballant per tirar endavant aquest programa, i en el 
moment en què el tinguem en disposició començar a introduir totes aquestes 
dades, perquè d’alguna manera puguem treure conclusions ràpidament. 
 
I per suposat, que aquestes dades s’utilitzaran amb la funció d’intentar posar-
nos en contacte amb els propietaris per poder donar solucions, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, intentaré... primer de tot demanar... en tot cas el ponent, si m’ho confirma, 
el vot separat per als punts de la moció, bàsicament perquè llavors explicaré 
doncs el posicionament.   
 
Pel que fa a l’acord 1, recordareu doncs evidentment que al 2009 vau... es va 
presentar en aquest Ple, també a través de la CUP, doncs una moció que 
també buscava doncs que tinguéssim o que disposéssim municipalment 
d’aquest reglament i de la definició d’habitatge, i nosaltres en la defensa de la 
moció, en aquest cas en el govern, mantenim el mateix argumentari que hi 
havia en el moment.  Per un costat, definició d’habitatge buit, doncs ens la 



 

dóna la Llei pel dret a l’habitatge que determina doncs concretament què és 
l’habitatge buit, què s’entén i que en tot cas doncs està determinada per llei. 
 
Segona, pel que fa doncs... i jo crec que també cal dir-ho, que per altra banda 
doncs el Pla territorial sectorial d’habitatge ja ens planteja les línies de treball 
del parc d’habitatges buits de tot el territori català.  I en aquest sentit apunta 
quines són les responsabilitats en aquest cas del govern català, de la 
Generalitat de Catalunya, pel que fa a aportacions econòmiques per solventar 
la problemàtica de l’habitatge buit que hi ha doncs en tot el territori català.  Vull 
dir, no és una problemàtica evidentment que ens afecti a la ciutat, sí que ens 
afecta, i molt, el tema de l’habitatge buit, però evidentment afecta a tot el 
territori català i, per tant, doncs ja hi ha el Pla territorial sectorial d’habitatge 
que defineix clarament que és una competència de la Generalitat i que ha de 
posar aportacions econòmiques per solventar aquesta problemàtica i que ha 
de fer arribar als municipis. 
 
Per altra banda, pel que fa al tema de l’IBI, no?  És cert, la nostra ordenança, 
com estableix, estableix un recàrrec del 50% de la quota líquida per a aquells 
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent i 
que compleixin les condicions que s’establiran reglamentàriament per 
desenvolupament d’allò que disposa l’article del Reial Decret Legislatiu de 
2004.  Entenem que nosaltres no podrem –tant de bo poguéssim, no?- 
modular l’IBI, aquest impost de caràcter general que està regulat legalment 
per la Llei d’hisendes locals i que, per tant, aquest Reglament pertoca en 
aquest cas doncs a l’Estat, a regular, doncs, a desplegar el Reglament, i que 
per tant veiem que no tenim competències locals en aquest sentit.   
 
Nosaltres el que voldríem, i en aquest sentit doncs, encara que sigui in voce, i 
en tot cas doncs en un proper Ple si és necessari, proposar és que hem 
d’instar en aquest cas a la Generalitat de Catalunya, que té la competència 
per un costat a desplegar el Pacte nacional de l’habitatge, la Llei del dret a 
l’habitatge i el Pla territorial sectorial de l’habitatge, que posa clarament les 
línies, les estratègies i les aportacions econòmiques que han de fer possible la 
lluita contra l’habitatge buit que tenim en les ciutats i pobles de Catalunya.  I 
per tant, instaríem o demanaríem que la Generalitat doncs es posi a fer front a 
aquesta problemàtica i per altra banda que s’insti al govern central en aquest 
sentit a fer el desplegament reglamentari pertinent. 
 
Pel que fa a l’altre... als dos altres acords, i per tant aquí sí que li deman... 
votarem coherentment amb el nostre posicionament anterior en contra, perquè 
entenem que no és competència municipal en aquest sentit el desplegament 
reglamentari i la definició d’habitatge buit. 
 



 

Pel que fa als altres dos acords, absolutament d’acord.  El govern anterior i en 
aquest sentit des de la responsabilitat en aquest cas d’Habitatge que ens 
pertocava, crèiem fonamental per un costat crear l’Oficina Local d’Habitatge, 
consolidar-la i treballar per fer possible que hi hagués una borsa d’habitatge 
social a la nostra ciutat i estudiar, inventariar i saber i diagnosticar quin 
habitatge buit tenim.  És cert, és un treball lent, ara podem tenir alguns 
d’aquests resultats que s’han de tractar, com bé deia el regidor d’Habitatge, el 
senyor Joan Giribet, i per tant per a nosaltres donarem suport a aquest 
tractament de dades i a fer sobretot possible doncs aquest contacte amb els 
propietaris i fer possible que tot aquest parc d’habitatge buit pugui entrar en la 
borsa social d’habitatge que disposa l’Oficina Local d’Habitatge.  Per tant, els 
altres dos acords els hi votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Casi començo pel final, no?, en el sentit que el nostre 
posicionament, per estrany que pugui semblar, serà exactament igual que el 
d’Iniciativa.  Inclús, inclús algun dels arguments serà també exactament els 
mateixos que els d’Iniciativa, no?  Tot i això, no treu que hi hagin 
discrepàncies importants respecte Iniciativa, per exemple en el Parlament 
mateix estem treballant intensament aquests dies també, per cert, en modificar 
la Llei de l’habitatge, precisament per intentar suprimir el que nosaltres 
entenem que era una agresió a un altre dret, com és el dret a la propietat, no?  
Que eren mesures proposades per l’anterior govern per tal de facilitar el dret a 
l’habitatge, no?  Per tant, amb diferències crec que importants respecte de la 
visió de l’habitatge a Catalunya, el posicionament final serà el mateix.   
 
Perquè aquí hi han dos coses, una primera la possibilitat del recàrrec de l’IBI 
per als habitatges desocupats.   Val a dir que aquesta és una Llei, si no 
recordo malament, del 2003, i el text refós, el text refós apareix en el 2004, és 
una modificació que en el seu moment va impulsar un govern del Partit 
Popular, i que havia de tenir un desenvolupament reglamentari posterior. A 
efectes fiscals, és a dir, a efectes fiscals, a efectes del recàrrec de l’IBI, no 
serveix la definició que fa la Llei de l’habitatge de Catalunya, sinó que s’ha de 
recórrer precisament al Reglament que ha de desenvolupar l’Estat i que fins a 
la data no ha estat encara desenvolupat.   Per tant, en aquest primer punt, per 
més que fem un reglament local, aquest no podrà ser d’aplicació fins que no hi 
hagi el desenvolupament reglamentari estatal.  Per tant, en aquest primer punt 
el nostre grup no li donarà suport. 
 



 

I respecte els altres dos punts, en el sentit que cal treballar el tema dels 
habitatges buits o habitatges desocupats per tal d’intentar millorar l’oferta de 
lloguer, intentar millorar el mercat de lloguer, el nostre grup hi estarà i està a 
favor i es posicionarà favorablement.  Però també volem fer una advertència, 
el sector econòmic de la intermediació immobiliària és un sector que en el seu 
moment ha sigut també força important i que ara actualment, amb molta 
menys importància que abans, però continuen haver-hi una cantitat de 
treballadors importants en aquest sector.  Per tant, creiem que s’hauria de 
delimitar molt bé quines són les funcions i les feines que fa l’Oficina Local de 
l’Habitatge, per tal de no coincidir en el mercat de lloguer amb determinats 
agents o amb els agents que des del punt de vista privat també estan 
treballant en aquest sector.  Perquè tenim queixes en aquest sentit, i tenim 
queixes al respecte de que des de l’Oficina Local de l’Habitatge s’han d’alguna 
manera interposat entre altres operacions, i això, no ho oblidem, també afecta 
a uns sectors econòmics.  Per tant, nosaltres donarem suport a la moció en 
aquests dos punts, però també amb aquesta advertència al govern municipal 
de que està passant això i que voldríem que això no passés, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bàsicament nosaltres, com a grup municipal 
socialista, també volíem demanar la separació, és a dir, el vot separat dels 
tres punts.  Volem dir que compartim l’essència del que és la moció, perquè 
considerem també que el model cap on hem d’anar, a nivell d’accés a 
l’habitatge, hauria d’estar cada vegada més cap a lloguer, que és el parc 
existent de vivenda, i no cap a un model de nova construcció.  Considerem, a 
més a més, que el lloguer o aquest model a favor de lloguer el podem 
incentivar a partir d’instruments legislatius, d’instruments fiscals, les taxes, 
com intentem fer fins allà on podem, i també a través de generar confiança 
com a institucions públiques.  I d’aquí nosaltres sí que volem recolzar la 
importància de la intermediació pública i el paper de l’Oficina Local 
d’Habitatge, que pot tenir precisament en oferir confiança en el mercat i oferir 
aquesta possibilitat d’accés al lloguer.  I un dels elements, òbviament, és 
acabar amb els pisos buits, o amb els habitatges buits amb caràcter 
permanent, que és un problema que és cada vegada més gran, perquè hi ha 
hagut molta nova construcció, perquè no ve de nou, i per tant el grup 
municipal socialista comparteix el fons i la necessitat d’actuar per intentar fer 
aquesta transferència de que siguin buits cap al mercat de lloguer. 
 



 

Demanem el vot separat perquè nosaltres no podem votar a favor del primer 
punt, per un tema competencial.  Nosaltres entenem que quan la Llei, i la Llei 
d’hisendes locals, a l’article 72.4, diu que desenvoluparà reglamentàriament 
aquest article, és un mandat que dóna el Parla... diguéssim les Corts al 
Ministeri d’Economia i d’Hisenda, i per tant, en tot cas si el govern creu que té 
un informe o alguna possibilitat de que això legalment es pugui fer, nosaltres 
hi estarem a favor quan tinguem la certesa que el govern ha dit que hi estava 
a favor i per tant entenem que potser té alguna via per anar-hi.  En tot cas, en 
aquests moments no podem estar-hi a favor, perquè considerem que és un 
tema competencial que ens ho impossibilita i, per tant, no ho podem fer. 
 
Sí creiem que és un element important vigilar els pisos buits, i que hi seguirem 
atents per dos motius, i aquí sí que ho volem deixar clar.  El primer, perquè el 
grup de Convergència i Unió, com a grup, no estava a favor d’aquest tipus de 
mocions a l’oposició, i no hi estava perquè () i deia que no consideraven que 
el millor fos un recàrrec impositiu per anar... o per evitar la situació de pisos 
buits amb caràcter permanent, i perquè la Llei d’habitatge, del dret a 
l’habitatge, que va aprovar el govern de la Generalitat anterior, establia que el 
dret a la propietat, com diu la Constitució, és un dret que compleix una funció 
social.  I diu la Llei que deixa de complir una funció social en els casos 
concrets de pisos que es mantenen buits amb caràcter permanent.  Aquest 
punt, el projecte de Llei que ha presentat el govern de la Generalitat, l’elimina.  
I per tant nosaltres seguirem atents, perquè sí que considerem que té una 
càrrega important i que ho hem de seguir.  Per tant, votem a favor dels altres 
dos, perquè van precisament en aquesta línia, d’intentar treure al mercat de 
lloguer els pisos buits amb caràcter permanent, que ja tenim per treballar el 
punt 2 i el punt 3 la definició de la pròpia Llei del dret a l’habitatge, i per tant no 
cal que ens endarrerim més.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  En primer lloc hauríem de saber si accepten... senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, acceptem la votació per separat dels punts.  Bé, primer de tot per situar 
també una mica el problema.  El senyor Giribet parlava de 500 pisos nous 
buits i a part d’aquests -aproximadament, sí, sí-, a part d’això, algun dels 
estudis que tenim anteriorment, parlaven de fins a 2.000 habitatges buits, ja 
no després d’aquest boom, sinó anteriorment.  Per tant, és un problema greu.  
Com deia abans, al voltant de 2.000 pisos són un barri sencer que ens podem 
estalviar, i creiem que ja són pisos que ja estan construïts i que per tant doncs 
és necessari que s’utilitzin, que tinguin vida i que els puguem omplir.   
 



 

Per altra banda, respecte al tema legal i de competències, primer de tot dir 
que aquest grup vem demanar informació al secretari, que el secretari ens va 
adreçar a l’interventor i que encara estem esperant resposta.  Per una altra 
banda sabem que és un tema conflictiu a nivell competencial, però com en 
tants altres problemes, els que ens trobem a primera línia som els 
ajuntaments.   Llavors entenem que a vegades és positiu potser que els 
ajuntaments una mica donguin un cop de puny sobre la taula i fagin un pas 
valent.  Ja hi ha hagut altres municipis, abans comentava, com per exemple 
Berga, que han fet aquest pas.  Creiem que el fet de mirar de tirar una mica 
pel dret, si més no, encara que només serveixi per posar aquest tema sobre la 
taula i que les altres administracions doncs prenguin exemple i tirin endavant 
amb el tema reglament de pisos buits, doncs la veritat és que creiem que ja 
seria interessant. 
 
Per altra banda, també entenem que el fet de definir què és un pis buit no 
només ens servirà pel recàrrec de l’IBI, entenem que s’ha de desenvolupar un 
Pla Local de l’Habitatge, que hem de desenvolupar polítiques d’habitatge a 
nivell municipal, i que per tant, el fet de que tinguem una definició, o que ens 
posem d’acord en què considerem un pis buit a l’hora d’aplicar polítiques 
d’habitage i a l’hora de mirar de reduir aquest problema, doncs entenem que 
encara que no ens el reconeguin legalment, com a mínim dintre de 
l’Ajuntament sí que ens entendrem tots quan parlem de pisos buits i què 
considerem un pis buit. 
 
Per altra banda, pel que ha dit la senyora Sánchez, en el tema d’instar la 
Generalitat, doncs sí, la veritat és que la CUP no tindríem cap problema a 
instar la Generalitat de que tiri endavant amb aquest reglament.  En tot cas, si 
algun dia es proposa doncs hi estarem d’acord, però creiem que si ho 
haguéssim fet hagués quedat en una mera moció simbòlica i, per tant, el que 
preteníem era que l’Ajuntament fes un pas endavant, un pas valent i que mirés 
doncs de fer aquest reglament de pisos buits.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Giribet i después obrim un segon torn de paraules.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, bona tarda.  En tot cas, prèviament a la sessió, hem tingut una 
conversació amb el senyor Marc Font, deixant clar de que el reglament amb el 
que nosaltres ens referíem i que aprovàvem aquí era el referent simplement el 
definir el què és un habitatge buit, eh?, arribar a lo que era l’habitatge buit i no 
entrar en la Llei del govern, amb la qual regula o actua com reguladora de les 
hisendes locals, eh?   



 

 
ALCALDESSA  
 
Senyor Giribet, acosti’s més al micro que no se sent. 
 
JOAN GIRIBET 
  
Sí, ja està.  No s’ha sentit el que he dit? 
 
ALCALDESSA 
 
Eh que no se sentia? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Repeteixo, doncs? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, millor.  Gràcies, eh? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Perdó.  Pues bueno, que prèviament hem acordat parlar de que enteníem el 
fet de que quan es parlava d’aprovar un reglament d’habitatges desocupats 
era simplement el definir quins criteris consideràvem el que era un habitatge 
desocupat.  No intervenir des del punt de vista financer o des del que regula 
des del govern de l’Estat el reglament que permeti la disposició de la Llei 
estatal reguladora d’hisendes locals.  Sinó que el que preteníem era el definir 
des del govern, i d’aquesta manera ho enteníem i d’aquesta manera ho 
recolzàvem, el poder actuar i definir i entre tots els... a més de tots els grups 
municipals, el que es considerava, perquè en aquest moment sí que ens 
trobem que hi ha un buit bastant indefinit del que és un habitatge desocupat, i 
es tractava d’arribar –no se sent?-  a acabar de definir exactament des de la 
Comisió Informativa el que suposava o el que significava realment un 
habitatge desocupat, i des d’aquí poder-ho definir per després entrar a poder 
regular altres termes. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  El senyor Font?  Seguim l’ordre: la senyora Sánchez, 
després el senyor Rodríguez i després, quan hagin parlat tots els grups, 
tornarem a donar la paraula al senyor Font.  Senyora Sánchez. 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Segurament a la Comisió Informativa podem definir moltes coses, no?, 
l’habitatge buit.  Bé, però en tot cas nosaltres hem exposat que actualment el 
Parlament de Catalunya ja ha definit el que és un habitatge buit i ho diu el seu 
article d, a la Llei del 18 del 2007, diu que: “Habitatge buit és l’habitatge que 
roman desocupat permanentment sense causa justificada per un termini de 
més de dos anys.  A aquest efecte són causes justificades el trasllat per raons 
laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament 
de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població, i el fet que 
la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un letigi judicial pendent de 
resolució.”  
 
Creiem que hi ha una definició legalment establerta, unes competències 
determinades, com deia, per uns instruments que han estat aprovats al 
Parlament de Catalunya, i que en tot cas en aquest sentit el que ens toca com 
a Ajuntament, i per això insistíem, és realment instar a que es posin en marxa 
aquests mecanismes que existeixen legalment per fer complir la Llei del dret a 
l’habitatge i per fer complir el desplegament d’aquesta Llei.  I en tot cas, pel 
que fa a la Llei d’hisendes locals el seu reglament.  Per això manteníem això.   
 
Entenem perfectament l’esperit, jo crec, de voluntat política que manifesta 
l’acord que presenta la CUP en el sentit de dir: com a municipi presionem i 
instem de debò a fer realitat això, i nosaltres posem-nos els deures que ens 
pertoquen: aquest inventari i a treballar des de l’Oficina Local d’Habitatge per 
fer possible doncs que la borsa social de lloguer a la nostra ciutat funcioni i 
s’intermediï realment per fer una cultura del lloguer i una cultura social 
d’aquest lloguer. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Dos consideracions.  Bueno, bàsicament el desacord està en el punt 
primer, però senyor Giribet, jo puc entendre que hagin tingut les converses 
que vostès hagin tingut, no?, però la moció que vostès han anunciat a favor 
diu el que diu, i el que diu és que el reglament que els hi demanin és per 
poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI.  I coincidiran vostès amb mi que, per més 
reglament que facin, no se sustentarà legalment per poder aplicar el recàrrec 
sobre l’IBI, com vostè acaba d’explicar en aquesta segona intervenció.  Però 
clar, la moció diu el que diu. 
 



 

Però sense ànim de polemitzar, sí amb l’ànim de... perquè em dóna la 
impresió de que les posicions de tots plegats són molt properes, encara que hi 
puguin haver discrepàncies.  I en aquest sentit em permeto in voce proposar 
una esmena al punt número 1, que seria substituir el texte actual per dir: 
“Demanar al govern de l’Estat el desenvolupament reglamentari previst en el 
text refós de la Llei no sé què, no sé quantos, no sé què més... per tal que els 
ajuntaments puguin aplicar aquest recàrrec.”  Acord que, entre d’altres 
ajuntaments, ha pres per exemple l’Ajuntament de Barcelona, unànimement, o 
acord que també s’ha adoptat en el si de la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies i que, per tant, creiem que seria bo afegir-nos a aquest reclam del 
municipalisme de que el govern de l’Estat desenvolupi aquest reglament per 
tal de poder aplicar aquesta mesura tributària en els ajuntaments que gravin 
els pisos desocupats. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Bàsicament –gràcies, senyora alcaldesa- una mica en la mateixa direcció, 
perquè tot i l’explicació del regidor, del senyor regidor, les converses que 
haguessin pogut tenir amb el grup que proposa la moció sobre l’essència en la 
qual interpreta el govern, a nosaltres no ens permet posicionar-nos i dic el 
mateix que ha dit el portaveu del grup popular, és a dir, aquí la moció diu el 
que diu, i diu que farà un reglament i el govern recolza el punt on diu que farà 
un reglament per poder aplicar el recàrrec sobre l’IBI.  El primer recurs 
d’impugnació que tinguem de l’IBI, en base a la utilització del reglament, com 
en sortiríem?, és a dir, estem fent el que fem, se’ns fa molt difícil, i per tant no 
podem... és que nosaltres no ho podem, no ho podem recolzar. 
 
Sí que recolzaríem la transformació en la línia del que diu també la pròpia Llei 
del dret a l’habitatge del Parlament de Catalunya, que és instar el govern 
central, que és qui té la competència, a fer aquest reglament perquè puguem 
després aplicar-ho aquí.  
 
Insistir també, respecte als altres punts, que no cal o no és necessari obrir un 
procés de reflexió sobre què és un habitatge buit, diria la portaveu del grup 
d’Iniciativa per Catalunya.  És a dir, l’article 3.d de la Llei del dret a l’habitatge 
estableix, ja els hi ha llegit part de la definició, diu: i es donen unes excepcions 
sobre quan es considera que un pis que ha estat deshabitat durant dos anys 
igualment no es considera deshabitat, perquè doncs hi han unes qüestions de 
mobilitat laboral, és a dir, hi ha tota una llista i supòsits que ens permeten des 
d’avui mateix començar a treballar ja i encomanar aquesta feina, tant de cens 



 

com després de negociació a l’Oficina Local d’Habitatge, sense obrir un 
procés de definició. Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  A veure, jo crec que... ara obrirem, sí, ara tornarem al torn, però jo 
crec que, pel que s’està comentant, tots estem d’acord amb el fons del tema, 
en què hi ha una problemàtica que cal afrontar i en tot cas és un tema de... de 
com veiem aquests acords.  Jo, per tant, demanaria... en aquest punt s’ha fet 
una proposta de modificar el primer punt i demanaria al senyor Font si ho 
acceptaria. 
 
MARC FONT 
 
Nosaltres mantenim el primer punt, però sí que estaríem d’acord a, doncs a 
instàncies del Partit Popular, Partit Socialista i Iniciativa, d’incloure un quart i 
un cinquè punt on s’insti al govern de l’Estat espanyol a fer un reglament que 
defineixi què és un habitatge buit, i en tot cas un últim punt on s’informi a la... 
a les persones que ocupen els càrrecs que competeixen, doncs per tal de que 
coneguin aquest acord. 
 
Bueno, contestant una mica doncs lo d’abans, amb el senyor Giribet dir-li que 
en tot cas no ens hem entès abans quan hem parlat, però bé, com que 
tampoc s’aprovarà el primer punt, doncs tampoc li dono gaire més 
importància.   
 
Per altra banda, sembla que aquí estem més o menys d’acord en que cal que 
definim, com a mínim a nivell intern, per poder treballar... ara ja no parlo de 
per aplicar el recàrrec en l’IBI, sinó com a mínim per poder treballar de cara al 
Pla Local de l’Habitatge, en polítiques d’habitatge, que entre tots definim -si ha 
de ser en Comisió Informativa, doncs allà- què és un habitatge buit i en quin 
habitatge ens centrem perquè el considerem buit, per tal de que surti a 
mercat. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, és que jo a part d’instar l’Estat, en general el desplegament de la... del 
reglament de la Llei reguladora d’hisendes locals, també era instar la 
Generalitat a que fagi el desplegament del Pla nacional...  d’acord, no, no, és 
que ho havia també dit, però si... 



 

ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Jo ara no tinc clar si el primer punt... tinc clar la posició de la CUP, però en 
aquest sentit si el govern la vota a favor o no el primer punt.  Ho dic perquè, 
ho dic perquè si... 
 
ALCALDESSA 
 
Ara ho anàvem a comentar, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perquè nosaltres estem d’acord amb l’esperit del primer punt, el que creiem és 
que el que diu la legislació vigent, em sembla que deia l’Oriol, és que això no 
es pot... no ho podem aprovar.  És a dir, que si nosaltres aprovem una 
normativa, per entendre’ns, si a algú li posem un recàrrec de l’IBI i ens posa 
un recurs ens el tomba, per entendre’ns, crec que és així.  Ara, nosaltres 
estem d’acord en el fons.  Si el govern creu que hi ha instruments legals per 
poder-ho fer possible, no tindrà la nostra oposició, ni crec que la de ningú, 
perquè ho pugui fer, però en tot cas que el govern ens digui si creu que té 
arguments legals per defensar-ho. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, per tancar aquest tema, tal com ha explicat el regidor, el govern dóna 
suport al punt 1 perquè considera que hi ha una necessitat en aquests 
moments de posar ordre en una situació que tenim a la ciutat, amb molts pisos 
desocupats i, com explicava el regidor, hi ha molta documentació i ho veiem 
des d’aquest punt de vista, de que treballem des de la Comisió Informativa per 
posar-nos d’acord –senyor Elena, acabo de parlar, eh?, sí, sí-, que treballem 
la proposta entenem que és que treballem a la Comisió Informativa aquest 
tema per posar-nos d’acord sobre el que considerem pisos ocupats i 
desocupats.   
 
Entenc perfectament el que estan comentant.  De cara a l’IBI seria de difícil 
aplicació, perquè no és aquesta la competència, però això trobo molt 
interessant, trobo que podria ser correcte deixar el número 1 i afegir aquests 
dos punts, que seria instar perquè es tirés endavant aquest reglament.  Però 
aquest punt 1 entenc que vol ser un element de força perquè comencem a 



 

parlar d’aquest tema a la Comisió i perquè ens posem d’acord sobre què són 
pisos ocupats i què són pisos desocupats. 
 
Li passo la paraula al senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per puntualitzar.  Crec que el punt 1 és clar, per tal de poder aplicar 
el recàrrec sobre l’IBI a aquells habitatges que així es considerin.  Ho he dit 
abans, bueno, entenc que ja ho he explicat, que la nostra idea sabem que és 
complicat, però crèiem que era necessari fer un pas valent.  En tot cas 
nosaltres creiem que podem córrer el risc de si apliquem un recàrrec de l’IBI i 
ens l’acaben tombant els tribunals, doncs ens el tombaran, però creiem que 
era important fer aquest pas valent i que tant de bo fossin la majoria de 
municipis de Catalunya per veure si canviàvem d’una vegada aquesta 
situació. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, senyor Font, amb aquest aclariment el govern municipal no votarà el 
punt número 1, perquè sí que conceptualment nosaltres enteníem que és una 
manera de força per parlar-ne a la Comisió, perquè creiem que és un tema 
que hem de començar a treballar.  Ara bé, aplicar-ho en l’IBI, efectivament té 
unes dificultats, perquè ens tombaran... ens ho tombaran a la primera.  Per 
tant, jo crec que... per això estàvem d’acord en mantenir l’1, perquè entenem 
que aquest debat ha d’existir, ara bé, si aquest debat ha de servir en les 
conclusions per aplicar-ho en l’IBI entenem que no és suficient per poder-ho 
fer de manera correcta. 
 
MARC FONT 
 
En tot cas mantenim aquest punt així, però entenem que en Comisió 
Informativa en podem seguir parlant. 
 
ALCALDESSA 
 
Per descomptat, per descomptat. 
 
Molt bé.  No sé si hi havia alguna paraula més sobre aquest tema.  Per tant, jo 
crec que hauríem de votar aquests dos punts, senyor secretari, que hem 
afegit.  Crec que han quedat clars que són traslladar... 
 
 
 



 

SECRETARI 
 
Al govern de l’Estat la petició de que faci el reglament.... 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte, correcte.  Per tant, votaríem el punt 1 per separat, i la resta de punt, 
si els hi sembla.  Vots a favor del punt 1?  Vots en contra?  Abstencions?  El 
punt 1 no s’aprova, amb els vots a favor de la CUP i els vots en contra de la 
resta de grups. 
 
I vots a favor dels punts 2, 3, 4 i 5?  Els dos punts que hem afegit.  Era 
traslladar, instar i traslladar l’acord.  Per tant, vots a favor d’aquests punts?  
S’aprova per unanimitat de tots els grups del Consistori. 
 
Molt bé.  Gràcies a tots. 
 
El text que es vota és el següent: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament comenci a treballar en la redacció d’un reglament 
d’habitatges desocupats, que permeti definir exactament què es considera un 
immoble desocupat amb caràcter permanent, per de tal de poder aplicar el 
recàrrec sobre l’IBI a aquells habitatges que així es considerin. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament prioritzi el tractament de les dades de camp 
obtingudes sobre la situació dels habitatges desocupats a Vilanova i la Geltrú 
per tal de conèixer la seva ubicació exacta. 
 
TERCER. Que l’Oficina Local de l’Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-
se en contacte amb els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el 
màxim nombre d’habitatges desocupats. 
 
QUART. Instar al govern de l’Estat per al desenvolupament reglamentari 
corresponent que permeti als ajuntaments aplicar la mesura tributària de 
recàrrec del 50% de la quota de l’IBI als immobles d’ús residencial que es 
trobin desocupats amb caràcter permanent. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al govern de l’Estat.”  
 
Es vota separadament el punt primer, el qual es desestima: 
 
 Vots a favor: CUP (3) 
 Vots en contra: CIU, PSC, PP i ICV (21) 
 



 

A continuació es voten els punts 2, 3, 4 i 5, els quals s’aproven per unanimitat 
dels presents. 
 
En la votació queda desestimat el punt primer.  Per tant, s’aprova la moció 
afegint els dos darrers punts i sense el punt primer.  L’acord adoptat és el 
següent: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament prioritzi el tractament de les dades de camp 
obtingudes sobre la situació dels habitatges desocupats a Vilanova i la Geltrú 
per tal de conèixer la seva ubicació exacta. 
 
SEGON. Que l’Oficina Local de l’Habitatge utilitzi aquestes dades per posar-se 
en contacte amb els propietaris i mirar de treure al mercat de lloguer el màxim 
nombre d’habitatges desocupats. 
 
TERCER. Instar al govern de l’Estat per al desenvolupament reglamentari 
corresponent que permeti als ajuntaments aplicar la mesura tributària de 
recàrrec del 50% de la quota de l’IBI als immobles d’ús residencial que es 
trobin desocupats amb caràcter permanent. 
 
QUART. Traslladar aquest acord al govern de l’Estat.” 
 
 

15. MOCIÓ D’ICV PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE 
TARIFACIÓ SOCIAL EN ELS SERVEIS I EQUIPAMENTS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al proper... a la propera moció, que és la moció d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, per tal d’impulsar una política de tarifació social en els 
serveis i equipaments públics municipals. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  
 
Atès que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb 
atur, precarietat i exclusió social.  
 



 

Atès que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep 
amb major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant 
amb força els treballadors i les treballadores i les classes mitjanes. 
 
Atès que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un 
període de major dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos 
de l’Ajuntament i la manca d’un finançament adequat.  
 
Atès que els ingressos municipals provinents d’administracions 
supramunicipals que cofinancen serveis públics s’han reduït ja per al curs 
2009-2010 en 42.000 euros en llars d’infants i en 54.000 euros en l’escola de 
música per part de la Generalitat, i es continuaran reduint de forma 
significativa, amb una previsió de reducció de l’aportació estatal sobre els 
700.000 euros, obligant a la hisenda municipal a assumir-ho. 
 
Atès que no volem posar en perill o disminuir l’oferta i qualitat de serveis 
públics municipals amb una clara funció social i volem garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat municipal i 
que cap ciutadà en pugui quedar exclòs per motius econòmics.  
 
Atès que la disminució dels ingressos impediran que les finances municipals 
puguin mantenir l’aportació i bonificacions a molts dels serveis públics com 
fins ara, preveient l’augment de contribució fiscal a la ciutadania sense 
distingir les possibilitats econòmiques de les rendes de les persones i famílies. 
 
Atès que volem garantir un sistema de contribució fiscal que adeqüi i equilibri 
el cost del servei i l’aportació de la ciutadania atenent la funció social i 
mediambiental del servei i a les rendes personal o familiars, incrementant 
l’aportació de les rendes més altes. 
 
Atès que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics 
municipals segons la capacitat econòmica dels usuaris s’ha implementat en 
part en la tarifació que reconeix l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General 
vigent, però que té aplicacions desiguals i franges de barems reduïts. 
 
Atès que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix 
servei segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies 
personals i/o familiars), establint franges d’usuaris/es en un mínim de set i un 
determinat preu per a cadascuna d’aquestes set franges que cobreix un 
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei. 
 
Atès que la tarifació social esdevé una política fonamental per a l’equitat i la 
inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns 
ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.  



 

 
Atès que es fa palesa la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència 
dels sistemes de preus públics municipals, millorant la informació sobre la 
suficiència econòmica dels usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques 
municipals. 
 
Proposem els acords següents  ACORDS: 
 
“PRIMER. Impulsar una millora substancial del sistema de contribució fiscal 
ajustat a les rendes personals i familiars, prioritzant les funcions d’equitat, 
d’accés i d’igualtat d’oportunitats, al cost d’aquests serveis. 
 
SEGON. Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics 
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest 
ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o 
familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de la 
redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació 
personal i familiar en barems o franges molt superiors i millorades a les 
actualment utilitzades per aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Crear una mesa de treball mixta, amb representants dels diferents 
grups municipals i tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de 
tarifació social sobre els preus públics dels serveis, equipaments i activitats 
municipals, per implementar-se a partir de l’any 2013.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, com avui estava posat en l’ordre del dia la discusió i la proposta 
d’Ordenances fiscals, a petició en aquest cas del govern, se’ns ha demanat si 
la podem deixar sobre la taula, perquè en el proper Ple, que segurament 
doncs es portarà l’aprovació de les Ordenances fiscals puguem debatre 
aquesta moció.  En tot cas la deixem sobre la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez. 
 
La moció es deixa sobre la taula. 

 



 

16. MOCIÓ DE SUPORT AL GOVERN MUNICIPAL PERQUÈ 
S’AGILITI LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA PASÍFAE. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la següent moció, que és la número 16, i és la moció de suport al 
govern municipal perquè s’agilitzi la construcció de l’escola Pasífae.  
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
Els darrers anys hi ha hagut un increment de la població escolar al nostre 
municipi.  Com a conseqüència d’aquesta realitat els governs municipals han 
hagut de negociar amb el Departament d’Educació del moment la manera 
d’obrir noves escoles a la ciutat, ja que la construcció d’escoles és una de les 
competències del govern de la Generalitat. A primària, la reobertura de 
l’escola Sant Jordi i la construcció de les escoles Ítaca i Volerany han estat els 
darrers centres que s’han obert amb un edifici nou o renovat, i a secundària, 
l’Institut de Baix a Mar. En els tres darrers casos es van iniciar les seves 
activitats en barracons, que després han acabat desapareixent per donar pas 
a un nou edifici escolar. 
 
L’any 2005 es va veure la necessitat d’obrir una nova escola pública de dues 
línies per tal d’atendre les necessitats educatives a primària. Aquest centre, 
que s’ha acabat anomenant oficialment com a escola Pasífae, es va obrir de 
forma provisional, és a dir, en barracons i amb una ubicació també provisional, 
al sector Sant Jordi. La construcció del seu edifici definitiu de l’escola està 
prevista en uns terrenys al sector de la Bòbila que l’Ajuntament va cedir al 
2007, amb una ampliació de més terrenys al 2011, per tal que la construcció 
d’aquesta escola entrés a formar part del calendari d’obres del Departament. 
 
En tots aquests anys els pares i mares de l’escola han confiat en la ràpida 
resolució de la construcció de l’escola -es tractava en un principi d’uns pocs 
anys- i han apostat decididament per un equipament provisional amb 
l’esperança que, tal com havia passat en els anteriors centres oberts 
recentment, no s’allargaria gaire la construcció definitiva de la nova escola. 
 
La realitat, però, és que l’alumnat de p-3 i p-4 que en el seu dia van estrenar 
l’escola haurà estat, si no s’acceleren les tràmits actuals, tota la seva primària 
en la construcció provisional actual, fet que creiem que no és desitjable si 
volem un ensenyament de qualitat. 
 



 

Atès que han passat els anys i que la construcció d’aquest centre no sembla 
figurar entre les prioritats immediates del govern de la Generalitat, els partits 
sotasignats que formem part del Ple municipal considerem la construcció 
d’aquesta escola una necessitat immediata. 
 
I per això, ACORDEM: 
 
“PRIMER. Donar tot el suport necessari al govern municipal perquè negociï 
amb el Departament d’Ensenyament la construcció de l’Escola Pasífae en un 
curt termini de temps, negociant al més aviat possible un calendari amb la 
Generalitat per trobar la fórmula adient per fer l’escola. 
 
SEGON. Signar un conveni amb el Departament d’Ensenyament perquè 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui avançar temps fent-se càrrec per 
endavant de l’elaboració de la redacció del projecte executiu de l’obra, 
coordinant-se amb els tècnics del Departament i d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària municipal. 
 
TERCER. Reclamar a la Generalitat una subvenció extraordinària per a 
l’ampliació i arranjament temporal del pati de l’Escola Pasífae, per tal 
d’habilitar mínimament les instal·lacions provisionals. 
 
QUART. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  En aquest punt, en compliment de l’article 58 del 
Reglament de Participació Ciutadana, un representant de l’AMPA de l’Escola 
ha demanat poguer intervenir.  Per tant, pot començar quan vulgui.  Gràcies. 
 
FRANCESC MAYNÈ, en representació de l’AMPA de l’Escola Pasífae. 
 
Hola, moltes gràcies. 
 
Els darrers anys hi ha hagut un increment de la població escolar al nostre 
municipi. Com a conseqüència d’aquesta realitat els governs municipals han 
hagut de negociar amb el Departament d’Educació del moment, la manera 
d’obrir noves escoles a la ciutat, ja que la construcció d’escoles és una de les 
competències del govern de la Generalitat. A primària, la reobertura de 
l’escola Sant Jordi i la construcció de les escoles Ítaca i Volerany han estat els 
darrers centres que s’han obert amb un edifici nou o renovat, i a secundària, 
l’institut de Baix a mar. En els tres darrers casos es van iniciar les seves 



 

activitats en barracons, que després han acabat desapareixent per donar pas 
a un nou edifici escolar. 
 
L’any 2005 es va veure la necessitat d’obrir una nova escola pública de dues 
línies per tal d’atendre les necessitats educatives a primària. Aquest centre, 
que s’ha acabat anomenant oficialment com a escola Pasífae, es va obrir de 
forma provisional, és a dir, en barracons i amb una ubicació també provisional, 
al sector Sant Jordi. La construcció del seu edifici definitiu de l’escola està 
prevista en uns terrenys al sector de la Bòbila a Vilanova i la Geltrú que 
l’Ajuntament va cedir al 2007, amb una ampliació de més terrenys al 2011, per 
tal que la construcció d’aquesta escola entrés a formar part del calendari 
d’obres del Departament. 
 
En tots aquests anys els pares i mares de l’escola hem confiat en la ràpida 
resolució de la construcció de l’escola -es tractava en un principi d’uns pocs 
anys- i hem apostat decididament per un equipament provisional amb 
l’esperança que, tal com havia passat en els anteriors centres oberts 
recentment, no s’allargaria gaire la construcció definitiva de la nova escola. 
 
La realitat, però, és que l’alumnat de p-3, p-4 i p-5 que en el seu dia van 
estrenar l’escola haurà estat, si no s’acceleren les tràmits actuals, tota la seva 
primària en la construcció provisional actual, fet que creiem que no és 
desitjable si volem un ensenyament de qualitat. 
 
Atès que han passat els anys i que la construcció d’aquest centre no sembla 
figurar entre les prioritats immediates del govern de la Generalitat, els pares i 
mares, així com els partits que formen part del ple municipal considerem la 
construcció d’aquesta escola una necessitat immediata. 
 
Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
 Moltes gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, en primer lloc m’agradaria donar les gràcies a tota la gent de l’AMPA 
de l’escola i a tot el conjunt de pares, mares, professorat que formeu part 
d’aquest col·lectiu que és l’Escola Pasifae, per aquest esforç que avui 
materialitzeu venint aquí i l’esforç que heu dut a terme portant aquesta moció, 



 

intentant presentar-la d’una manera molt positiva i donant el suport en aquest 
govern municipal. 
 
Penseu que des del nostre govern volem posar de manifest que assumim com 
a prioritària, com un element d’acció de les més importants o potser, dintre de 
la meva Regidoria, la més important de cara a aquesta legislatura.  I en aquest 
sentit, creieu-me, que des del primer moment ara fa quatre mesos que vam 
entrar en aquest govern municipal el nombre d’accions i de trobades que hem 
dut a terme pensant en l’Escola Pasifae ha sigut important.   
 
Jo m’he anat a mirar-me tots els meus apunts i fixeu-vos, en primer lloc un 
element on ja vam voler posar de manifest aquest suport, aquesta importància 
que li donem a l’Escola Pasifae, és el fet de que vam voler inaugurar el curs 
acadèmic, el curs escolar en aquesta escola.  I aquest ja va ser un tret de 
sortida on volíem demostrar de forma comunicativa la nostra, diguem-ne, 
orientació cap a la construcció de l’escola.  I allà ja ho vàrem també posar de 
manifest. 
 
Jo mateixa m’he reunit amb el Departament d’Ensenyament tres vegades, 
l’última d’elles acompanyada de la nostra alcaldesa, la Neus Lloveras, i en les 
tres ocasions, en les tres ocasions que van ser el 28 de juliol, el 21 de 
setembre i el 24 d’octubre, en les tres ocasions vaig posar de manifest, com 
element prioritari, la necessitat que teníem com a ciutat de tenir l’Escola 
Pasifae quant abans construïda. 
 
A més a més d’aquestes reunions amb el Departament d’Ensenyament també 
vaig poguer-me dirigir a l’equip directiu de l’escola, amb la María del Puerto al 
capdavant, el 29 de setembre, i alguns... alguna gent de l’equip, no?, el cap 
d’estudis, secretària... i vaig estar comentant el tema i la situació entenent bé 
quina era la situació actual de l’Escola Pasifae.  També amb la gent de 
l’AMPA, amb el Francesc, amb la Laia, amb l’Olga, amb el David, amb tota la 
gent que es va presentar en aquella primera reunió que vam tenir, que també 
va venir la directora, el 4 d’octubre, doncs ja vam començar a incidir i finalment 
això ha acabat amb aquesta moció.  Després una altra reunió que vam tenir 
aquí a l’Ajuntament el 26 d’octubre, no? 
 
Fixeu-vos que fins i tot, perquè tingueu present la implicació, jo mateixa m’he 
posat al Consell Escolar de l’Escola Pasifae i fa poques setmanes vam tenir la 
primera reunió del Consell Escolar.  Una mica perquè veieu que en aquests 
quatre mesos, quatre mesos i poc, i amb l’agost al mig, doncs la voluntat del 
govern de tenir present i de treballar enfront i a favor d’aquesta construcció ha 
estat doncs, com podeu comprendre, absoluta, no? 
 



 

Deixeu-me que posi de manifest també algunes accions que hem intentat dur 
a terme des del juny del 2011 sobre l’escola, accions que potser no podran... 
no tindran una incidència quan tinguem l’escola construïda, però que 
mentrestant, mentrestant poden ajudar a que, diguem-ne, la situació sigui al 
màxim de bona possible.  Hem instal·lat l’alarma, vam fer un canvi del cablejat 
telefònic, hem intentat incrementar la neteja de l’escola, també vam fer unes 
actuacions de neteja fora de l’escola.  També des del Departament 
d’Ensenyament, com sabeu, s’han fet algunes accions a nivell d’incrementar 
un mòdul, també el tema... hi ha un element molt important, que jo el destaco, 
que és el fet de que aquest curs acadèmic tot el professorat, em penso que 
tots menos una persona que és interina, tot el professorat, tot el conjunt de 
mestres són de la tipologia fixa, és a dir, és gent que ja té plaça i té plaça fixa.  
Per tant, hi ha hagut un esforç important en dotar l’escola d’una continuïtat.  
En aquest sentit, el que també volem que entengueu és que l’arranjament del 
pati, tot i que demanem que ens ajudi el Departament d’Ensenyament amb 
una subvenció extraordinària, però fins i tot una voluntat d’aquest govern és el 
d’assumir aquest arranjament i disposar-nos a intentar que les condicions de 
joc, d’esbarjo, eh?, de possibilitat de fer una miqueta d’esport allà al pati siguin 
les millors possibles. 
 
Creieu-me que seguirem treballant, seguirem treballant des de tots els àmbits, 
des de totes les nostres capacitats, i també des de les meves limitacions, però 
des de tota la voluntat possible, perquè quant abans aquesta construcció de 
l’Escola Pasífae sigui un fet que esdevingui, que sigui una realitat en la 
planificació del Departament d’Ensenyament. 
 
I també volem posar-vos de manifest que la situació econòmica, certament i 
malauradament, és molt complicada, però que tal com diu la moció, i com 
agraeixo que finalment hagi pogut escriure’s d’aquesta manera, tan bon punt 
tinguem la disponibilitat econòmica per emprendre la redacció d’un projecte 
executiu, ho tirarem endavant amb... evidentment amb el conveni amb el 
Departament d’Ensenyament. 
 
Simplement per acabar m’agradaria fer una reflexió que, si voleu, és molt a 
títol personal, però que jo crec que és una reflexió molt certa, no?  El nivell en 
què resideix o on resideix el nivell de qualitat educativa d’una escola?  Per a 
mi hi han dos pilars bàsics: per una banda, la professionalitat i la motivació del 
seu equip de professors i de mestres; i per una altra banda, de ben segur, el 
nivell d’implicació dels pares i les mares en l’educació dels seus fills.  Per tant, 
i per acabar, deixeu-me que digui que atenent aquests dos elements 
fonamentals ara ja en aquests moments l’Escola Pasifae, per a mi i crec que 
per a tots nosaltres, és una escola d’alta qualitat educativa. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Senyora alcaldessa.  Bueno, primer benvinguts, benvingudes, professores, 
professors, pares, mares, alumnes...  Bé, primer el reconeixement que tenim 
cap a l’AMPA de Pasifae, en tant que han buscat la voluntat d’arribar a un 
acord entre tots els grups municipals aquí presents.  Això ho reconeixem i ho 
respectem.  Ara, nosaltres entrarem dintre del debat polític, i tot i el respecte 
de que aquesta moció sigui aprovada unànimement, que també és el 
sentiment que té Iniciativa, proposem... primer, ens alegrem que la regidora 
Llorens hagi formulat de que el Ajuntament de Vilanova assumirà 
l’arranjament de l’Escola Pasífae –és el que he entès, no?, senyora regidora?- 
del pati.  Bé, però el segon punt de l’acord, on es diu: “amb la disponibilitat 
pressupostària municipal”, nosaltres fem considerar al govern de que quan 
l’IES Baix a Mar el projecte es va realitzar, va ser assumit pels tècnics 
d’aquest Ajuntament.  És per aquesta raó que no entenem ara per què hi ha 
aquesta disponibilitat pressupostària municipal, si ja tenim un precedent, l’IES 
de Baix a Mar, en el que els nostres arquitectes, els de l’Ajuntament, van ser 
els que van realitzar el projecte.  És a dir, amb cap cost cap a l’Ajuntament.  
Per tant, us proposem, tant al govern com a la resta dels grups, de que en 
aquest sentit es retiri, perquè no entenem quin cost és el que els nostres 
arquitectes redactin el projecte. 
 
Després voldria fer una mica de... bueno, si voleu és una mica de 
sentimentalitat, però tots tenim, regidors i regidores hem anat a l’escola 
primària, tots suposo que no han anat a barracons, tots tenim el record 
sentimental d’allà on vam anar.  I els faig una mica de reflexió perquè si 
aquests alumnes ja porten quatre anys, i al pas que anem pot ser que surtin 
del cicle infantil i vagin a la ESO i no hagin conegut un edifici.  Jo crec que () 
s’ha d’encoratjar més.  Evidentment, regidora Llorens, la qualitat de 
l’ensenyament no el dubto, no el dubto, però evidentment hi ha un aspecte 
sentimental de la nostra educació, la infantil sobretot, en què va acompanyada 
a viure en un edifici determinat, i és el que aquests nens i nenes estan 
perdent. 
 
Res més.  En principi votarem a favor, però ja diem, posem en consideració 
l’apartat aquest: “acord amb la disponibilitat pressupostària municipal”, que no 
entenem, que no l’entenem. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Hola, bona tarda.  Bé, ja s’ha dit, s’ha dit tot, eh?, no em repetiré per no 
allargar el punt.  Gràcies a l’AMPA, que sapigueu que és un primer pas de 
molts el que presentem aquí els grups municipals, perquè no està permès pel 
ROM doncs que ho presentin entitats de fora del Ple, i tampoc intervingueu 
ara després per replicar en tot cas el que us agradi o no de les nostres 
intervencions, però que és un primer pas, que com a mínim dos dels tres 
punts que resumeix aquesta moció depenen més aviat poc de l’aprovació 
d’aquest Ple i depenen bàsicament de dues coses, i més en uns temps 
convulsos en els que vivim, no?, de la nostra capacitat de reivindicació i de 
reclamació i de fer-nos sentir en el Parlament i de la capacitat del govern i 
l’habilitat per fer girar les inversions cap a Vilanova, i doncs segurament cap a 
altres llocs, o de fer augmentar el pressupost d’Ensenyament ateses les 
necessitats de places escolars que hi ha al país. 
 
També em repetiré en aquesta ocasió, però és cert que acabem d’aprovar una 
moció pels drets dels infants, no?, era una de les primeres mocions, i un dret 
que desconec si està en cap de les convencions que s’han citat, però el dret a 
tenir un pati digne a l’escola i el dret a tenir una escola digna de recordar 
també físicament, segurament doncs és un dels drets principals dels infants, 
no?, ja més enllà del dret a l’educació i del dret social a l’educació, doncs 
també hi haurà el dret a disfrutar d’una infància doncs almenys com la de la 
resta dels infants.  I també ho diu la moció, els nens que van entrar a la 
primera tongada a l’Escola Pasífae doncs pels cursos més baixos, per 
parvulari, és molt probable que acabin aquesta educació o aquesta etapa de 
l’educació primària sense haver conegut altra cosa que barracons, i no deixa 
de ser trist, no?, no deixa de ser trist. 
 
Nosaltres donem suport als quatre punts, com és obvi.  Agraïm de tot cor a 
l’AMPA i segur que els seus fills i filles quan siguin més grans estaran 
orgullosos doncs d’haver vist tots els seus pares i mares al Ple i en el que 
quedi segurament per fer, doncs defensant una dignitat en la seva escolaritat.  
I simplement per respondre, nosaltres entenem que l’estudi pot costar alguna 
cosa, perquè no tots els tècnics que requereix l’estudi es troben dins de la 
casa de l’Ajuntament, sobretot aquells relacionats –entenem nosaltres, eh?, 
sense saber-ho concretament-, aquells que tenen a veure amb geologia i amb 
geotècnia, o com se li digui, és a dir, els estudis dels topògrafs o el que sigui, 
que hagin d’estudiar el terreny, i això s’ha de pagar i per tant necessita d’una 
disponibilitat pressupostària. 



 

 
I sumant-me a l’observació del Manel, el compromís, o sigui, el pas concret 
que pot fer l’Ajuntament és el compromís d’arranjament del pati, de cessió del 
terreny de la vora de l’escola i de construcció, com a mínim, d’una pista 
perquè hi hagi almenys una pista a l’escola.  Això és una qüestió que 
nosaltres, almenys el grup municipal, portarem a pressupostos. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Bueno, des del grup municipal del Partit Popular pues volem 
felicitar a l’AMPA de l’escola, a aquests pares, a aquestes mares, als mestres.  
Bueno, de paraules del senyor Claver pues jo, com a regidora i com a 
ciutadana de Vilanova, pues dir-li de que sí, que vaig patir aquesta situació, 
vaig passar tota la meva secundària a barracons, i quan m’entrevistava amb 
els membres de l’AMPA doncs me’n recordava d’aquella situació de 
reivindicació de quan ets jove, aquí a la plaça de la Vila.  Bueno, són 
situacions. 
 
I bueno, i després de tot el que s’ha parlat de que avui s’ha aprovat una altra 
moció dels drets dels infants, el dret de l’educació jo crec que és un principi i 
un dret fonamental recollit al nostre ordenament, i bueno, simplement de que 
aquests nanos doncs tenen dret a aquest edifici i a aquest espai perquè ja no 
només és la qualitat dels mestres, que m’imagino que és molt important i que 
segurament estan molt contents, però jo, des de la meva experiència, un 
equipament amb molt bones condicions és molt agradable per a una bona 
educació.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, primer de tot gràcies a la comunitat educativa 
de l’Escola Pasifae, que avui està representada aquí, una part, però que des 
de fa bastant de temps em sembla que se’ls ha d’agrair la paciència que estan 
posant i que estan gastant esperant una escola que, seguint aquells criteris 
que s’havien seguit en casos anteriors que, com el ponent doncs ha esmentat, 
a la nostra ciutat s’havien posat barracons i al cap d’un temps els darrers anys 
havia aparegut un equipament.  Ara, amb la situació que estem, doncs tenim 



 

un equipament que ha de ser l’Escola Volerany, que hauria d’ocupar, 
començar a ocupar almenys en planos i en treballs doncs un espai i, si pogués 
ser, doncs començar-lo a fer, i per això doncs aquest neguit, per respondre 
aquest neguit, em sembla que és una raó més que justificada que hi hagi avui 
la sala de Plens tan plena.  Perquè si hi ha una raó per la qual ens hem de 
mobilitzar tots plegats és per garantir el dret a l’educació i en aquest cas el 
dret a l’educació hi és, abans la regidora n’ha parlat, no parlem tant de la 
qualitat d’allò que s’ensenya sinó de en quin lloc i de quina manera es viu, en 
quin lloc s’ensenya i de quina manera es viu, i és evident que sense un edifici 
en condicions -i només cal acostar-se a l’escola- doncs això ens manca un 
percentatge d’aquesta qualitat de l’educació. 
 
El que seguirà d’ara en endavant esperem que sigui una presió important de 
cara a les autoritats competents.  Fer un centre és competència del 
Departament d’Educació i la regidora doncs ja ha esmentat que s’ha trobat 
diverses vegades amb el Departament.  No sabem quina prioritat es donarà 
per a aquest centre.  Jo, si fos per mi, la prioritat seria la primeríssima, 
perquè... i evidentment els pares i mares que esteu patint aquesta situació 
doncs també, perquè evidentment estem parlant d’un tema seriós. No pot ser 
que una gent que ha entrat en una escola, uns nens que van entrar en una 
escola a P5, a P3, a P4, acabin l’escolaritat havent estat en aquests 
barracons.  I per tant, hem de fer tots el possible perquè aquest edifici pugui 
veure la llum, com han vist el Volerany, com ha estat l’Escola Ítaca, com va 
ser l’arranjament de l’Escola Sant Jordi, com ha estat l’Institut.  I si 
l’Ajuntament ha de prioritzar, demanem a l’equip de govern que prioritzi el que 
faci falta per poder treballar, avançar en el calendari d’aquesta realització.   
 
La realització és una competència de la Generalitat, però hi ha dos temes que 
volíem que quedessin recollits en la moció.  El primer, el fet de pactar un 
calendari, un calendari... més que pactar un calendari, una manera, un estudi 
de viabilitat per veure l’escola al més aviat possible.  Si avançant uns diners, o 
si ajudant a pagar, en qualsevol cas qualsevol estratègia que faci que l’escola 
sigui feta al més aviat possible. 
 
Per altra banda, per avançar en aquesta despesa de temps, doncs per 
guanyar temps, el que demanàvem era que els serveis municipals agafessin 
la responsabilitat de fer un projecte, no seria el primer, l’Institut de Baix a Mar 
es va fer i va quedar fantàsticament bé, i amb totes les garanties de qualitat 
educativa doncs que se li demanen, i per tant apostar perquè els serveis 
municipals, que en saben moltíssim –i això doncs l’equip de govern ho està 
diguem repetint pertot arreu-, doncs en saben moltíssim, que pugui avançar a 
fer aquest projecte executiu. 
 



 

Creiem que això és una inversió de personal bàsicament, que no té un cost 
per a l’Ajuntament.  Sí que hi han petites qüestions, però creiem que s’ho val, 
perquè fa quatre dies hem acceptat que la Generalitat ens marqui un gol i li 
paguem 100.000 euros perquè les famílies no paguin més per a llars d’infants 
o per a escoles de música.  Si hem acceptat fer-nos càrrec l’Ajuntament de 
pagar aquesta diferència, més o menys d’uns 100.000 euros, jo crec que ens 
podem fer càrrec de les despeses que pugui suposar fer un estudi tècnic per 
fer l’escola. 
 
Hi ha algunes qüestions tècniques i, per tant, doncs crec que s’han de 
resoldre.  Crec que s’està posant fil a l’agulla, però ens agradaria que es 
pogués anar més de pressa.  No dubto del municipi, dubto de la Generalitat.  I 
aquí doncs sí que demanaria que és que si necessiten ajuda l’equip de 
govern, per això hem donat suport a la moció per donar-los suport, doncs 
tindran tota l’ajuda que vulguin, perquè el que necessita la ciutat és l’escola, al 
més aviat possible i sobretot la necessiten la canalla que demà doncs sortirà 
al pati i que veurà que els barracons doncs continuen sent la seva realitat.  
Res més, donarem suport a la moció i agraïm sobretot la presió dels pares, 
que probablement molt em temo que no serà l’última vegada que hauran de 
fer alguna acció reivindicativa, no tant al Ple, espero, sinó en altres situacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Només una mica per fer una conclusió final, no?  Des del govern municipal 
que, repeteixo, porta quatre mesos al capdavant d’aquest Ajuntament, crec 
que hem començat a fer els passos importants perquè per primera vegada el 
Departament d’Ensenyament posi l’Escola Pasifae en algun punt de la 
planificació.  Cosa que fins al moment ha estat inexistent. 
 
Per tant, ara comencem un procés, un procés que va començar amb la cessió 
final del terreny, com sabeu, al mes d’abril del 2011, un mes abans de les 
eleccions.  I amb aquesta cessió del terreny, una cessió que té algunes 
condicionants que val la pena també posar sobre la taula, com és una estació 
transformadora, com és una servitud d’una línia aèria, com és un element de 
diguem-ne de la part soterrània, perquè hi havia hagut una fàbrica, una bòbila, 
i s’han de fer uns estudis del terreny.  Només, diguem-ne, acondicionar lo que 
és el terreny cedit, aproximadament, segons els tècnics de l’Ajuntament, ja és 
una base de treball de 180.000 euros aproximadament. 
 



 

Per tant, totes aquestes línies de treball les assumim com a pròpies. No volem 
mirar el passat, volem mirar el futur.  Treballem amb tot el convenciment de 
que entre tots ho podem fer i farem els possibles –que ningú ho dubti- perquè 
això tiri endavant.  El que vull que us quedi clar és que la feina és complicada, 
que és difícil i que jo donc la mà a tots els grups polítics que teniu una 
experiència en tirar endavant coses, i als que no la teniu però teniu la voluntat 
de fer-ho també val igual, perquè entre tots ho treballem i ho portem, sense en 
cap cas amagar el cap sota l’ala i no assumir que ara la responsabilitat és 
d’aquest govern municipal.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyora Llorens.  En principi, crec que els punts de vista han 
quedat tots exposats.  Jo, abans de passar a la votació, que abans no ho he 
fet, també voldria tornar a reiterar l’agraïment als pares, mares, professors, 
professores, i també nens i nenes -que crec que ningú els ha tingut en 
compte- que han vingut i ademés s’han portat de manera extraordinària, 
perquè ni els he sentit.  Bueno, ara ja deuen tenir ganes d’anar a sopar, per 
tant jo crec que ara hauríem de passar ja a la votació.   
 
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
A partir d’aquí, tal com ha dit la regidora, aquest govern farà tot allò que sigui 
necessari perquè al més aviat possible aquesta escola sigui una realitat.  No 
en dubteu.  Moltes gràcies a tots. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

17. MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT ALS TREBALLADORS DE LES 
EMPRESES AFECTADES PER ERO. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la moció del PSC de 
suport als treballadors de les empreses afectades per ERO.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les darreres setmanes hem conegut la notícia de la presentació de nous 
Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO) a tres de les empreses més 
importants de la ciutat: Venca, Prysmian i Hitecsa. Si bé que l’objecte dels tres 
expedients és diferent, ja que en un cas comporta l’acomiadament de personal 
i en els altres hi ha la suspensió temporal de contractes. L’efecte que això 



 

provoca sobre la situació econòmica i davant les perspectives laborals, així 
com el neguit que ocasiona, ha de merèixer el màxim suport i recolzament per 
tal de que aquests expedients tinguin la mínima lesivitat. 
 
Aquests processos ens situen de nou en situacions que ja hem viscut a la 
nostra ciutat, en aquestes i altres empreses, i que han comportat la pèrdua de 
diversos llocs de treball, així com el tancament d’activitats. 
 
Davant d’aquests fets, el Grup Municipal Socialista s’està reunint amb 
representants dels treballadors de les tres empreses, traslladant el nostre 
suport i recolzament i hem escoltat els seus neguits i reivindicacions.  
 
Considerem que es tracta de situacions que mereixen el suport i recolzament 
municipal en les negociacions, amb la finalitat de mantenir els màxims llocs de 
treball. 
 
Per això proposem l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Lamentar la difícil situació en què es troben els treballadors de la 
ciutat afectats per Expedients d’Ocupació de Regulació. 
 
SEGON. Traslladar als representants dels treballadors de les empreses 
afectades, el suport i recolzament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
les seves negociacions per tal de salvaguardar el màxim nombre de llocs de 
treball.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, aquesta moció és per expresar el suport que ja es va fer fa un parell 
d’anys, quan hi va haver també uns quants EROs consecutius i 
malauradament de forma més esporàdica n’hi han hagut, n’hi han seguit 
havent durant els darrers temps.  I ara també han esclatat doncs un parell 
d’una forma potser més vehement, no?  La raó és... cada empresa és un món, 
cada ERO és un món, el capteniment i el comportament, l’actitud de cada 
empresa en cadascun d’aquests casos és diferent i, per tant, no es pot en 
absolut generalitzar i no vull que sembli aquesta moció una generalització de 
res, perquè insisteixo, cada una té uns comportaments, l’empresa, diferents, i 
s’arriben a acords o no s’arriben en funció pues molt de les dinàmiques de 
cada centre. 



 

 
Només és per expresar un doble sentiment.  Per una banda, el de suport, el 
de traslladar el suport, de que som conscients de que existeix aquesta situació 
al Ple municipal, i que som al costat dels treballadors.  I per altra, doncs que 
estem amb les portes obertes, com així ha estat sempre a la ciutat, doncs per 
atendre els treballadors en aquelles necessitats i en aquelles accions que 
considerin que poden ser útils per a l’objectiu del manteniment del màxim de 
llocs de treball.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Elena.  Per posicionar el govern, jo mateixa 
manifestaré que, com no podria ser d’una altra manera, el govern municipal 
votarà a favor d’aquesta moció.  Com bé explicava el senyor Elena, així ho ha 
fet sempre el Consistori, sempre amb el màxim suport de tots els grups, i jo 
crec que aquesta situació difícil que estan passant ara moltes empreses de la 
ciutat es mereix que com a mínim l’Ajuntament es posicioni i manifesti el seu 
recolzament a totes les persones afectades que en aquests moments estan 
passant aquesta problemàtica.  Més enllà d’això, evidentment tots tenim crec 
que en aquests moments el mateix objectiu, crear ocupació i evidentment 
mantenir tot el que sigui possible.  Per tant, el govern municipal es 
posicionarà, votarà a favor d’aquesta moció. 
 
Obriríem un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament per manifestar el nostre suport, com no podria ser d’una altra 
manera, amb totes les empreses que en aquests moments... als treballadors i 
treballadores que en aquests moments estan patint aquesta situació, que va 
més enllà inclús de la situació real que és l’ERO.  És un patiment jo crec que 
emocional important viure aquesta situació de tensió, que crispa, que posa 
nerviós, que tensa i que en aquest sentit doncs demanar i insistir que aquest 
Consistori, i evidentment i en aquest cas a través de que el govern doncs 
realitzi amb totes les seves energies i possibilitats doncs la relació, la 
possibilitat d’estar al seu costat.  Com no podia ser d’una altra manera, vot 
favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rius. 
 
 
 



 

 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Ja avancem el nostre vot favorable.  Tot i així volíem fer incís en el 
fet de l’ERO, no?, el que es desenvolupa en una empresa, ja sigui per 
acomiadar part de la plantilla o bé perquè se suspenen contractes de manera 
temporal.  Com deia la senyora Sánchez, doncs suposa un estat d’inestabilitat 
per als treballadors, per a les seves famílies, una inseguretat econòmica que a 
hores d’ara, a més a més, es perllonga de manera indefinida actualment, si ho 
comparem respecte fa cinc anys enrere, per exemple.  Per tant, el trasbals 
que això suposa per a les famílies, i més a més també a l’economia local, 
doncs ara mateix és força dur. 
 
En tot cas, des de la CUP entenem que la supervivència de les empreses no 
necessàriament ha de passar masses vegades per acomiadar els treballadors.  
I aquest hauria de ser, al nostre parer, el darrer cas, l’últim pas quan es fa un 
ajustament pressupostari.   
 
Volíem... simplement una puntualització, en el primer punt –és una qüestió 
potser d’expresió, eh?-, però “lamentar la difícil situació en què es troben els 
treballadors”, tot i que òbviament ho lamentem, volíem puntualitzar que potser 
seria més adient “solidaritzar-nos” en tot cas.  És una qüestió d’expresió, però 
creiem que és més adient en aquest cas.  I tot i el verb, creiem que amb això 
no fem massa i que des de l’àmbit municipal, tot i que ja s’estan 
desenvolupant eines, recursos, plans d’ocupació per ajudar a les famílies, ara 
mateix l’elevada situació d’atur, les xifres, no són suficients aquestes eines.  I 
hem de tenir en compte que en els propers anys, tot i l’exercici que s’haurà de 
fer de contenció pressupostària, l’Ajuntament forçosament haurà de destinar 
encara més esforços per alleugerir, en la mesura del possible, la situació que 
viuen i que viuran moltes d’aquestes famílies. 
 
Per tant, en tot cas des de la CUP demanar que els processos de negociació 
que puguin haver-hi, que es puguin desenvolupar en diverses empreses al 
municipi, doncs que l’Ajuntament en els casos més conflictius formi part 
d’aquests processos com a mediador, o en tot cas com a mesura de presió, tot 
buscant sempre el màxim de justícia laboral i social.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, primer sobre l’esmena que es proposava, demanaríem al senyor 
Elena si ho accepta i llavors continuem amb el torn de paraules. 
 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, crec que com a esmena només és la primera, no?  Lo altre era intervenció.  
Val.  Sí, sí, naturalment, perquè és bastant més encertat el terme que no pas 
el de “lamentar”, o sigui que perfecte. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, per anunciar també el vot favorable del nostre grup municipal sobre 
aquesta proposta entorn als treballadors de les empreses que estan patint 
expedients de regulació d’ocupació.  Manifestar també que coincidim amb 
gairebé tots els arguments que s’han donat, tant pel govern com per part 
d’Iniciativa, i inclús també per la CUP, excepte en això de que l’Ajuntament 
pugui fer de mediació i tal, no?  Però anant encara una mica més enllà, 
nosaltres estàvem pensant de que si hem d’estar al costat dels treballadors i 
també al costat de les empreses perquè no passin per aquesta situació, home, 
i potser també pensant en aquells altres treballadors, aquells 7.000, vora 
7.000 que estan a l’atur en aquest moment a Vilanova, potser una forma de 
fe’ls-hi costat, una forma d’ajudar-los, seria no incrementar impostos i taxes.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  A veure, jo, contestant a la senyora Rius, li volia 
comentar, responent a la sol·licitud de que l’Ajuntament anés una miqueta 
més enllà, que l’Ajuntament, com és habitual, com sempre s’ha fet quan hi han 
situacions d’aquestes a la ciutat, està en contacte, ofereix sempre la seva 
disponibilitat, però evidentment són empreses on han de... on tenen la seva 
manera de funcionar i difícilment des de l’administració ens hi podem posar.  
Ara bé, el contacte per oferir la nostra disposició ja s’ha fet i sempre hi és.  
Fins a aquest punt hi podem arribar. 
 
En principi... l’última paraula, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Amb relació a les intervencions, agrair les esmenes i el vot favorable.  I un 
matís només voldria fer amb relació a això que han comentat de fer de 
mediadors.  Jo crec que nosaltres el que hem d’expresar és la disponibilitat a 
ser-ho, és a dir, perquè hi ha vegades que pot ser un problema, perquè les 



 

coses van raonablement bé i ells tenen la seva llògica, però hi ha vegades que 
ets necessari.  Pots arribar a ser necessari o pot ser útil la mediació de 
l’Ajuntament en un moment donat per desencallar coses.  Per tant, en la 
mesura que sigui sol·licitada, jo crec que sí que és bo.  Per tant, més que el 
fer de mediadors, l’oferiment a fer de mediador en aquest sentit, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Segurament no m’he expresat bé, perquè crec que això és precisament el que 
he dit.  És a dir, l’Ajuntament ha tingut contactes amb les empreses, com 
senyor Elena sempre s’ha fet, i ha ofert aquesta col·laboració i sempre hi està 
disposada.  Aixís és com ho he expresat.  El que he volgut remarcar que 
evidentment no pot ser una imposició, l’Ajuntament s’ofereix per si es creu 
convenient, però dintre de l’empresa evidentment no s’hi pot posar. 
 
Res, per tant jo crec que tots els punts de vista han quedat clarament 
exposats i, si els hi sembla, passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 

 
“PRIMER. Solidaritzar-nos amb la difícil situació en què es troben els 
treballadors de la ciutat afectats per Expedients d’Ocupació de Regulació. 
 
SEGON. Traslladar als representants dels treballadors de les empreses 
afectades, el suport i recolzament de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en 
les seves negociacions per tal de salvaguardar el màxim nombre de llocs de 
treball.” 
 

 
18. MOCIÓ DEL PSC PER AL COMPLIMENT DELS ACORDS 

ARRIBATS AMB ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE 
LA NETEJA VIÀRIA. 

 
ALCALDESSA 
 
Doncs passaríem a... ja hem acabat totes les mocions, i passaríem a les... 
Moció del PSC per al compliment dels acords arribats amb els treballadors i 
treballadores de la neteja viària.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 



 

 
Al final de l’anterior contracte de la neteja viària, i després de mesos de 
negociacions entre els representants dels treballadors i la empresa, es va 
signar un acord entre la pròpia empresa concessionària del moment, Fomento 
de Construcciones y Contratas, el comitè d’empresa i el propi Ajuntament on 
s’acordava la reducció a 35 hores laborals dels treballadors i treballadores del 
servei de neteja viària. 
 
En aquell document també s’acordava que la reducció de la jornada es faria 
efectiva en tres anys (2010, 2011 i 2012) i que es crearia una Comissió amb 
representants de les tres parts: empresa concessionària, representants dels 
treballadors i el regidor del moment com a Ajuntament, per establir com i de 
quina manera es materialitzaria l’acord. 
 
Aquesta Comissió, ja amb la actual empresa concessionària Valoriza, arribà a 
una acord per a la primera reducció a aplicar al 2010 i al febrer del 2011, 
després d’hores intenses de reunions, s’acorda la segona reducció, faltant, 
així, l’acord per al 2012. 
 
En aquest acord de febrer del 2011, signat per les tres parts, també s’aprova 
la proposta tècnica de com es farà efectiva la reducció de jornada.  
 
Cal, a més, recordar que per tal de facilitar l’acord i crear el menor perjudici a 
la ciutat, els treballadors i treballadores del servei renuncien a l’augment del 
0,5% del sou que segons conveni els hi pertocava i a més, també renuncien a 
que els treballadors eventuals de reforç d’estiu, així com tot el personal 
assignat a les platges, s’acullin a la reducció de jornada. 
 
A dia d’avui, els representants dels treballadors del servei ens han fet arribar 
la seva preocupació i indignació ja que, segons sembla, l’actual govern 
municipal els hi ha comunicat que no reconeix els acords signats i aprovats al 
mes de febrer. 
 
A més, també ens preocupa, i ens consta pels propis treballadors, que en cap 
moment s’ha reunit la Comissió (regidora, representants dels treballadors i 
empresa) per tal d’arribar a futurs acords per al 2012, o per estudiar la pròpia 
aplicació de l’acord, o per analitzar el funcionament del propi servei. 
 
Lamentem també que davant d’aquesta situació, els representants dels 
treballadors sol·licitin amb caràcter d’urgència una reunió amb l’alcaldessa la 
setmana del 17 d’octubre i no se’ls hi dóna hora fins el proper dia 10 de 
novembre. 
 
És per tot això exposat que aquest Grup Municipal demana: 



 

 
“PRIMER. Que el govern municipal reconegui l’acord signat al mes de febrer 
entre els representants dels treballadors i treballadores, l’empresa 
concessionària de la neteja viària i el propi Ajuntament. 
 
SEGON. Que el govern municipal convoqui al més ràpidament possible els 
representants dels treballadors i treballadores i l’empresa concessionària per 
tal d’arribar a un acord per a la reducció horària prevista per al 2012.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, l’any... moltes gràcies, alcaldesa.  L’any 2010 es va signar un acord, un 
conveni col·lectiu, un conveni col·lectiu entre l’empresa Fomento i els 
treballadors de la neteja viària.  Cada un dels... de les concessions 
administratives tenen un conveni: la brossa en té un, la recollida, i en té un la 
neteja.  En aquest conveni col·lectiu una de les coses que hi havia era que hi 
havia una reducció a 35 hores de la jornada dels treballadors i s’acordava que 
en la vigència del conveni es compliria aquesta reducció de la forma que 
pactessin anualment.  I s’establia el naixement d’una comisió entre un 
representant de l’Ajuntament i un representant, bueno, i de l’empresa i dels 
treballadors, per fixar quina calendarització cada any i com s’aplicava, 
s’implementava aquesta reducció.  Aquest mes d’octubre ens van... com a 
conseqüència d’això, al mes de febrer d’aquest any es va signar un acord de 
compliment del primer any, de com s’implementaria aquesta reducció el primer 
any... aquest segon any.  Un acord en el que hi han moltes condicions, com és 
natural.  Per què?  Perquè la reducció no és tan senzilla, en el sentit de que 
pot ser 10 minuts cada dia, o pot ser en dies de festa, o pot ser de moltes 
maneres i per tant s’ha de negociar.  Així es va negociar i els treballadors, a 
canvi d’un sistema de reducció, van conseguir, van accedir per exemple a 
reduir-se el 5%, el 0’5% la pujada que els hi corresponia i altres condicionants 
que van complir l’empresa, que van complir, van cedir els treballadors, que va 
cedir l’Ajuntament.  Això comença a funcionar al mes de febrer i funciona des 
del mes de febrer.   
 
A partir d’aquí, al mes d’octubre, aquest mes d’octubre, a finals d’octubre, vam 
tenir una reunió amb els representants, que crec que altres grups també han 
tingut, em consta que és així, amb els representants dels treballadors de la... 
del servei de neteja, en el qual expresaven tres preocupacions, no?  Una era 
que hi havia per part del govern dubtes respecte de la validesa o no d’aquest 



 

acord, i si se’l feien o no seus.  En aquest sentit afirmen que per part del 
govern municipal se’ls hi va dir que no reconeixien aquest acord, per una 
banda, i per altra, de fet, per escrit, des de l’Ajuntament també se’ls hi va fer 
saber doncs que aquest acord no el sentien seu, que no el complien, perquè 
era del govern anterior.   
 
La segona preocupació és que no eren rebuts per part del govern municipal.  
En aquest sentit, el dia 17 –així ens ho informen- van demanar una reunió 
urgent amb l’alcaldesa i se’ls hi va donar hora pel dia 10 de novembre. 
 
I la tercera preocupació era que pensaven que les disputes entre l’empresa i 
l’Ajuntament, els possibles problemes que poguessin existir entre l’empresa i 
l’Ajuntament, que no els afectés amb ells, no?  Jo, respecte això, els hi he de 
dir que en allò que passi entre l’empresa i l’Ajuntament el nostre 
posicionament serà de donar suport a l’Ajuntament en allò que així expresa.  
Per a nosaltres la càrrega de la prova, per entendre’ns, no la tenen vostès, la 
càrrega de la prova necessàriament la té l’empresa.  Si l’empresa és objecte 
d’expedient, si l’empresa és objecte de qualsevol cosa, en tot cas són ells els 
qui ens han de demostrar que allò que es diu o es deixa de dir no és cert.  I 
per tant fem un principi de confiança, com no pot ser d’una altra manera, amb 
relació a les empreses de serveis amb l’Ajuntament, només faltaria.  Però la 
tercera preocupació que expresaven era aquesta. 
 
Aquest acord es va produir, aquest acord entenem que és vàlid, i ens consta 
que avui, no?, i el que nosaltres demanàvem per tant era pues això, que es 
reconeixés l’acord, per tant que es reconeixés no només les 35 hores, sinó el 
desenvolupament per a l’any 2011 d’aquest acord, i que a més a més ens 
poséssim ja a negociar de forma ràpida i immediata, o quan, en fi, dintre d’una 
rapidesa prudencial, l’acord de l’any 2012 de reducció de la jornada laboral i 
de les condicions amb les quals es feia.   Ens consta que avui, justament avui 
han tingut una reunió amb els representants del comitè d’empresa i han arribat 
a un acord en aquest sentit.  És a dir, un acord en el sentit de dir: reconeixem 
un acord i reconeixem l’altre i a més a més ara ens reunirem amb els 
representants dels treballadors i de l’empresa per parlar de l’any 2012.  Doncs 
només els hi demanem que votin exactament això que han firmat aquest matí. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, des del primer moment, en les diverses reunions 
que hem mantingut amb el comitè d’empresa, que han sigut exactament 



 

quatre, més totes les trucades que han volgut, perquè tenen el telèfon 
d’aquesta regidora des del primer dia, se’ls hi va manifestar que les 35 hores i 
tots els drets laborals adquirits eren respectats i assumits totalment per l’equip 
de govern.  És més, se’ls ha mantingut informats absolutament de totes les 
gestions d’expedients sancionadors cap a l’empresa i se’ls havia alertat de la 
possibilitat de que l’empresa utilitzés qualsevol eina o qualsevol comunicació 
per fer-los evidentment desestabilitzar en aquesta... en aquesta opinió 
mostrada des del primer dia per l’equip de govern.   
 
Avui mateix, quan he estat parlant amb els representants sindicals, m’han 
manifestat que en cap moment havien dit que no havien sigut atesos i rebuts 
per nosaltres.  Que és veritat que van demanar hora amb l’alcaldessa, però 
que també és cert que em van trucar i que havíem parlat per telèfon el mateix 
dia i em van dir lo de les 35 hores, i els hi vaig dir: continuen exactament igual.  
I avui el que s’ha fet ha sigut un, el mateix, la mateixa voluntat que s’havia 
mostrat des del primer dia, doncs formalitzada en un document perquè ells 
poguessin dir a la resta de companys que estiguessin ben tranquils.  Això és 
el que s’ha fet avui, però que s’hagués pogut fer al juliol, s’hagués pogut fer a 
l’agost, o en qualsevol altra reunió de les que hem mantingut amb el comitè. 
 
Dit això, la sorpresa que va tenir l’equip de govern, o la regidora, en quant als 
pactes que va veure, era de que no estaven validats ni per Junta de Govern, 
ni havien passat per Comissió Informativa, ni s’havia informat absolutament en 
aquell moment als que érem oposició, que érem... nosaltres mateixos 
formàvem part de l’oposició, ni de l’acord del 2010, ni evidentment de l’acord 
del 2011.  Donava aquesta situació vam preguntar als serveis jurídics de la 
casa i ens van dir: aquests acords no tenen cap validés perquè han d’estar 
validats per la Junta de Govern, si més no, o per Decret d’Alcaldia, o per 
qualsevol òrgan competent que validi i modifiqui un acord. 
 
Aquests acords no només impliquen el reconeixement de les 35 hores, que no 
és discutible perquè està reconegut per una norma superior, que és el conveni 
col·lectiu.  Aquests acords impliquen també reducció de serveis de neteja a la 
via pública i que l’empresa tingui la potestat de no, per exemple, entre d’altres 
acords, no substituir les baixes.   
 
Aquest equip de govern, el primer punt –i ara ja entro al posicionament-, el 
primer punt no el pot votar a favor de cap de les maneres, no en referència als 
drets laborals, sinó tot lo contrari, en referència a les prebendes que l’empresa 
té de reduir els serveis que considera oportuns i no substituir baixes, i fer unes 
altres coses.  Evidentment que aquest equip de govern ja està per la labor de 
negociar i que ha promès –i així es farà- que les 35 hores seran efectives a 
partir de l’any vinent, que és quan toca, i no canviarem absolutament el ritme 
ni el tempo d’aquesta situació.  Ara, el que aquest equip de govern vol són les 



 

mans lliures per poder negociar amb l’empresa les reduccions i de la manera 
que es fa.  I evidentment supervisat absolutament i en tot moment pel comitè, 
que per a això està.   
 
En quant a la reunió, que el segon punt que ens demanen que fem una reunió, 
la reunió ja està programada per al dilluns que ve, i aquesta reunió el que 
segueix és el mateix procediment que en les reunions anteriors de: al mes de 
novembre seure’ns la comissió de les tres parts, del comitè, l’Ajuntament i 
l’empresa concessionària, per començar a negociar.  I això és el que està fent 
aquest equip de govern i així mateix aquest matí ha parlat amb el comitè i 
després amb l’empresa per notificar-li el què. 
 
Llavors demanaríem, si us plau, la votació per separat, perquè el primer 
apartat el votarem en contra i el segon a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Paraules? 
 
MARC FONT 
 
Bé, nosaltres abans de posicionar-nos ens agradaria escoltar la resposta del 
Partit Socialista, més que res pel tema de com va anar l’acord, si es va signar, 
si no es va passar per Junta de Govern o com va anar el tema. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Acabem la ronda de paraules, perquè el senyor Álvarez havia 
demanat la paraula. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, per posicionar el grup municipal popular, primer de tot volem posar en 
antececents.  El nostre grup municipal al Ple del 5 de setembre del 2011 ja 
vam fer una pregunta encaminada en sapiguer què passava amb l’empresa 
concessionària de neteja viària, per dos coses diferents: una era pel servei 
que es donava, i al segon torn vam preguntar específicament què passava 
amb els treballadors i amb les queixes que n’hi havien per part dels 
treballadors.  Això va ser al Ple del 5 de setembre, com podran comprovar al 
diari de sessions.  I l’equip de govern ens va respondre sol que n’hi havien 
vàries incidències, la regidora Glòria García concretament.   
 
Per altra banda vam insistir a la Comissió Informativa de l’11 d’octubre, en la 
quan vam preguntar específicament una altra vegada pels treballadors, per les 



 

queixes que n’hi havien dels treballadors sobre el problema que tenien amb 
l’empresa concessionària.  I també la regidora Glòria García ens va contestar 
que havien tingut una sèrie de reunions, em sembla recordar que dos o tres, i 
que bueno, estaven al cas, que estaven pendent d’iniciar les accions 
oportunes, etc.  També parlava del servei que creien que era deficient.   
 
A tot això, després d’aquesta pregunta al Ple, pregunta oral al Ple, i la 
resposta de l’equip de govern i en Comissió Informativa, també cal recordar 
que el Partit Socialista no va dir absolutament res sobre aquest tema.  Bueno, 
nosaltres vam liderar una mica la defensa dels drets dels treballadors, que no 
és la primera vegada, ja ho vam fer en la legislatura passada amb els 
treballadors de VNG Aparcaments i ho continuarem fent totes les vegades que 
calguin.  
 
Bueno, el cas és que a tot això, i entrant ja en la matèria, es dóna la 
circumstància de que sí, que va haver-hi un acord, sembla ser que va haver-hi 
un acord d’entrada a l’anterior equip de govern, empresa concessionària i 
comitè d’empresa, en el que recollia, bueno, un acord, una sèrie de supòsits.  I 
el govern actual sembla ser que no està, no està a favor diguem-ne a aquests 
acords.  Doncs creiem que ens trobem amb un problema i la primera solució, 
diguem-ne, o abans d’aplicar una solució, es tracta de conèixer aquest informe 
jurídic, si és que existeix, o sinó demanar un informe jurídic que estableixi si 
aquest acord és vàlid legalment o no.  Clar, perquè sinó no podem continuar 
parlant, primer hem de saber si això és legal o no és legal, perquè una 
vegada, i una vegada els serveis jurídics estableixin si és legal o no, llavors 
podrem parlar.  Si estableix la legalitat, home, doncs un govern ha d’assumir 
lo que... els acords del govern anterior, perquè aquí té que haver-hi una 
continuïtat institucional, sinó es crearia una inseguretat una mica forta, no?  
Llavors, clar, per exemple, i poso un exemple, l’acord de les 35 hores, n’hi ha 
algun grup municipal en aquesta sala que no està d’acord, però en canvi ho 
hem de respectar, no?  Per lo tant hem de respectar els acords. 
 
I finalment, continuant amb aquesta hipòtesi, de que si fos legal aquest acord, 
llavors això es pot resoldre de dos maneres aquest acord, no?, augmentar el 
preu del contracte o disminuir els serveis.  Amb aquesta hipòtesi, i només amb 
aquesta hipòtesi de que fos legal, nosaltres ens posicionaríem ja per disminuir 
el servei, més que res perquè algun servei tindrem que disminuir, no podem 
posar més recursos, no?  Però en tot cas, ja he dit nosaltres lo primer que 
demanem és un informe jurídic per després posicionar-nos depèn de lo que 
digui aquest informe jurídic.  Per això demanaríem que... deixar la moció sobre 
la taula, esperar aquest informe jurídic, i després parlem-ne. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Passo la paraula al senyor Elena i després al 
govern, que es posicionarà. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
A veure, es tracta d’un conveni col·lectiu.  Aquest conveni col·lectiu, en el marc 
del conveni col·lectiu, els treballadors demanen que en la negociació de la 
disminució del servei intervingui l’Ajuntament.  Per què?  Pues per major 
garantia, perquè doncs se n’enfien més de la presència municipal en aquesta 
comisió que no que no hi sigui.  I a més a més per una qüestió, perquè la 
reducció no és una cosa que sigui “fem mitja hora” i s’ha acabat, sinó que té 
moltes implicacions.  Té implicacions doncs per exemple, l’empresa el que 
preferiria, i probablement l’Ajuntament si només pensés en clau estrictament 
de servei i de recursos, doncs lo millor que li aniria és rebaixar 10 minuts cada 
dia, o el que correspongui i s’ha acabat, no?  Els treballadors en això 
prefereixen unes altres millores substancials, que són per exemple pues tenir 
més dissabtes lliures, que no en tenen casi, i bàsicament van centrar tota la 
seva negociació, tota la seva... totes les pretensions en aquest terreny.  Fer 
més dissabtes implica tenir més servei, és a dir, ser substituït aquest servei, 
ser substituït.  A més a més els treballadors, perquè això pogués ser així, van 
rebaixar mig punt el que els hi corresponia d’apujar d’increment salarial.  I a 
l’empresa li suposava uns increments salarials no tenir dissabtes, alguns 
treballadors, o més treballadors dissabtes, uns increments salarials si s’havien 
de substituir totes les places, diguem-ne, dels dissabtes, i per tant això 
repercutia necessàriament en la concessió de l’Ajuntament.  És així. 
 
En la reducció del... perdó?, en serveis.  És a dir, o hi ha reducció de serveis, 
o hi ha un increment de recursos.  El triangle és el següent, repeteixo perquè 
ens hem interromput.  Hi ha una baixada de dissabtes de presència de 
treballadors com a conseqüència que la disminució de la jornada en part es fa 
els dissabtes.  Això, que és un guany per als treballadors, com a compensació 
ells deixen de guanyar mig punt i altres compensacions amb relació als 
temporals d’estiu, en el qual no se’ls hi deixa fer el dissabte, perquè justament 
se’ls posa perquè a l’estiu doncs hi ha més activitat.  I l’empresa diu: jo, si això 
em suposa un increment salarial, en l’equilibri de la concessió he de tenir més 
ingressos, perquè no estava previst en la plica. 
 
I, com en tota negociació, el que es generen són acords.  Respecte de les 
substitucions és que una part de les substitucions que es produeixin, no en la 
concessió en el seu conjunt, sinó en aquest efecte respecte dels dissabtes, 
una part, no tot, no serà substituït.  És a dir, hi ha un equilibri per part de les 



 

tres parts en el qual tothom valora que és una bona manera d’aplicar aquest 
acord. 
 
Naturalment, es pot fer de mil maneres diferents.  Com en tota negociació, 
sobretot quan té un caràcter tan estrictament tècnic sobre si hi ha d’haver dos 
persones en un lloc, o una, o mitja, o sis –mitja no-, o sis.  I per tant, l’equilibri 
de l’acord a què es va arribar va ser en aquests termes. 
 
Aquest acord es va signar, i el va signar el regidor.  Primer el van signar els 
tècnics i després el va signar el regidor.  Per què?  Perquè el regidor, pues 
amb franquesa, no coneix si fa falta amb una màquina no sé què, dos o una o 
sis persones en unes hores o són més necessàries en unes o en les altres.  I 
aquest acord que van signar els tècnics primer, després el va ratificar el 
regidor.  Són molts els acords que s’arriben amb les concessions i amb totes 
les coses, amb tots els serveis de l’Ajuntament.  Perquè són moltes les 
interpretacions, les aplicacions, etc., que es fan. 
 
Crec que quan es va aprovar no deuria pensar-se que això era necessari que 
passés per la Comisió de Govern, perquè d’aquests acords se n’arriben a 
moltíssims, com per exemple quan es diu: dos persones no les poseu aquí 
ara, perquè ens fan falta perquè ha passat un lio no sé on, i això entra dintre 
de la dinàmica organitzativa del servei.  Però el moll de l’os és dir, a part de dir 
que estan a favor de les 35 hores, que això no és una decisió de vostès, sinó 
que ho diu el conveni, també han d’estar, estan o no estan d’acord amb la 
reducció que es va aplicar i que s’aplica tot l’any 2011 per als treballadors.  
Aquesta és la preocupació que ens expresen, respecte dels dubtes que vostè 
ha posat sobre si s’ha reunit o no s’ha reunit.  Miri, jo no ho sé, però com pot 
imaginar-se que s’han reunit un dia i que els hi han demanat reunió pel dia... 
la setmana del 17 li demanen reunió i no li donen fins al dia 10, això, com pot 
imaginar no m’ho invento jo, jo no m’invento: el dilluns 17 li han demanat hora 
i a llavorens no li donen fins al 10 de...  Això deu ser veritat, jo no m’ho he 
inventat, a mi m’ho han dit ells.  Que no es veritat?  Pues expliqui’ls-hi amb 
ells, que són els que m’ho han explicat a mi. 
 
Per altra banda, home, sí que és casualitat –i a la vida n’hi han, eh?- que 
justament el forat l’hagin trobat aquest matí i hagin arribat a l’acord aquest 
matí.  Jo ho celebro, perquè vol dir que aquest acord, que pel que m’han 
ensenyat diu exactament el que diu aquesta moció, pues al final era l’objecte 
que teníem tots plegats.  Per tant, no entenc perquè no aproven una moció 
que aquest matí han signat amb els representants justament aquest acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyora García. 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, quan he dit les 35 hores i els drets laborals que 
comporten, em referia justament als 12 dissabtes, als 5 dies de festa que 
tenen, perquè no hi ha cap problema.  El govern assumeix, evidentment 
perquè ve d’un conveni, i perquè no podria ser... no podríem fer-ho d’una altra 
manera perquè aquest conveni sí que és una norma i sí que ens vincula.  
Quan jo em refereixo als drets laborals em refereixo amb això.  Ells van 
renunciar a un 0’5% és veritat, i a més a més van renunciar a que els 
temporals i tot el personal de neteges de platges es pogués acollir a aquesta 
reducció de dissabtes i dies de festa, perquè no era compatible, o es va 
considerar en un moment que no era compatible. 
 
La reunió d’aquest matí no és conseqüència de la moció, com... ja s’ho pot 
vostè imaginar, senyor Elena.  La conseqüència d’aquesta reunió és perquè 
fins dijous passat no ens vam poder reunir amb Valoriza.  Valoriza té el 
personal seu a Madrid, això també és el que comporta tenir personal directiu 
fora, i van canviar tres vegades les dates.  O sigui, des de mitjans d’octubre 
que estem intentant quadrar una agenda amb l’empresa per tenir una reunió.  
Per tenir una reunió i evidentment fer un calendari i parlar de tots els serveis 
que s’han de reduir.  Com que Valoriza va venir dijous, doncs escolti’m, fins 
que no va venir Valoriza i vam concretar què és el que havíem de fer i quin 
calendari, no hem pogut parlar tampoc amb el comitè i evidentment establir el 
calendari que, com li he dit, comença el dilluns que ve. 
 
No hi ha, per aquesta... per banda del govern en cap moment cap retallada del 
dret laboral adquirit, que són els dissabtes, que evidentment per a ells són 
molt valuosos, i els dies de festa, i evidentment la manera com ells han fet.  El 
que estic dient que no validem aquests acords, perquè si vostès haguessin 
volgut validar-los són acords que s’haguessin pogut considerar totalment 
vinculants pels governs posteriors, passant-los senzillament per Junta de 
Govern, o amb un Decret d’Alcaldia, i perquè són acords que impliquen una 
quantia de diners molt gran.  Quan nosaltres... i som conscients que aquest 
equip de govern també haurà de renunciar a determinats serveis per poder 
ajustar i no distorsionar, perquè l’únic objectiu que tenim són els drets dels 
treballadors, no distorsionar aquests drets, haurem de renunciar a algun 
servei.  Però els volem pactar, no amb una premissa de “oh, ja hi ha un acord 
previ que ens permetia tot això”, perquè no sé si vostès –com que han parlat 
amb el comitè d’empresa, ja els hauran manifestat- ...la distorsió, no ve tant 
pels dissabtes i els dies de festa i la reducció de la jornada, sinó com per les 
baixes, que no les substitueixen, que això clar, no sé, ara m’han dit, t’han dit, o 
no sé, dites i diretes, no ho sé on arribarem.  Però a mi sí que m’han 
manifestat que no són substituïdes les baixes laborals ni les hores sindicals, ni 



 

res més que les vacances.  I això, senyor Elena, és el que distorsiona, el que 
distorsiona.  
 
L’empresa es tanca en banda i diu que com que ho té firmat, no substitueix i 
no sé què.  Bueno, clar, jo li dic que un dia també en una Comisió Informativa 
amb el senyor Font li vam dir que les reunions amb l’empresa i amb tothom 
eren obertes, que podien venir, que no tenim cap problema, perquè de 
primera mà vegin la mala predisposició de l’empresa a negociar.  Com que 
l’empresa es tanca en banda a les substitucions –i això és el que ens han 
manifestat a nosaltres els membres del comitè-, no volem reconèixer aquests 
acords en quant, en quant a les prebendes que exclusivament beneficien a 
l’empresa, i en cap moment ni als treballadors i a aquesta Corporació. 
 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyora García.  Obrim, com que veig que hi ha paraules 
demanades, tornarem a obrir un altre torn de paraules.  La senyora Sánchez. 
 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, perquè... jo en tot cas proposo una transaccional, perquè miri, entre 
l’empresa i vostès aclarin-se. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, jo crec que per fer comentaris hauríem de tornar a obrir un torn 
de paraules i llavorens... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Això no és un comentari, això és una afirmació que em porta... 
 
ALCALDESSA 
 
A mi m’ha semblat totalment un comentari. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Però és que, a part del que opini vostè, diguem els altres també en tenim 
d’opinió i jo vull dir una cosa que és una transacció. 
 
 



 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, si és una transacció, senyor Elena, ja li reconeixo i per això no 
he dit res, però si entrem en un debat haurà d’esperar el seu torn. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Puc explicar la transacció?  El que tinguin vostès i l’empresa és cosa de 
vostès i l’empresa, i nosaltres estarem al costat de l’Ajuntament sempre.  Per 
tant, la transaccional és que el govern municipal compleixi tots els acords amb 
els quals ha arribat amb els treballadors de l’Ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
És l’únic objectiu que tinc.  Ara, faci-ho, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Digues, digues.  Sí, sí, i ara obrirem el torn de paraules que havíem obert. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Si exclusivament es parlen dels drets reconeguts als treballadors, 
evidentment, tal i com jo... bueno, vostè deia, parlava dels acords en general, i 
els acords impliquen reduccions de servei.  I jo li he dit que nosaltres volem 
tenir les mans lliures per negociar les reduccions de servei com creiem oportú.  
Si només es refereix als dissabtes i als dies de festa i a la renúncia que han 
fet els treballadors respecte a uns col·lectius no hi ha problema, perquè això 
aquesta regidora ja els hi va dir des del primer dia amb els treballadors quan 
es va reunir.  I avui, perquè es quedessin més tranquils, perquè estaven 
neguitosos amb tota la polèmica de la moció, els hi he fet per escrit. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, senyora García, entenc que accepta la transaccional que presenta el 
PSC.  D’acord.  Obriríem un segon torn de paraules, que estava demanat. 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas em posicionaré respecte la transaccional.  Tot i això vull manifestar 
doncs que normalment, i com s’ha manifestat, hi ha un conveni col·lectiu que 
determina vigent, i que a partir d’aquí entenc perfectament doncs la línia de 
treball, en tot cas assumida per l’anterior govern, de negociació entre els 
representants sindicals de l’empresa, entre la pròpia empresa d’això.  Puc 
entendre que al govern actual no li agradin el tipo d’acords en els que s’arriba, 
i que en tot cas plantegi voler obrir un altre tipo de negociació entre els 
representants sindicals i l’empresa per arribar doncs a dir: doncs vull modificar 
allò que estava plantejat, perquè bueno, doncs cadascú, com que és arribar a 
un acord i segurament té unes especificitats tècniques complexes, doncs és 
possible que ara, ni tècnicament ni políticament, allò que es va arribar doncs 
acabi d’arribar-se.  Es pot entendre, és legítim, és això.  En tot cas, jo en 
aquest sentit sí que... nosaltres anterior govern i corresponsables en allò, 
donada les negociacions amb treballadors, amb l’empresa, amb el suport 
tècnic i aquestes negociacions, hi havia un acord sobre la taula que es feia 
complir.  Ara sembla ser que el govern doncs aquest acord el vol revisar, el vol 
replantejar, i té tot el seu dret.  I en tot cas és legítim, i en tot cas el que 
podem entendre en aquest sentit, i donada la transaccional, és que doncs 
volem que aquells acords que fan complir el conveni vigent es facin, i per tant 
donarem suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, a veure, la veritat és que primer volíem escoltar el debat, perquè volíem 
saber de primera mà com havia anat el tema negociació i com estava.  Primer 
de tot dir que ens preocupa, que ens preocupa una mica que aquest tema en 
el govern anterior hagués passat ni per Comisió Informativa ni per Junta de 
Govern.  Sí que és veritat que hi ha altres temes que no hi passen, però sí que 
entenem que una modificació de les condicions d’un tema tan important com 
el contracte de recollida de brossa, o de neteja, doncs que hagués estat bé 
que haguessin passat. 
 
Per altra banda ja diem, no acabàvem de veure clar això de que pel fet de que 
no hagi passat per Junta de Govern Local no reconeguem un acord que ha 
signat el govern anterior.  Ho diem perquè pot ser un precedent perillós, i 
bueno, de cara a la credibilitat d’aquest Ajuntament, doncs creiem que podia 
ser perillós.  Tot i així, com dèiem, la voluntat sempre de que... que busquem 
de que les coses vagin el millor possible per a l’Ajuntament i davant de que es 



 

plantejava doncs que potser seria millor a l’hora de negociar, doncs bé, la 
veritat que no teníem clar el sentit del nostre vot.  Finalment doncs gràcies a la 
transaccional i que al final la cosa que més ens preocupava, o el punt que 
més ens preocupava era que es complissin els acords amb els treballadors, 
doncs com que el nou acord ja compleix amb aquest punt de respectar els 
acords amb els treballadors, votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument, per acabar de fixar posició, eh?  Nosaltres donarem suport en 
aquesta transacció i per tant ens sumarem en aquesta majoria.  Això no treu 
que continuïn els dubtes sobre un determinat acord, signat -permetin-m’ho, 
eh?-, en unes versions signada per uns tècnics, en unes altres versions sense 
la signatura dels tècnics.  Amb uns acords, amb uns acords que signifiquen 
una modificació d’acord de les condicions laborals dels treballadors, però 
també una reducció del servei, i que això no hagi passat absolutament per cap 
òrgan d’aquest Ajuntament.  I per això ens ratifiquem en la petició d’un informe 
jurídic per tal de saber si els acords adoptats d’aquesta manera tenen plena 
validesa jurídica o no, i per tant sapiguer-nos a què ens haurem d’atenir en el 
futur, eh?  Per tant, donarem suport a la moció, però ratifiquem la petició 
d’informe jurídic al respecte. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Elena.  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, només dir que no és una modificació del servei, és una organització del 
servei, de la qual se’n fan infinitat, se’n fan infinitat.  De tota manera, escolti’m, 
que es faci l’informe i em sembla més que correcte que es faci.  Només un 
matís, aquest acord és del 2011, no la lliga per res respecte del que ha de 
començar a negociar i encara no ha començat respecte del 2012, per res.  No 
la lliga per res.  No la lliga absolutament per res perquè i comença la 
negociació nova. 
 
Miri, el nostre objectiu era trasladar aquí una petició del comitè d’empresa, 
que van venir tots els seus representants al grup socialista, en el qual ens van 
dir: a) que no els rebien; b) que els hi havien dit –jo els hi dic el que em van 
trasladar, escolti, no m’ho invento, no m’ho invento-, escolti, si hem dit mentida 



 

jo seré el primer que diré que... en fi, perquè és això, em van trasladar dos 
coses: que no reconeixien l’acord i que no els rebien.  Jo ho traslado aquí.  
 
Permeti’m que li digui que probablement si els rebessin i haguessin acceptat 
l’acord, què estem fent aquí?  Què han fet aquest matí?  Reunint-se i firmant 
una cosa que és justament el que estàvem demanant.  Pues probablement és 
perquè el problema existia, poca informació, per falta de comunicació, pel que 
sigui, per males interpretacions, però el problema deuria existir, no me 
l’invento jo.  I per tant, l’objectiu és dir: negociïn el que ve i respecte d’aquest 
pues endavant, que es respectin els drets dels treballadors, que aquest era 
l’objectiu.  I que aquest, senyora García, és el que vostè segons diu el 
representant dels treballadors, l’assessor dels treballadors que signa el 
conveni col·lectiu, ens ha expresat en aquest senyor i a mi que vostè per 
telèfon ho havia negat.  Jo què vol que li digui?  Si vostè diu una cosa i la 
contrària no hi puc fer res, només que si ja s’aclareix amb la signatura i l’acord 
d’això, pues escolti’m, era l’objectiu. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora García, per tancar ja aquest tema. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, dir-li que aquest matí el mateix senyor m’ha 
manifestat: no, jo no vaig dir que no m’atenguessis i que no parlessis, i és 
més, lo de les 35 hores reconec, Glòria, i els drets laborals que em vas dir 
sempre que estaven a salvo. 
 
Dit això, com que clar, hauríem de fer un careo senyor Elena, i vostè no 
menteix ni jo tampoc, doncs dit això, doncs deixem-ho aquí.  I és veritat, té 
raó, que què fem aquí?  Bueno, aquest és el que jo també li he plantejat al 
principi del Ple, què fem aquí?, perquè si en comptes de presentar mocions es 
preguntés a la Comissió Informativa o abans s’informés parlant amb la 
regidora, totalment accessible, doncs potser que sí que els hagués informat. 
 
Que sàpiguen que tots els grups ens han fet preguntes, el PP fins i tot en un 
Ple, els de la CUP també s’han mostrat interessats en moltes Comisions 
Informatives, però el seu grup la veritat és que mai ens ha manifestat cap 
neguit.  Si haguessin parlat amb mi els hagués informat d’absolutament tota la 
situació que estava amb els treballadors i etc., etc.   
 
Dit això, i per resumir i per tancar, com que l’objectiu és que els treballadors 
no perdin ni un sol dels seus drets reconeguts durant tant de temps, i 
evidentment avalats per un conveni col·lectiu vinculant, doncs evidentment, 



 

com que s’ha modificat i els acords arribats amb l’empresa, exclusivament 
amb l’empresa, no són part d’aquesta moció, nosaltres votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Jo crec que ara ja han quedat prou exposats tots els punts de vista i 
passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció amb la transaccional 
incorporada.  S’aprova per unanimitat dels assistents.  Gràcies. 
 
Es vota el text transaccional, el qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
 “Que el govern municipal compleixi tots els acords als quals ha arribat amb 
els treballadors.” 
 
 

 19.  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• SOBRE L’ESTAT DELS EXTERIORS DEL CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ 
DE VENT. 

 
ALCALDESSA 
 
I ara sí que passaríem ja a la tanda de preguntes.  La primera i única és la 
pregunta del grup municipal de la CUP sobre l’estat dels exteriors del Centre 
Cívic del Molí de Vent. 
 
Recordin que hi han dos minuts per preguntar i dos minuts per contestar. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Molt breu.  El Centre Cívic Molí de Vent, que es va inaugurar fa poc, està 
construït sobre una pendent, perquè és un barri que bàsicament fa pendent la 
meitat d’ell, i degut a les pluges o al mal acabat o a una mala previsió de 
l’efecte que podien provocar les pluges sobre aquell terreny, hi ha terraplens 
que cauen.  Diguéssim, al voltant hi ha un mal acabat diguéssim dels terrenys 
on s’ubica el Molí de Vent i doncs que segurament anirà a més, perquè si és 
provocat per les pluges anirà a més. 
 
Ens han fet arribar la queixa doncs diversos veïns del barri, usuaris del Centre 
Cívic, per veure si hi ha algun pla per rehabilitar això.  Ho té en compte 
l’Ajuntament?  Havia tingut constància?  Ha analitzar el problema i sap com 
enfocar-lo?  Són moltes preguntes, però bueno, bàsicament és una. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Esperem donar resposta a totes elles.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA  
 
Gràcies, alcaldessa.  Amb dos minuts tinc més que de sobra.  El 6 d’octubre 
de l’any passat es van detectar dugues intervencions a fer, una perquè 
s’esllavissaven terres al pati d’una veïna i una altra a la vorera.  Es va actuar 
respecte a la primera i es va fer una actuació totalment definitiva i no van 
haver-hi més esllavissaments que envaïssin el pati de la senyora aquesta que 
va fer la queixa. 
 
En quant a la següent actuació, el 6 d’octubre –ho dic perquè abans de que 
presentessin la pregunta ja estàvem actuant els serveis tècnics- es van 
detectar... com... es va fer un estudi què es podria fer en lo altre, que era de 
més difícil resolució.   Llavorens els serveis tècnics van decidir que es 
posarien unes malles des de dalt de la muntanyeta cap a la banda més () de 
ferro, i posteriorment es faria una mena de mur al final per fer de contenció 
respecte la vorera.  La malla de ferro ja es va col·locar i quan es van començar 
les obres del mur, que va ser el cap de setmana del 28 d’octubre, van 
començar les pluges i es van haver de deixar.  Aquestes obres es reprendran 
ara que ja ha tornat el bon temps i en tres o quatre dies estarà acabat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Ja està, perfecte.  Doncs per tant les preguntes haurien finalitzat. 
 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
I passaríem a l’últim punt, que serien si hi han precs.  Hi ha algun prec?  Carai! 
 
Començarem per ordre, per l’ordre habitual.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Jo faré dos precs. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Recordin que són propostes d’actuació adreçades a algun dels òrgans de 
govern municipal. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament, bueno... ara fa uns dies us demanàvem en seu de Junta de 
Portaveus, i també a les comisions informatives, que se’ns expliqués 
l’organització de l’organigrama municipal.  Això va tenir lloc a la Comisió 
Informativa de Serveis a les Persones, i concretament se’ns va informar de la 
creació de nous llocs de treball, amb els seus respectius nomenaments i 
increments salarials, concretament de quatre, bueno... coordinadors o caps de 
servei nous. 
 
Sabem, i és una constatació, que tenim doncs el catàleg de llocs de treball i la 
taula retributiva que s’aprova conjuntament en el Ple municipal de 
pressupostos, que va adjunt això.  L’any 2001 es va fer la valoració de llocs de 
treball, que es va fer efectiva a partir del 2002.  Aquesta valoració de cada lloc 
de treball ve ajustada per uns paràmetres, que són la fitxa, que es valora la 
competència, la solució de problemes, la responsabilitat, la penalitat, els riscos 
possibles.  El que hem pogut veure i comprovar és que la proposta de llocs de 
treball que es va fer concretament, doncs no està a la taula de llocs de treball, 
o sigui, no la tenim en la relació.   
 
Parlem també, doncs continuem amb el tema convenial, no?, en el 2000... la 
incorporació i la creació de llocs de treball es va acordar constituir una comisió 
de seguiment d’aquests llocs de treball.  Per altra banda, els acords del 
conveni col·lectiu de treballadors ens diuen que s’estableix que la provisió de 
llocs de treball i comandaments doncs s’explicarà, serà informada a paritària, 
en la comisió paritària.   
 
ALCALDESSA 
 
Quin seria el prec? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs el prec és bàsicament que... i sabem per informacions sindicals, 
disculpi, és que no s’ha reunit la paritària, no se’ls hi ha informat d’això, i no 
està en la catalogació de llocs de treball.  Res, que se’ns fagi un informe 
jurídic sobre, en aquest cas, si és correcte o no el procediment de la creació 
d’aquests llocs de treball i la retribució que s’ha posat. 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyora Sánchez. 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Tenia dos precs. M’oblidava. 
 
ALCALDESSA 
 
Com que he vist que penjava el micro he pensat que a lo millor aquests dos 
era aquest que era molt llarg. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Se’ns va informar de que el dia 27 de novembre, si no recordo malament, 
tindríem Consell d’Administració de PIVSAM, i bàsicament doncs que en allà 
teòricament doncs s’ha de plantejar el Pla de Viabilitat.  Demanaríem, a ser 
possible, i pregaríem que tinguéssim prèviament, o sigui que no depuréssim a 
l’última setmana, als últims dies o prèviament tenir, doncs si les línies si no 
està del tot redactat, les línies clares del Pla de Viabilitat de PIVSAM. 
 
ALCALDESSA 
 
Així serà.   Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Ha expirat el termini d’un mes perquè se’ns faciliti una documentació 
que vem demanar a data de 20 de setembre.  Vem demanar la llista de 
serveis externalitzats a l’Ajuntament, els ingressos per taxes durant els 
exercicis 2008, 2009, 2010 i també el període habitual de cobrament.  I també 
vem demanar la relació de despeses del primer trimestre del nou mandat, és a 
dir, de juliol a setembre. 
 



 

I el 28 de setembre vem demanar també el Pla Estratègic de 
Desenvolupament i Promoció Econòmica que es va aprovar al 1999.  I per tant 
preguem que se’ns faciliti la documentació al més aviat possible.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Entenc que són preguntes entrades per registre, que... sí?  Pues ho 
comprovarem, perquè tenim l’interventor aquí al davant que no li consta...  ho 
comprovarem. 
 
Més precs?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  No, arrel de que en la pregunta es feia referència al Centre Cívic 
del Molí de Vent, també el nostre grup ha rebut alguna queixa a l’entorn de la 
insuficiència de passos de vianants per accedir en aquest equipament 
municipal.  Per tant, els hi demanaríem també que revisessin si els passos de 
vianants que hi han per accedir en aquest equipament públic són suficients o 
no. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Més precs?  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, gràcies.  Era per demanar un prec que vam fer a l’anterior Ple, a veure si 
es podia presentar a la Comisió Informativa els acords a què s’havien arribat 
amb els treballadors del Consorci Sanitari del Garraf i les mesures, diguem, 
d’ajustament que s’havien aprovat, o que s’havien acordat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Qui volia fer un prec?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, a la senyora regidora d’Eduació.  Aprofitant que dimecres hi ha Consell 
Escolar Municipal, i que la convocatòria d’aquest Consell és trimestral i, per 
tant, doncs ja aniríem massa enllà, suggereixo que la moció que s’ha 
presentat per donar suport a la construcció de l’escola Pasífae es pugui 
passar, o aprovar o comentar, dins del Consell Escolar Municipal com a 



 

mostra de suport als pares i mares que avui s’han esforçat a venir al Ple i que 
estan neguitosos perquè es faci l’escola. 
 
Dic això perquè... bàsicament per la qüestió aquesta, eh?, del calendari.  És 
immediat.  Se’ns hagués pogut acudir, no?, estem tan interessats en l’escola 
que se’ns hagués pogut acudir presentar-ho, però dintre dels temes he vist 
que no hi era i doncs ho aportem.  Crec que seria bo, estaria bé.  No sé si la 
moció exactament o una moció, un text de suport.  Van passar un en l’altre 
Consell Escolar sobre l’escola catalana, i crec que aquest almenys que hi hagi 
el suport del Consell Municipal doncs ens semblaria adequat, perquè així 
diguem anem sumant gent a la reivindicació fora de la ciutat, evidentment, 
perquè doncs així si s’hi va sumant gent doncs sempre tot ajuda, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, moltes gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  És per expresar un neguit, a veure si en els propers setmanes, 
mesos, el govern.... 
 
ALCALDESSA 
 
Un neguit i prec, suposo. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, sí, sí, sí.  Parteix del neguit, diguem-ne, i pregar al govern municipal a 
veure si el pot subsanar en les properes setmanes o mesos, que és amb 
relació al transport interurbà.  En els últims anys s’han fet bastantes millores 
en el servei, no hi havia hagut mai directes a Barcelona i ara n’hi han, i amb 
qualitat i amb bona freqüència, i sobretot un, diguem-ne que demanda millora 
però que existeix, que és el nocturn que ens lliga amb Barcelona i que si no el 
tenim no tenim res, diguem-ne, eh?, perquè el tema del tren no l’hem 
solucionat encara com a país, per dir-ho així, el servei de tren nocturn. 
 
Sabeu que hi han hagut alguns canvis a Vilafranca, que s’han quedat sense 
transport nocturn.  No volem cridar el mal temps, expresem el neguit de que 
diguem-ne aquestes males notícies de l’Alt Penedès no ens arribin al Garraf, i 
doncs que això, que intercedeixin, si s’escau, a la Generalitat doncs perquè no 
hi hagi exactament cap rebaixa del servei, sobretot en el nocturn. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Perfecte, moltes gràcies.   
 
Abans de tancar, d’aixecar la sessió, els voldria convidar a que aquest cap de 
setmana tenim la Fira de Novembre.  El divendres a dos quarts de dotze és la 
inauguració davant el monument a Francesc Macià i a reveure’ns durant la 
fira.  
 
Res més, s’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
17 d’octubre de 2011 
 
1. Durant aquests darrers mesos, la Generalitat de Catalunya ha dut a 

terme retallades importants en els Serveis Socials i de la Salut 
Pública, tant en equipaments com Hospitals, ambulatoris o 
residències, així com en d’altres serveis derivats. 

 
Davant d’aquesta situació, el grup municipal socialista voldria saber: 
 
a) Com ha quedat afectat el servei ambulatori del CAP o CAP’s del 

municipi? 
 
En consonància amb la política de contenció de la despesa de l’ICS, les ABS 
Vilanova 1 i Vilanova 2 han tingut una assignació pressupostària inferior a 
l’any passat. Estem oferint els mateixos serveis que fins ara, fent un esforç pel 
que fa a la gestió de personal. Pel que fa al CAPI la situació és la mateixa. 
 
b) En quin nombre de treballadors s’ha reduït la plantilla laboral 

d’aquests ambulatoris? 
 
No s’ha reduït cap treballador de plantilla fixa. 
 
c)  Quines conseqüències hi ha hagut amb el servei nocturn i de guàrdia 

de les farmàcies de la localitat? 
 
A dia d’avui, no hi han canvis en el servei de guàrdies a Vilanova, i al menys 
fins a final d’any. 
 



 

d)  Com ha condicionat el servei d’ambulància del municipi? 
 
El servei de transport sanitari urgent s’ha vist afectat des del mes de juliol amb 
la pèrdua durant sis mesos d’una unitat de 12 h. Un cop aprovat el pressupost 
de 2012, es tornaran a reorganitzar tots el efectius.  
 
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) no ha rebut cap queixa en aquets 
sis mesos. El SEM treballa en xarxa per optimitzar tots els seus efectius a la 
comarca. 
 
e)  Com han quedat afectades les residències d’avis locals (públiques o 

amb conveni amb la Generalitat) després de l’anunci d’irregularitats 
en els pagaments del personal que hi treballa? 

 
A Vilanova i la Geltrú no hi ha cap residència de gent gran de titularitat 
pública; en aquests moments només la Fundació Casa d’Empara té places 
concertades amb l’ICASS, per tant places públiques. Posats en contacte amb 
aquesta institució, ens informen que: 
 
- Actualment la Generalitat està al corrent de pagament de les estades de les 
persones residents en plaça pública. L’anunci de retards en l’abonament dels 
mesos de setembre i octubre finalment s’ha resolt cobrant a l’octubre el 65% 
dels imports i al novembre el 100% de l’import corresponent aquell mes i el 
35% corresponent al mes anterior. 
- Les dificultats que tenen venen derivades de la congelació de les tarifes des 
de l’any 2009, amb la confirmació de que l’any 2012 restaran amb les 
mateixos imports.  
 
Aquesta situació s’ha vist agreujada pels increments salarials dels dos darrers 
anys derivats de la negociació del conveni del sector i per l’increment de l’IVA. 
 
f)  Quin és el pla d’estalvi acordat pel Consell Rector del Consorci 

Sanitari del Garraf, del qual aquest Consistori n’és membre? 
 
g)  En relació amb les mesures d’estalvi que ha posat en marxa el 

Consorci Sanitari del Garraf, quins són els acords als quals s’ha 
arribat amb els seus i les seves professionals i els seus treballadors i 
les seves treballadores? 

 
INFORME SOBRE MESURES D’AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI 

AL CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
 

Un cop coneguda la previsió de decrement d’ingressos per part del CatSalut 
en el seu contracte pel 2011, la Gerència va informar de la situació en les 



 

diferents reunions del Consell Rector de dates 3 de març, 14 d’abril, 5 de 
maig, 14 de juliol, i el darrer de 27 de setembre d’aquest any. 
 
Durant els mesos de març, abril i maig es posa en marxa un procés de 
participació a nivell dels professionals i també de converses amb la 
representació legal dels treballadors (RLT a partir d’ara) per, entre tots, trobar 
mesures d’estalvi que ajudin a pal·liar aquesta baixada d’ingressos. Aquest 
procés es diu “repensem” del qual surten 85 mesures que no afecten a la 
contractació de personal ni a la provisió de serveis i l’impacte de les quals es 
valora inicialment en aproximadament 550.000 € per l’any 2011 i en 941.000 € 
tot l’any 2012. 
 
Paral·lelament es presenta, tant al Consell Rector com a la RLT, una proposta 
de mesures d’ajustament de la despesa que es passa a informar 
posteriorment. 
 
A partir del 5 de juliol s’inicien les negociacions oficials amb la Representació 
Legal dels Treballadors per tal d’arribar a un acord que possibiliti la 
sostenibilitat de l’organització i a la vegada minimitzi l’afectació tant als nostres 
usuaris com als nostres professionals. 
 
Finalment en data 29 de setembre es signa l’acord amb la totalitat de la RLT, 
el resum del qual és pot observar posteriorment. 
 
I . Pla d’estalvi o mesures d’ajustament de la despesa 
 
Els objectius d’aquest pla d’ajustament són: 
 
• Minimitzar l’afectació al nostre personal. 
• Assolir la sostenibilitat de l’organització. 
 
Tot això amb criteris de coherència, transparència i participació, i d’acord 
amb els nostres valors: amb respecte envers els nostres professionals i 
pacients en equip, amb professionalitat i assegurant els nivells de qualitat.  
 
Els tipus de mesures són: 
 
• Optimitzar la gestió i millorar la gestió clínica. 
 
Aquest tipus de mesures van lligades a l’optimització de la gestió i que no 
tenen repercussió directa en els professionals. La gran majoria són fruit de la 
participació dels grups de “repensem” d’on surten unes 85 mesures. Aquest és 
un procés dinàmic i continu en el temps. 
 



 

• Adequar els recursos als nivells d’activitat assistencial contractada. 
 
Aquest tipus de mesures van dirigides a disminuir la capacitat productiva per 
tal d’adequar-la en part a la contractada. Són principalment: 
 

• Incrementar els dies de tancament anual d’una planta d’hospitalització 
d’aguts. 

• Adequar l’oferta quirúrgica a la compra d’aquesta per part del CatSalut. 
Tancament quiròfans de tarda. 

• Reduir l’oferta de llits sociosanitaris (24 llits) per la baixada de compra 
d’estades de llarga estada per part del CatSalut. 

 
• Reorganitzar i redefinir els serveis assistencials i no assistencials, amb 
mesures organitzatives i de cerca d’eficiència. 
 
Aquestes mesures afecten a l’organització del treball dels diferents serveis i 
unitats, i tenen com a objectiu adequar els recursos i els processos per tal 
d’incrementar l’eficiència de l’organització. 
 
Per exemple: canvis d’horaris, unificació de magatzem i de compres, etc. 
Igualment que el primer punt aquest també és un procés dinàmic i continu en 
el temps. 
 
• Mesures complementàries. Acord Empresa � RLT, per tal de minimitzar 
l’afectació a nivell dels RRHH, a canvi de disminució de la retribució 
variable per objectius. 
 
II. Resum de l’acord amb els treballadors i treballadores del Consorci 
Sanitari del Garraf 
 
1. Retribució variable per objectius (DPO’s) 
 
 a) Any 2011. Reducció del 100% del import màxim assolible de DPO’s. 
Posada en marxa un ERO suspensiu voluntari per tal de minimitzar aquesta 
reducció. 
 b) Any 2012. Vinculació del 50% de les DPO’s als objectius econòmics 
del CSG en el 2012. La resta (50%) de les DPO’s vinculats a objectius 
individuals o de servei. 
 c) Voluntat de retorn 2013�2015 si els resultats són positius. 
 
2. Durada de l’acord 
 

• 1 de gener del 2011 a 31 de setembre de 2012 



 

• Compromís de realitzar cap ERO ni cap acomiadament de tipus 
objectiu per causes econòmiques i/o organitzatives. 

• Aquest acord s’haurà de renegociar si en aquest període el CSG 
experimenta una reducció superior a l’1,2 % dels ingressos del 2011. 

•  
3. Contractes temporals 
 

• Creació d’una borsa de treball preferent pel personal eventual 
desplaçat, fins el 31 de desembre del 2012. 

• Acord entre CSG i CSP per incorporar amb preferència als 
professionals desplaçats. 

 
4. Creació de una comissió paritària de seguiment 
 
Creació d’una comissió mixta integrada pels membres de la Direcció i de la 
RLT amb l’objectiu de: 
 

• Conèixer el seguiment pressupostari. 
• Proposar i analitzar noves accions de millora i eficiència. 
• Seguiment i control de les mesures recollides en l’acord. 

 
 
La signatura d’aquest acord ha estat unànime per part de tots els sindicats 
representats en els diferents comitès d’empresa dels centres del CSG. 
 
A part, s’ha signat per part de la majoria dels representants sindicals i la 
direcció una modificació substancial de les condicions laborals del grup-1 
(llicenciats universitaris assistencials) de l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut 
dels Treballadors. 
 
Aquest acord aplica les lliurances de guàrdies del present conveni sectorial, i 
clarifica la permanència horària d’aquest col·lectiu en l’organització. Per altra 
banda aquest acord busca implementar dins dels serveis mèdics, l’horari de 
tarda com horari normal de treball. 
 
Josep Lluís Ibáñez Pardos 
Gerent 
______________________________________________________________ 
 
 
2. Segons consta en el Pla Especial del Port, aprovat l’any 2007, una de 

les concessions existents acabava l’agost de l’any 2011.  
Concretament, la concessió era Drassanes i Disseny, SA (Drassanes i 



 

construcció d’embarcacions).  El Grup Municipal Socialista voldria 
saber en quin moment està la concessió i quina és la intenció de 
l’equip de govern per a l’espai que ocupaven aquestes instal·lacions. 

  
La concessió que acabava l’agost  del 2011 és, efectivament la de Drassanes 
i Disseny, SA (Drassanes i construcció d’embarcacions) situades en el front 
portuari del Passeig Marítim, al costat de l’edifici administratiu del port. L’espai 
que han estat ocupant està qualificat pal Pla especial del Port com a Zona 
Lúdica Comercial, clau O. 
 
Aquest àmbit, juntament amb el que Varador Vilanova ha deixat lliure en 
finalitzar també la concessió d’activitat d’escar i la ja existent plaça del Port, 
està destinat a espai obert, lliure en la seva major part, i amb una ocupació 
amb edificació d’un 15%, destinada a usos recreatius, comercials, de 
restauració, d’esbarjo i culturals. Ports de la Generalitat ha presentat a tràmit a 
l’Ajuntament la proposta d’ordenació d’aquesta zona, en data 1 de febrer del 
2011 i és, fins ara,  pendent de tramitació. 
 
És voluntat d’aquest govern municipal, i així s’ha posat en coneixement de 
l’òrgan gestor del port, que no es tanqui ni es tramiti la proposta d’ordenació, 
en tant no es disposi d’un o uns concessionaris formalment interessats, que 
puguin actuar com a interlocutors vàlids per a generar una ordenació que 
convingui a les tres parts. 
 
Per altre part, ens informa l’òrgan gestor del port, que Drassanes i Disseny, 
SA havia demanat una pròrroga de la concessió, per tal de poder completar la 
producció dels encàrrecs de que disposava i que aquesta concessió se’ls ha 
prorrogat fins a 31 de desembre d’aquest mateix any. 
 
Mentre tant, l’Ajuntament es proposa centrar l’actuació en la recerca 
d’interessats en operar en aquell espai com a nou concessionari en la línia de 
l’establert en el Pla especial de Port. 
 
 
3. El Grup Municipal Socialista vol saber en quin estat estan els tràmits 

per a la MPPG en l’àmbit Cap de Creu. 
 
El Ple de l’Ajuntament, de data 19.01.2009, va acordar aprovar inicialment la 
MPPGO (subzona 9a) sector del PERI Cap de Creu-Sant Onofre-rambla 
Samà. 
 
En data 28.01.2009 es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 24 i en el Diari de Vilanova de data 06.02.2009, 
així com en el tauló d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. 



 

 
En data 26.07.10, el Ple de l’Ajuntament, va acordar desestimar i estimar 
parcialment les al·legacions presentades en el termini d’exposició pública, tal 
com es detalla en l’informe emès pel Cap del servei d’urbanisme, així com, 
també, la seva aprovació provisional. 

 
El 20.08.10, l’Ajuntament va remetre a la CTUB el document aprovat 
inicialment i provisionalment, juntament amb còpia de l’expedient administratiu 
complet, per a la seva aprovació definitiva, i en data 10.08.2010 es van 
practicar les notificacions als interessats al·legants que consten a l’expedient. 
 
En data16.12.10, la CTUB va acordar la suspensió de la resolució definitiva 
fins que es completi l’expedient amb la documentació següent per tal de poder 
valorar globalment la proposta, i que literalment diu: 
 

   1.  Suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del Pla general 
d'ordenació a l'àmbit “Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla Samà, 
subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 
19, 21 i 23 del carrer Santa Anna, subzona 9a”, de Vilanova i la Geltrú, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que es completi l’expedient amb la 
documentació següent per tal de poder valorar globalment la proposta: 

1.1  Alternatives, anàlisi, justificació i descripció de l’ordenació, d’acord amb 
l’article 69.2.d del Reglament. 

1.2  Estudi de mobilitat sostenible de l’estructura general viària, informat per 
l’organisme competent, d’acord amb l’article 59 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i 69.2.d.4. del seu Reglament. 

1.3  Un estudi econòmic i financer general de la proposta de modificació, un 
informe de sostenibilitat econòmica i un estudi de viabilitat econòmica del 
sectors i polígons delimitats, d’acord amb els article 59 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme i 76 del seu Reglament. 

1.4  Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en termes comparatius 
entre el planejament vigent i la proposta. En el cas que es determinés un 
increment d’aprofitament, degut a la reducció de càrregues, certificats 
registrals de titularitat i càrregues dels últims 5 anys de les propietat d’acord 
amb l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

1.5  Un anàlisi del teixit urbà, la seva consolidació i usos, així com estructura de la 
propietat d’acord amb els article 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 69 i 
72 del Reglament. 

1.6  Una memòria social que justifiqui la pèrdua del sostre protegit que comporta la 
reducció del sostre plantejat, d’acord amb els article 59 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme i 69 del Reglament. 



 

1.7  Completar els plànols d’informació d’acord amb els apartats anteriors. 
 

La referida resolució de la CTUB va tenir entrada en el Registre general de 
l’Ajuntament en data 20.01.2011 (registre núm. 2011001093/1). 
 
4. El Grup Municipal Socialista vol saber si s’està negociant algun 

projecte per a la urbanització de la plaça del Trajo de Garbí i en quin 
moment està la construcció de l’edifici de serveis a la nàutica 
esportiva del Port de Vilanova i la Geltrú. 

 
Plaça del Trajo de Garbí: No s’està negociant, a data d’avui, cap projecte per 
a la ocupació i urbanització d’aquest espai portuari, per part de l’Ajuntament, 
ni tenim constància que s’estigui fent per part de Ports de la Generalitat. 
 
Edifici de serveis a la nàutica: Aquestes instal·lacions, que s’han d’ubicar 
sobre el dic de ponent del port, les ha de construir l’empresa Marina Far 
Vilanova SA i han de ser cedides a l’Ajuntament com una de les obligacions  
de la concessió. Així consta a les bases de la mateixa i en el contracte de 
concessió que se’n va derivar. No consta, però, en la documentació citada, 
cap referència a en quin moment s’ha de donar compliment a aquesta 
obligació i, com es pot veure, no s’ha fet en les primeres fases de construcció 
de la nova dàrsena esportiva i de l’escar, tot i que aquestes han coincidit amb 
els anys de millor impuls inversor.  
 
5.  El Grup Municipal Socialista vol saber quants alumnes escolaritzats 

hi ha a la ciutat distribuïts per escoles i per instituts; tant públics com 
privats per nivells. I, dins de cada escola, el nombre d’alumnes per 
aula-grup. Des de les llars d’infants fins a 2n. de batxillerat. 

 
Els document annexes a aquest escrit contenen la quantitat d’alumnes 
escolaritzats a la ciutat distribuït de la següent manera: 

 
• Cens escolar llar d’infants 2011-2012. 

� Centres que imparteixen aquest nivell educatiu i ràtios de cada 
centre. 

� Quantitat d’alumnes sol·licitant. 
� Quantitat d’alumnes admesos. 
� Quantitat d’alumnes en llista d’espera. 

 
• Cens escolar primària 2011-2012. 

� Quantitat d’alumnes per cursos i escoles públiques i concertades. 
� Nombre de classes per curs i centre 
� Totals d’alumnes per l’etapa, els diferents cursos i la diferent 

tipologia escolar. 



 

 
• Cens escolar ESO 2011-2012. 

� Quantitat d’alumnes per cursos i escoles públiques i concertades. 
� Nombre de classes per curs i centre 
� Totals d’alumnes per l’etapa, els diferents cursos i la diferent 

tipologia escolar. 
 
 
Juntament a aquestes dades, només faltaria adjuntar les referent a l’etapa de 
Batxillerat, però, com bé sabeu aquestes no estan a la nostra disposició en 
aquest moment, ja que no són estudis obligatoris i l’OME no té competència 
en aquesta etapa. 
 
Tot i això, un cop ha finalitat el període de certificació de matrícula que ha de 
fer cada centre al Departament d’Ensenyament, com cada any, hem procedit a 
demanar-les, amb què, tan d’hora com les tinguem us les farem arribar. Però, 
cal recordar que és voluntat de cadascun dels centres que imparteix estudis 
de batxillerat, i no obligació –com en les etapes d’infantil, primària i ESO–  fer-
les arribar a l’àrea d’educació de l’Institut Municipal d’Educació i Treball.  

 



 

 

Dades a data octubre 2011 

 

  

 

 

 

 

  

                                       

                                     

  

0-1 ANYS 1-2 ANYS 2-3 ANYS 

NOM  DEL CENTRE 
Núm. 
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centre 
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2011-2012 

Places 
lliures 

2011-2012 
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Sol. Admesos 
No 

admesos Sol. Admesos 
No 

admesos Sol. Admesos 
No 

admesos 

EL DRAC 119 119 0 47 72 188 116   188 20 7 13 87 33 54 81 32 49 

EL GAVOT 114 115 0 43 71 148 77   148 16 12 4 65 18 47 67 41 26 
LA BALDUFA, 
espai municipal 
per a la infància 107 107 0 47 60 124 64   124 13 8 5 77 31 46 34 21 13 
LLAR D'INFANTS 
MUNICIPAL 
L'ESCATERET 102 102 0 42 60 104 44   104 19 16 3 35 10 25 50 34 16 
TOTAL CENTRES 
PÚBLICS 442 443 0                              

            CENS   ESCOLAR   2011-2012  -  VILANOVA   I  LA  GELTRÚ 

LLARS D'INFANTS 



 

 

 

 

CENS   ESCOLAR   2011-2012  -  VILANOVA   I  LA  GELTRÚ 
CENTRES  DE  PRIMÀRIA 

                         

     INFANTIL (alumnes/aules)      PRIMÀRIA (alumnes/aules)      
  
NOM  DEL CENTRE P-3 P-4 P-5   

1r.CI  
(1r) 

2n.CI 
(2n) 

1r.CM 
(3r) 

2n.CM 
(4t)   

1r.CS 
(5è) 

2n.CS 
(6è)     

TOTAL 
ESCOLA 

% per 
ESCOLA 

   
percentatge 
públics / 
privats 

1 
L'ARAGAI 50 2 49 2 48 2   49 2 49 2 49 2 50 2 62 3 50 2   456 10,35% 

2 
L'ARJAU 50 2 46 2 50 2   42 2 38 2 42 2 50 2 50 2 49 2   417 9,46% 

3 
CANIGÓ 50 2 49 2 51 2   50 2 48 2 52 2 70 3 50 2 50 2   470 10,66% 

4 
COSSETÀNIA 25 1 26 1 26 1   26 1 25 1 26 1 25 1 23 1 25 1   227 5,15% 

5 
GINESTA 47 2 38 2 45 2   35 2 44 2 45 2 41 2 42 2 45 2   382 8,67% 

6 
LLEBETX 26 1 27 1 28 1   26 1 23 1 27 1 23 1 27 1 23 1   230 5,22% 

7 
EL MARGALLÓ 27 1 25 1 26 1   25 1 29 1 29 1 29 1 33 1 31 1   254 5,76% 

8 
POMPEU FABRA 50 2 51 2 51 2   51 2 75 3 50 2 50 2 51 2 50 2   479 10,87% 

9 
SANT JORDI 50 2 50 2 52 2   50 2 51 2 50 2 50 2 54 2 71 3   478 10,85% 

10 
ÍTACA 50 2 50 2 51 2   50 2 75 3 51 2 51 2 50 2 50 2   478 10,85% 

  



 

11 
PASÍFAE 49 2 49 2 28 1   24 1 15 1 19 1               184 4,18% 

12 
VOLERANY 50 2 50 2 51 2   50 2 49 2 77 3 25 1           352 7,99% 
TOTAL  
ESCOLEPÚBLIQUES 
  524 21 510 21 507 20 

 
 

478 20 521 22 517 21 464 19 442 18 444 18 

 
 

4.407 100% 68,14% 
13 

LA PAU 25 1 25 1 24 1   23 1 24 1 24 1 23 1 26 1 25 1   219 10,63% 
14 

PROVIDÈNCIA 26 1 26 1 26 1   23 1 27 1 26 1 25 1 27 1 26 1   232 11,26% 
15 

ESCOLA PIA 50 2 50 2 51 2   48 2 53 2 52 2 52 2 50 2 52 2   458 22,22% 
16 

EL CIM 51 2 50 2 51 2   49 2 52 2 55 2 55 2 50 2 54 2   467 22,66% 
17 

SANT BONAVENTURA 51 2 50 2 51 2   50 2 50 2 52 2 51 2 51 2 51 2   457 22,17% 
18 

STA. TERESA DE JESÚS 25 1 25 1 25 1   25 1 26 1 27 1 25 1 25 1 25 1   228 11,06%   
TOTAL ESCOLES 
CONCERTADES 
  228 9 226 9 228 9 

 
 

218 9 232 9 236 9 231 9 229 9 233 9   2.061 100% 31,86% 

TOTAL MUNICIPI 752 30 736 30 735 29   696 29 753 31 753 30 695 28 671 27 677 27   6.468   
Dades a data octubre  2011.                         
 

 

 

 

 



 

 

CENS   ESCOLAR   2011-2012  -  CENTRES DE SECUNDÀRIA – E.S.O. 

E. S. O.   

NOM  DEL CENTRE 1r.   2n.     3r.   4t.    
TOTAL 

CENTRE 
% PER 

CENTRE 

percentatge 
públics/ 
privats 

1 
IES DOLORS MALLAFRÉ 62 2 90 3   68 2 91 3   311 17,36% 

2 
IES JOAQUIM MIR 89 3 84 3   90 3 90 3   353 19,71% 

3 
IES MANUEL DE CABANYES 120 4 122 4   121 4 122 4   485 27,08% 

4 
IES LLUCH I RAFECAS 122 4 93 3   91 3 124 4   430 24,01% 

5 
IES BAIX A MAR 92 3 59 2   61 2       212 11,84%   

TOTAL CENTRES PÚBLICS  485 16 448 15 
 
 431 14 427 14   1.791 100% 62,60% 

6 
DIVINA  PROVIDÈNCIA 30 1 27 1   30 1 27 1   114 10,65% 

7 
ESCOLA PIA 61 2 54 2   62 2 62 2   239 22,34% 

8 
EL CIM 59 2 64 2   62 2 57 2   242 22,62% 

9 
SANT BONAVENTURA 60 2 58 2   61 2 51 2   230 21,50% 

10 
STA. TERESA DE JESÚS 63 2 

 
59 2   60 2 63 2   245 22,90%   

 
TOTAL CENTRES CONCERTATS  273 9 262 9 

 
 275 9 260 9   1.070 100% 37,40% 

TOTAL MUNICIPI 758 25 710 24   706 23 687 23   2.861 
 Dades a data octubre de 2011.            



 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.15 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 
 


