El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-vilanova-geltru-07-05-2016/

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 7 DE MAIG DE 2016
Acta núm. 8
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 9:00 hores del dia 7 de maig de 2016, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU),
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents:
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ PUJOL
DAVID MONTES I MUÑOZ
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
TERESA LLORENS CARBONELL
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
JOAN MARTORELL MASÓ
GISELA VARGAS REYES
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
MARTA JOFRA SORA
JOSEP ASENSIO ALBÀ
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA
QUETI VINYALS I FLORENCIANO
JORDI MEDINA I ALSINA
OLGA ARNAU I SANABRA
ADELAIDA MOYA I TAULÉS
ENVER AZNAR MÉNDEZ
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR
CARLOS REMACHA LÓPEZ
CARMEN REINA PADILLA
SECRETARI GENERAL
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(CUP)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(ERC)
(SOM VNG)
(SOM VNG)
(PP)
(No adscrita)

INTERVENTOR GENERAL
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
El Sr. RAIMON RÀFOLS abandona la sala després de la votació del punt núm.
5, i ja no torna.
Els punts de l’ordre del dia són els següents:
ORDRE DEL DIA
Grup Municipal de la CUP
1. Moció per rendir comptes públicament de l’acció de govern i facilitar el
treball de l’oposició.
2. Moció per a la celebració de Jornades Gastronòmiques relacionades amb
els productes mariners vilanovins.
Grup Municipal de C’s
3. Moció en defensa de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i del
reconeixement de la seva pluralitat lingüística.
4. Moció per al suport i benestar social de les persones afectades per la
malaltia celíaca.
Grup Municipal del PP
5. Moció en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
Grup Municipal d’ERC
6. Moció per actualitzar, ampliar i adaptar a formats digitals i interactius el
projecte educatiu “Descobrim Vilanova i la Geltrú”.
Grup Municipal de CiU
7. Moció de rebuig a la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors.
Grup Municipal del PSC
8. Moció per la retirada de l’Ordre de copagament confiscatori per a les
persones amb discapacitat.

Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG
9. Moció per a la creació d’una comissió d’investigació municipal sobre
l’àmbit de les finques de l’interior de l’illa delimitada per la rambla Pirelli,
el passeig del Carme, la rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar
(P.E. Pirelli-Mar).
10. Pregunta d’ERC:


Sobre el cadastre.

11. Preguntes de SOM VNG:



Sobre els menjadors escolars.
Sobre les tasques de neteja que l’empresa propietària de la finca de
l’interior de l’illa delimitada per la rambla Pirelli, el passeig del Carme, la
rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar va dur a terme a
l’octubre de 2015.

PRECS
Grup Municipal de la CUP
1. MOCIÓ PER RENDIR COMPTES PÚBLICAMENT DE L’ACCIÓ DE
GOVERN I FACILITAR EL TREBALL DE L’OPOSICIÓ.
Sovint acostumem a defensar els ajuntaments com l’administració pública més
propera a la ciutadania. En realitat, en podríem fer més entre totes i tots; entre
les formacions polítiques que integren un govern i els grups de l’oposició, sigui
quin sigui el seu color. De fa uns quants anys, el dia a dia de la política es
barreja amb una terminologia que ens indica que encara ens manca un llarg
camí per recórrer i que la democràcia de què presumim és de molt baixa
intensitat: desafecció política, opacitat, desinformació.
En aquest sentit, el govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hauria de
ser la primera institució interessada a retre comptes regularment davant la
ciutadania perquè l’acció de govern fos fiscalitzada, no ja des de l’oposició i
els mitjans de comunicació, sinó també pels veïns i veïnes del municipi. Estem
massa acostumats i acostumades a rebre en períodes electorals propaganda
institucional que confon de manera interessada institucions públiques i partits
polítics. Manca sentit de la cultura democràtica. L’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, dissortadament, no és cap excepció.

En l’actualitat no existeix cap suport físic o virtual en què els veïns i les veïnes
de la ciutat puguin avaluar l’acció de govern d’una manera directa, entenedora
i a primer cop d’ull. Si ens volem informar de les accions endegades per part
d’un govern municipal les alternatives són poques: el butlletí d’informació
municipal, que ofereix una informació incompleta; les actes dels plens
municipals, que arriben tard i són feixugues. La cosa pública no sobresurt, tant
com molts i moltes desitjaríem, del saló de plens i les oficines de l’Ajuntament.
En aquest sentit, podem recordar que el Defensor de la Ciutadania ha
demanat en diverses ocasions que en la publicació de les Ordenances Fiscals
es detallés què ha canviat d’un any per l’altre. Les seves recomanacions, en el
moment de presentar la seva memòria anual també haurien de ser assumides
com a pròpies pel govern municipal de la ciutat.
El Ple municipal perd pes de decisió política i resta desprestigiat en el moment
que les mocions presentades pels grups de l’oposició no són executades per
manca de voluntat política. És aleshores quan les propostes envelleixen si
resten guardades en un calaix. De la mateixa manera, la tasca fiscalitzadora
dels grups de l’oposició resta condicionada en el moment en què l’accés a la
informació és difícil i es demora en el temps, o quan la documentació és poc
concreta i difosa. Les institucions públiques no haurien de tenir por de les
paraules democràcia o transparència. Cal obrir de bat a bat l’accés a la
informació, que ni és un monopoli ni fruit de la propietat d’un govern.
Per tots aquests motius, demanem al govern i als grups de l’oposició l’adopció
del següent
ACORD
“PRIMER. Que el web municipal contempli d’una manera senzilla, directa i
entenedora –és a dir, de manera temàtica i indexada- la descripció dels
acords del ple i de les mocions presentades pel govern i l’oposició, tant si han
estat estimades o desestimades, incorporant el sentit del vot de totes les
formacions polítiques que integren el consistori.
SEGON. Que el mateix espai virtual s’actualitzi mensualment incorporant
l’estat d’execució de totes les mocions presentades pels grups municipals que
integren el Ple municipal.
TERCER. L’enviament anual d’una publicació a tots els domicilis de la ciutat
amb la informació anteriorment referida.
QUART. La incorporació en aquest mateix espai de les preguntes i respostes
orals –de manera temàtica i indexada- que es fan durant els plens municipals.

CINQUÈ. La incorporació al web municipal de les demandes d’informació
escrites –de manera temàtica i indexada- i de les respostes per part de l’equip
de govern, així com la data en què foren presentades i contestades, tot
remarcant si la informació ha estat lliurada dins o fora dels 30 dies de termini.
SISÈ. Que l’equip de govern informi públicament i de manera semestral del
motiu pel qual no ha executat les mocions aprovades al Ple municipal.”
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat
dels presents, amb un total de 24 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4
d’ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina).
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT:
Sovint acostumem a defensar els ajuntaments com l’administració pública més
propera a la ciutadania. En realitat, en podríem fer més entre totes i tots; entre
les formacions polítiques que integren un govern i els grups de l’oposició, sigui
quin sigui el seu color. De fa uns quants anys, el dia a dia de la política es
barreja amb una terminologia que ens indica que encara ens manca un llarg
camí per recórrer i que la democràcia de què presumim és de molt baixa
intensitat: desafecció política, opacitat, desinformació.
En aquest sentit, el govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú hauria de
ser la primera institució interessada a retre comptes regularment davant la
ciutadania perquè l’acció de govern fos fiscalitzada, no ja des de l’oposició i
els mitjans de comunicació, sinó també pels veïns i veïnes del municipi. Estem
massa acostumats i acostumades a rebre en períodes electorals propaganda
institucional que confon de manera interessada institucions públiques i partits
polítics. Manca sentit de la cultura democràtica. L’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, dissortadament, no és cap excepció.
En l’actualitat no existeix cap suport físic o virtual en què els veïns i les veïnes
de la ciutat puguin avaluar l’acció de govern d’una manera directa, entenedora
i a primer cop d’ull. Si ens volem informar de les accions endegades per part
d’un govern municipal les alternatives són poques: el butlletí d’informació
municipal, que ofereix una informació incompleta; les actes dels plens
municipals, que arriben tard i són feixugues. La cosa pública no sobresurt, tant
com molts i moltes desitjaríem, del saló de plens i les oficines de l’Ajuntament.
En aquest sentit, podem recordar que el Defensor de la Ciutadania ha
demanat en diverses ocasions que en la publicació de les Ordenances Fiscals
es detallés què ha canviat d’un any per l’altre. Les seves recomanacions, en el

moment de presentar la seva memòria anual també haurien de ser assumides
com a pròpies pel govern municipal de la ciutat.
El Ple municipal perd pes de decisió política i resta desprestigiat en el moment
que les mocions presentades pels grups de l’oposició no són executades per
manca de voluntat política. És aleshores quan les propostes envelleixen si
resten guardades en un calaix. De la mateixa manera, la tasca fiscalitzadora
dels grups de l’oposició resta condicionada en el moment en què l’accés a la
informació és difícil i es demora en el temps, o quan la documentació és poc
concreta i difosa. Les institucions públiques no haurien de tenir por de les
paraules democràcia o transparència. Cal obrir de bat a bat l’accés a la
informació, que ni és un monopoli ni fruit de la propietat d’un govern.
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Que a la propera Comissió Informativa corresponent es debati una
proposta de com rendir comptes públicament de l’acció de govern i facilitar el
treball de l’oposició, valorant les propostes que es proposen a la moció, tot
incorporant l’acord definitiu en el Reglament Orgànic Municipal i en el propi
Reglament de Participació Ciutadana com a dret per part de la ciutadania a
l’accés a la informació.
SEGON. Que el web municipal contempli d’una manera senzilla, directa i
entenedora –és a dir, de manera temàtica i indexada- la descripció dels
acords del ple i de les mocions presentades pel govern i l’oposició, tant si han
estat estimades o desestimades, incorporant el sentit del vot de totes les
formacions polítiques que integren el consistori.
TERCER. Que el mateix espai virtual s’actualitzi mensualment incorporant
l’estat d’execució de totes les mocions presentades pels grups municipals que
integren el Ple municipal.
QUART. L’enviament anual d’una publicació a tots els domicilis de la ciutat
amb la informació anteriorment referida.
CINQUÈ. La incorporació en aquest mateix espai de les preguntes i respostes
orals –de manera temàtica i indexada- que es fan durant els plens municipals.
SISÈ. La incorporació al web municipal de les demandes d’informació escrites
–de manera temàtica i indexada- i de les respostes per part de l’equip de
govern, així com la data en què foren presentades i contestades, tot remarcant
si la informació ha estat lliurada dins o fora dels 30 dies de termini.

SETÈ. Que l’equip de govern informi públicament i de manera semestral del
motiu pel qual no ha executat les mocions aprovades al Ple municipal.”
2. MOCIÓ
PER
A
LA
CELEBRACIÓ
DE
JORNADES
GASTRONÒMIQUES RELACIONADES AMB ELS PRODUCTES
MARINERS VILANOVINS.
La promoció dels productes de proximitat i de l’economia productiva del
territori és estratègica per al futur econòmic de la ciutat per una gran diversitat
de motius. No tan sols per l’àmbit laboral i d’oportunitats, sinó també per a la
sobirania alimentària, per a l’enfortiment del teixit productiu local, per a la
restauració existent i futura, per a la proposta turística i gastronòmica de la
ciutat i també per a la pròpia salut de la ciutadania.
El sector pesquer travessa, ja històricament, tot un ventall de dificultats
econòmiques i comercials. En aquest sentit, des de les institucions públiques
és més necessari que mai defensar l’economia productiva arrelada al territori, i
sobretot aquells productes i oficis lligats a la nostra història i identitat
mediterrània.
Una iniciativa que pot contribuir-hi és el foment de jornades gastronòmiques
relacionades amb els productes mariners. Jornades sobre el peix i la cuina
marinera sostingudes durant tot l’any, vinculades als diferents productes de
temporada. La proposta tindria una doble finalitat: d’una banda, la promoció
del producte de la indústria pesquera vilanovina i, de l’altra, l’enfortiment dels
actius identitaris de la ciutat com a atractius turístics.
En altres geografies del litoral català existeixen experiències similars que
podrien ser un mirall per replicar a la nostra ciutat. Es tracta d’iniciatives de tot
tipus i amb models organitzatius diferents, ja siguin locals, comarcals o
regionals: les Jornades de la Galera i la cuina marinera, a Cambrils; les
Jornades gastronòmiques del peix i el marisc del Maresme, que arriben a 14
municipis; les Jornades Gastronòmiques de l'escamarlà i el peix del Cap de
Creus; la Campanya gastronòmica del Peix de Roca, a Begur; les Jornades
Gastronòmiques de Peix Blau, de la Tonyina o del Peix de Llotja, a l’Ametlla
de Mar, repartides durant tot l’any; les Jornades gastronòmiques del llagostí o
del pop i l’arròs, a Sant Carles de la Ràpita; les Jornades gastronòmiques de
la Canana, a Torredembarra; les Jornades Gastronòmiques del Suquet de
Peix de l'Escala; o les Jornades Palamós Gastronòmic.
Fins i tot en algun cas han derivat i consolidat espais gastronòmics estables
amb un gran impacte i atracció, com és el cas de “L’Espai del peix” a Palamós,

que vol contribuir al coneixement, la sostenibilitat i la gastronomia dels
productes mariners.
És fonamental que unes jornades d’aquest tipus no es vegin com una
competència entre sectors i agents econòmics. Per aquest motiu,
correspondria a l’Ajuntament cercar el consens necessari entre el sector
pesquer i la restauració per a l’expansió de les jornades, el focus de les quals
és el producte mariner vilanoví.
És evident que aquestes actuacions busquen enfortir el producte pesquer
vilanoví a la vegada que suposen actuacions en l’àmbit de promoció de l’oferta
turística de la ciutat mitjançant els actius culturals identitaris.
L’Ajuntament ha de posar, doncs, totes les facilitats tècniques, humanes i
econòmiques per fer-ho una realitat i consolidar la iniciativa al llarg de l’any i
que no sigui una campanya de promoció efímera, sinó diferents
esdeveniments distribuïts durant tot l’any amb vocació de creixement,
continuïtat i ampliació. De la mateixa manera que els darrers anys s’ha donat
impuls o donat suport i subvencions quantioses a diverses iniciatives
comercials o firals, sovint amb cap o poca relació amb els productes i el teixit
productiu local, des de la CUP entenem que cal apostar fort pel sector primari i
els productes de proximitat.
En aquest sentit, el govern anterior ja contemplava aquesta filosofia en el seu
PAM: Concretament, en l’acció 52.5: Donarem suport al producte identitari
local mitjançant campanyes al mercat, mitjançant el Pla gastronòmic o el
suport a la Confraria en la promoció del peix. S'ha donat suport en la promoció
del peix local: campanya gamba, ranxos mariners (Setmana del mar). Accions
conjuntes amb la Confraria de Pescadors, llotja on line...
Per tot això la CUP de Vilanova i la Geltrú proposa al Ple municipal l’adopció
del següent
ACORD
“PRIMER. Cercar la fórmula organitzativa i de finançament més adequada per
realitzar unes jornades gastronòmiques relacionades amb els productes
mariners vilanovins.
SEGON. Acordar la fórmula de les jornades de forma conjunta entre els
diferents grups municipals en el marc de la comissió informativa corresponent.
TERCER. Que en l’impuls d’aquestes jornades tinguin un protagonisme
destacat els diferents agents econòmics de la ciutat implicats.

QUART. Que s’incloguin els actes dins de les diferents promocions turístiques
que es fan de la ciutat.”
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat
dels presents, amb un total de 24 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4
d’ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina).
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT:
La promoció dels productes de proximitat i de l’economia productiva del
territori és estratègica per al futur econòmic de la ciutat per una gran diversitat
de motius. No tan sols per l’àmbit laboral i d’oportunitats, sinó també per a la
sobirania alimentària, per a l’enfortiment del teixit productiu local, per a la
restauració existent i futura, per a la proposta turística i gastronòmica de la
ciutat i també per a la pròpia salut de la ciutadania.
El sector pesquer travessa, ja històricament, tot un ventall de dificultats
econòmiques i comercials. En aquest sentit, des de les institucions públiques
és més necessari que mai defensar l’economia productiva arrelada al territori, i
sobretot aquells productes i oficis lligats a la nostra història i identitat
mediterrània.
Una iniciativa que pot contribuir-hi és el foment de jornades gastronòmiques
relacionades amb els productes mariners. Jornades sobre el peix i la cuina
marinera sostingudes durant tot l’any, vinculades als diferents productes de
temporada. La proposta tindria una doble finalitat: d’una banda, la promoció
del producte de la indústria pesquera vilanovina i, de l’altra, l’enfortiment dels
actius identitaris de la ciutat com a atractius turístics.
En altres geografies del litoral català existeixen experiències similars que
podrien ser un mirall per replicar a la nostra ciutat. Es tracta d’iniciatives de tot
tipus i amb models organitzatius diferents, ja siguin locals, comarcals o
regionals: les Jornades de la Galera i la cuina marinera, a Cambrils; les
Jornades gastronòmiques del peix i el marisc del Maresme, que arriben a 14
municipis; les Jornades Gastronòmiques de l'escamarlà i el peix del Cap de
Creus; la Campanya gastronòmica del Peix de Roca, a Begur; les Jornades
Gastronòmiques de Peix Blau, de la Tonyina o del Peix de Llotja, a l’Ametlla
de Mar, repartides durant tot l’any; les Jornades gastronòmiques del llagostí o
del pop i l’arròs, a Sant Carles de la Ràpita; les Jornades gastronòmiques de
la Canana, a Torredembarra; les Jornades Gastronòmiques del Suquet de
Peix de l'Escala; o les Jornades Palamós Gastronòmic.

Fins i tot en algun cas han derivat i consolidat espais gastronòmics estables
amb un gran impacte i atracció, com és el cas de “L’Espai del peix” a Palamós,
que vol contribuir al coneixement, la sostenibilitat i la gastronomia dels
productes mariners.
És fonamental que unes jornades d’aquest tipus no es vegin com una
competència entre sectors i agents econòmics. Per aquest motiu,
correspondria a l’Ajuntament cercar el consens necessari entre el sector
pesquer i la restauració per a l’expansió de les jornades, el focus de les quals
és el producte mariner vilanoví.
És evident que aquestes actuacions busquen enfortir el producte pesquer
vilanoví a la vegada que suposen actuacions en l’àmbit de promoció de l’oferta
turística de la ciutat mitjançant els actius culturals identitaris.
L’Ajuntament ha de posar, doncs, totes les facilitats tècniques, humanes i
econòmiques per fer-ho una realitat i consolidar la iniciativa al llarg de l’any i
que no sigui una campanya de promoció efímera, sinó diferents
esdeveniments distribuïts durant tot l’any amb vocació de creixement,
continuïtat i ampliació. De la mateixa manera que els darrers anys s’ha donat
impuls o donat suport i subvencions quantioses a diverses iniciatives
comercials o firals, sovint amb cap o poca relació amb els productes i el teixit
productiu local, des de la CUP entenem que cal apostar fort pel sector primari i
els productes de proximitat.
En aquest sentit, el govern anterior ja contemplava aquesta filosofia en el seu
PAM: Concretament, en l’acció 52.5: Donarem suport al producte identitari
local mitjançant campanyes al mercat, mitjançant el Pla gastronòmic o el
suport a la Confraria en la promoció del peix. S'ha donat suport en la promoció
del peix local: campanya gamba, ranxos mariners (Setmana del mar). Accions
conjuntes amb la Confraria de Pescadors, llotja on line...
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Cercar la fórmula organitzativa i de finançament més adequada per
realitzar unes jornades gastronòmiques relacionades amb els productes
mariners vilanovins, conjuntament amb els agents implicats.
SEGON. Acordar la fórmula de les jornades de forma conjunta entre els
diferents grups municipals en el marc de la comissió informativa corresponent.

TERCER. Que en l’impuls d’aquestes jornades tinguin un protagonisme
destacat els diferents agents econòmics de la ciutat implicats.
QUART. Que s’incloguin els actes dins de les diferents promocions turístiques
que es fan de la ciutat.”
Grup Municipal de C’s
3. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA COOFICIALITAT DE LES
LLENGÜES A CATALUNYA I DEL RECONEIXEMENT DE LA
SEVA PLURALITAT LINGÜÍSTICA.
Abans de l’inici de la sessió, el ponent de la moció va retirar-la.
4. MOCIÓ PER AL SUPORT I BENESTAR SOCIAL DE LES
PERSONES AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA.
Abans de l’inici de la sessió, el ponent de la moció va retirar-la.
Grup Municipal del PP
5. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES DIPUTACIONS I EN CONTRA DE
LA SEVA DESAPARICIÓ.
Des del començament de la nostra democràcia les Diputacions Provincials
han estat coprotagonistes, com a governs locals intermedis, de la millora
general dels nostres pobles i ciutats, ajudant als municipis a desenvolupar les
seves competències i a prestar més i millors serveis. El seu objectiu final ha
estat i és l’aportació de més benestar als ciutadans oferint serveis de qualitat
que garanteixin la igualtat d’oportunitats.
Al llarg de tots aquests anys han garantit la permanent assistència, cooperació
jurídica, econòmica, tècnica i d’assessorament dels municipis, facilitant el seu
adequat funcionament, especialment dels rurals.
La seva labor de coordinació territorial, d’auxili als petits i mitjans municipis, de
prestació de serveis de primera necessitat que no podrien proporcionar molts
municipis per si sols, d’impuls d’actuacions complementàries en temes de
competència municipal, ha estat definitiva per a la gestió local.

Províncies i municipis, ajuntaments i diputacions, integren una mateixa
comunitat política local i comparteixen uns mateixos interessos, sense relació
jeràrquica sinó de paritat institucional. Són fonamentals per, generant
economies d’escala, provocar l’abaratiment dels costos i el consegüent efecte
multiplicador dels recursos.
El seu paper és essencial per als petits municipis, fins al punt que la seva
supressió abocaria a la desaparició de petits ajuntaments. I són
imprescindibles per combatre la despoblació.
Les Diputacions Provincials són veritables Administracions Territorials amb
competències pròpies i amb autonomia per gestionar els seus interessos, tal
com reconeix la Constitució.
L’article 141.2 de la Constitució encomana a les Diputacions el Govern i
l’administració autònoma de les províncies, reconegudes al seu apartat 1r com
a entitats locals amb personalitat jurídica pròpia. Així ho ha confirmat el
Tribunal Constitucional en diferents ocasions, definint-les com a “components
essencials la preservació dels quals es jutja indispensable per assegurar els
principis constitucionals”.
En conclusió, són element clau per a la vertebració nacional, raó per la qual la
seva eliminació és una pretensió constant de les formacions polítiques
nacionalistes.
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya
proposa l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Reivindicar el valor institucional de les Diputacions Provincials com
a governs que compleixen la missió de cooperar en la vertebració territorial i
de vetllar per la igualtat i l’accés de tots els ciutadans als serveis necessaris.
SEGON. Exigir al futur Govern de la Nació que respecti aquestes institucions
per no castigar als milions d’espanyols que, sota la seva empara, conviuen en
municipis rurals.
TERCER. Valorar que el present immediat de les Diputacions no passa per la
seva eliminació sinó per aconseguir, juntament amb els Ajuntaments, l’objectiu
de dotar-se d’unes administracions modernes i eficaces al servei dels
ciutadans, en les quals no es solapin competències, i que comptin amb el
mateix nivell de qualitat i autosuficiència de les altres Administracions de
l'Estat.”

Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent:
Vots a favor: PSC (5) i PP (1) = 6 vots
Vots en contra: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots
Abstencions: CiU (6) i Sra. Carmen Reina (1) = 7 vots
Grup Municipal d’ERC
6. MOCIÓ PER ACTUALITZAR, AMPLIAR I ADAPTAR A FORMATS
DIGITALS I INTERACTIUS EL PROJECTE EDUCATIU
“DESCOBRIM VILANOVA I LA GELTRÚ”.
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar l’any 1997 una comissió
pedagògica integrada per un grup de professionals de la docència, en
representació de diferents centres educatius locals, que van treballar, de
manera voluntària, junt amb la Regidoria d’Educació, per elaborar el projecte
“Descobrim Vilanova i la Geltrú”.
Aquest projecte té com a objectiu dotar el professorat de Vilanova i la Geltrú
d’uns materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes
diferencials de la nostra ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics,
gastronòmics...) perquè l’alumnat descobreixi la història, el patrimoni i la
singularitat de la nostra ciutat.
Des de les escoles és imprescindible el treball de coneixença de l’entorn més
proper per crear vincles amb la ciutat, sentiment de pertinença i, alhora, sentirse’n part independentment dels trets culturals familiars, llengua o procedència.
Projectes com el “Descobrim Vilanova i la Geltrú” són eines de cohesió social
que cal promoure i aprofitar des de l’Ajuntament.
És per això que des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) proposem al Ple l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Fer una enquesta de valoració entre els claustres dels centres
educatius de la ciutat per tal d’extreure’n les mancances i necessitats actuals
del projecte.

SEGON. Actualitzar el contingut dels diferents quadernets del “Descobrim
Vilanova i la Geltrú” en base a les diferents necessitats, mancances i
demandes de la comunitat educativa local.
TERCER. Crear material digital i interactiu relacionat amb el projecte
“Descobrim Vilanova i la Geltrú” per tal que es pugui treballar des de diferents
dispositius electrònics. De forma especial amb les Pissarres Digitals
Interactives (PDI) per poder treballar-ho col·lectivament a les aules, però
també en format d’aplicacions web o per a mòbil.
QUART. Comunicar aquest acord als diferents claustres dels centres
educatius de la ciutat, a les diferents associacions de famílies d’estudiants
(AMPES) i als col·lectius interessats en el camp educatiu de la ciutat i que
varen prendre part, en el seu moment, en la redacció del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC).
CINQUÈ. Crear notícia d’aquest acord en el web corporatiu de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.”
Es vota la moció, amb la transacció proposada al punt tercer, la qual s’aprova
per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 4
de la CUP, 4 d’ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina).
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT:
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar l’any 1997 una comissió
pedagògica integrada per un grup de professionals de la docència, en
representació de diferents centres educatius locals, que van treballar, de
manera voluntària, junt amb la Regidoria d’Educació, per elaborar el projecte
“Descobrim Vilanova i la Geltrú”.
Aquest projecte té com a objectiu dotar el professorat de Vilanova i la Geltrú
d’uns materials didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes
diferencials de la nostra ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics,
gastronòmics...) perquè l’alumnat descobreixi la història, el patrimoni i la
singularitat de la nostra ciutat.
Des de les escoles és imprescindible el treball de coneixença de l’entorn més
proper per crear vincles amb la ciutat, sentiment de pertinença i, alhora, sentirse’n part independentment dels trets culturals familiars, llengua o procedència.
Projectes com el “Descobrim Vilanova i la Geltrú” són eines de cohesió social
que cal promoure i aprofitar des de l’Ajuntament.

És per això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Fer una enquesta de valoració entre els claustres dels centres
educatius de la ciutat per tal d’extreure’n les mancances i necessitats actuals
del projecte.
SEGON. Actualitzar el contingut dels diferents quadernets del “Descobrim
Vilanova i la Geltrú” en base a les diferents necessitats, mancances i
demandes de la comunitat educativa local.
TERCER. Valorar amb els centres educatius la incorporació de material digital
i interactiu al projecte “Descobrim Vilanova i la Geltrú” i, a mesura que la
disponibilitat pressupostària ho vagi permetent, crear material digital i
interactiu relacionat per tal que es pugui treballar des de diferents dispositius
electrònics. De forma especial amb les Pissarres Digitals Interactives (PDI)
per poder treballar-ho col·lectivament a les aules, però també en format
d’aplicacions web o per a mòbil.
QUART. Comunicar aquest acord als diferents claustres dels centres
educatius de la ciutat, a les diferents associacions de famílies d’estudiants
(AMPES) i als col·lectius interessats en el camp educatiu de la ciutat i que
varen prendre part, en el seu moment, en la redacció del Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC).
CINQUÈ. Crear notícia d’aquest acord en el web corporatiu de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.”
Grup Municipal de CiU
7. MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA
D’AFERS EXTERIORS.
Arran del recurs interposat pel Govern espanyol el mes de febrer, el Tribunal
Constitucional (TC) ha suspès provisionalment la Conselleria d’Afers Exteriors
de la Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu.
El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat
contra les iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya -Decret Llei
contra la pobresa energètica que ha estat suspès, Llei catalana d’horaris
comercials, Impost de pisos buits, Impost sobre els dipòsits bancaris,

Declaració de sobirania, Llei catalana de professions de l’esport- un modus
operandi contra les nostres competències i autogovern davant el qual no
podem restar impassibles.
La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la
bona salut de les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015
Catalunya va augmentar les exportacions en un 6,1% respecte l’any anterior,
situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal de
vendes a l’exterior.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de
realitzar política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als
ciutadans.
SEGON. Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de
recursos judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives
democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la Conselleria
d’Afers Exteriors.
TERCER. Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que
dugui a terme per mantenir intacta la Conselleria d’Afers Exteriors i totes les
seves funcions.
QUART. Exigir al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió de la
Conselleria d’Afers Exteriors.
CINQUÈ. Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.”
ES RETIRA aquesta moció.
Grup Municipal del PSC
8. MOCIÓ PER LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT
CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), va fixar les

bases per al desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les
persones en situació de dependència i va establir un dret subjectiu en l’àmbit
de l’atenció social. Aquesta llei va significar un abans i un després en relació
amb les persones amb manca d’autonomia o dependència, ja que garanteix el
dret a rebre unes prestacions adequades a les seves necessitats.
El model de finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt en
què es combina el finançament públic i el finançament privat. Hi intervenen
tres parts: l’administració central, l’administració autonòmica i el beneficiari. La
proporció entre el que paga l’usuari i el que paga l’administració esta en funció
de la capacitat econòmica del beneficiari, l’anomenat Copagament. No obstant
això, la Llei fa esment a un principi bàsic que diu que ningú quedarà exclòs de
rebre la prestació que necessiti per falta de capacitat econòmica.
En l’àmbit territorial de Catalunya, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials, va establir que l’accés als serveis socials es regiria pel principi de la
universalitat, on els poders públics haurien de garantir a tothom l’accés als
serveis socials i llur ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat i justícia
redistributiva. No obstant això, la llei també contemplava que aquest principi
no excloïa, però, que l’accés es pogués condicionar al fet que els usuaris
complissin determinats requisits i paguessin una contraprestació econòmica
per assegurar la coresponsabilitat entre els usuaris i les administracions
públiques i la sostenibilitat del sistema.
En aquest context, els criteris de valoració per determinar la capacitat
econòmica de la persona beneficiària de les prestacions venien determinats
per les Ordres ASC/432/2007 i ASC/433/2007, que fixaven com a criteri
exclusiu per determinar la capacitat econòmica els ingressos derivats de la
renda personal de la persona beneficiària, excloent d’aquesta manera els
guanys o les pèrdues patrimonials.
Amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d’abril, els criteris de
valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions de servei no gratuïtes i la participació de les persones en el seu
finançament han canviat. Ara, a més dels ingressos, es contempla el
patrimoni, el seu rendiment i les càrregues familiars, fet que provoca que en la
gran majoria dels casos els beneficiaris d’aquest servei paguin més, amb
increments del copagament de fins a un 30% i un 40%.
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les
persones que depenen d’aquests serveis, es considera que ha estat un
desencert aquest nou sistema de copagament, i que no ha estat més que una
nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social
i Família. El nou càlcul de copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha

provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràstica dels recursos
econòmics per poder fer front a les despeses del dia a dia, ha suposat una
pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de
butxaca garantits siguin insuficients per poder satisfer un conjunt de despeses
personals necessàries i no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat
que no es tingui en compte el greuge econòmic que suporten en relació amb
la resta de la ciutadania. En definitiva, no té sentit que les persones usuàries
d’aquests serveis es vegin desproveïdes de la major part dels seus ingressos
pel fet de poder rebre un servei que li facilitarà l’autonomia si després no
podran comptar amb els recursos suficients per gaudir d’aquesta autonomia.
Diverses entitats representatives dels col·lectius de persones amb discapacitat
han posat de relleu la dramàtica situació de centenars de persones que,
després d’aplicar la nova ordre de copagament, tenen una disponibilitat de
diners de butxaca, en molts dels casos, inferiors als 100€ mensuals, fet que
atempta a la igualtat d’oportunitats, la seva socialització i integració social, i
els condemna a una situació de pobresa crònica. Tanmateix, el sector de la
discapacitat a Catalunya no demana la gratuïtat dels serveis sinó un
copagament just i equitatiu.
Recentment, altres governs com els de la Comunitat Valenciana o les Illes
Balears han portat a terme la revisió de l’Ordre de copagament, revisant els
seus criteris i establint condicions més justes pel que fa als diners de “butxaca”
del que poden gaudir les persones amb discapacitat un cop han fet el
pagament del servei rebut per Llei.
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una
Proposta de Resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al
govern de la Generalitat a derogar l’Ordre de copagament BSF/130/2014. Una
derogació que no ha executat el Govern de la Generalitat, tot i tenir el mandat
parlamentari.
Per aquest motiu, aquest Ple aprova el següent
ACORD
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del
Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual Ordre BSF/130/2014, per
aprovar-ne una de nova que estableixi criteris més justos, en base a les ordres
anteriors, mitjançant la participació en la seva elaboració de les entitats
representants dels col·lectius afectats, que determinin la capacitat econòmica
de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de

prestacions econòmiques destinades a l’atenció a la situació de dependència
que estableix la cartera de Serveis Socials.
SEGON. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament
que la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), estableix per al
seu correcte desenvolupament.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials,
Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat
Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat).”
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total
de 23 vots (6 de CiU, 5 del PSC, 4 de la CUP, 4 d’ERC, 2 de SOM VNG, 1 del
PP i 1 de la Sra. Carmen Reina).
Grups Municipals de la CUP, ERC i SOM VNG
9. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ
MUNICIPAL SOBRE L’ÀMBIT DE LES FINQUES DE L’INTERIOR
DE L’ILLA DELIMITADA PER LA RAMBLA PIRELLI, EL PASSEIG
DEL CARME, LA RAMBLA DE LLUÍS COMPANYS I L’EIXAMPLE
DE MAR (P.E. PIRELLI-MAR).
El passat mes de desembre els grups de l’oposició van sol·licitar al govern
municipal un seguit d’informació referent a les finques d’interior d’illa
delimitada per la rambla Pirelli, el passeig del Carme, la rambla de Lluís
Companys i l’Eixample de Mar, amb l’objectiu de posicionar-se de forma
informada davant la proposta d’urbanització de l’interior d’illa que el govern
volia tirar endavant.
A data 23 d’abril encara no ha estat lliurada la totalitat de la informació
sol·licitada, i manquen dades imprescindibles per prendre aquesta decisió.
Durant aquest temps, els grups de l’oposició han mantingut reunions, tant amb
membres del govern i tècnics de la Comissió de Territori i Espai Urbà de
l'Ajuntament, com amb alguns dels veïns afectats, i a mesura que anem
adquirint major coneixement sobre el tema, els dubtes sobre com s'ha
gestionat el conflicte es van fent més i més grans, en lloc d'aclarir-se, que és
el que esperàvem. Aquest conflicte es remunta a l’any 2001, quan es va
aprovar el Pla General vigent, i s’agreuja l’any 2008, quan una Sentència del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insta l’Ajuntament a expropiar la
finca propietat de l’empresa Ninglee, S.L.
Alguns dels aspectes que més ens costa entendre d’aquest procés són els
següents:








La inacció i incompliment de les sentències judicials, reiterada per part
dels successius governs, que a més de complicar la situació, pot
provocar l'increment del deute amb l'empresa Ninglee, S.L., a causa
dels interessos acumulats fins al dia d’avui.
Que l'Ajuntament no hagi realitzat fins ara una taxació que almenys
permeti tenir una estimació aproximada de l'import de l’expropiació i
només prengui com a referència la taxació efectuada per l’empresa
propietària de la finca a expropiar.
L'opacitat de les negociacions que s’han dut a terme al llarg dels anys i
que no han estat registrades en cap acta, escrit o document de cap
tipus.
Quan i per què s’ha produït la segregació de la finca propietat de
l'empresa Ninglee, S.L.
Per què no han estat convocats a negociar tots els propietaris implicats
del sector.

Davant d’aquesta situació considerem que cal investigar de manera
exhaustiva els successos que a través dels anys han portat a l'actual situació,
per tal d’identificar possibles irregularitats en el procés i els responsables de
les mateixes, i per garantir que aquesta situació no es repeteixi en el futur.
Simultàniament treballarem des de la Comissió de Territori i Espai Urbà en la
recerca d’una solució el més favorable possible per a totes les parts
implicades.
Per tots els motius expressats, proposem al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú l'adopció del següent
ACORD
“PRIMER. Que es constitueixi una comissió especial d’investigació formada
per tots els grups municipals d’aquest ajuntament, per tal d’esclarir possibles
irregularitats en la gestió del procés i d’identificar responsabilitats.
SEGON. Que es creï aquesta comissió abans del finals del mes de maig de
2016 i que en la primera reunió es fixi el funcionament i els objectius concrets
d’aquesta comissió entre els diferents grups municipals.

TERCER. Que la comissió pugui citar a qualsevol dels treballadors municipals
(o d’organismes autònoms municipals) i càrrecs electes (actuals o de mandats
anteriors) que qualsevol dels grups consideri rellevant, per dur a terme la
tasca encomanada a la comissió d’investigació.”
Després del debat corresponent, ES RETIRA aquesta moció.
10. Pregunta d’ERC:


Sobre el cadastre.

11. Preguntes de SOM VNG:



Sobre els menjadors escolars.
Sobre les tasques de neteja que l’empresa propietària de la finca de
l’interior de l’illa delimitada per la rambla Pirelli, el passeig del Carme, la
rambla de Lluís Companys i l’Eixample de Mar va dur a terme a
l’octubre de 2015.

______________________________________________________________

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 10:50 hores, de
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

