
 

 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que va 
efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-07-10-2013/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges en 
l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2013 

 
Acta núm. 14 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 7 d’octubre de 2013, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

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



 

 

 

SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA. 
 
El Sr. GERARD FIGUERAS s’incorpora a la sessió quan s’està tractant el punt 
4 de l’ordre del dia. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament del dia 9 de setembre de 2013. (0:10) 

  
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
 Alcaldia 
 
 2. Aprovació de la substitució d’un membre de la Comissió d’Ètica i Bon 

Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (0:10) 
 
 Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
 3. Aprovació de la incorporació al pacte regulador de les condicions de treball 

dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2007-2010, de 
l’annex del règim de prestació dels serveis extraordinaris de la Policia 
Local. (0:12) 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Comunicació i Premsa 
 
 4. Aprovació, si escau, del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 

Freixenet, SA. (0:14) 
 
  



 

 

 

 Promoció Econòmica i Turisme 
 
 5. Aprovació, si escau, del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 

la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. (0:38) 
 6. Aprovació, si escau, del conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 

l'Associació Doctor Jum-Festival Blanc. (0:59) 
 7. Aprovació, si escau, del traspàs de la parada núm. 39 del Mercat del 

Centre. (1:01) 
 8.  Aprovació, si escau, del traspàs de la parada núm. 29 del Mercat del 

Centre. (1:02) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 9. Aprovació de la modificació del dia de la sessió ordinària de la Comissió 

Informativa de Serveis a la Ciutat i modificació del seu calendari per a l’any 
2013. (1:04) 

 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
  

  10. Aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial d’Usos per a 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc 
Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú. (1:05) 

  11. Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall i Paisatgístic de l’ampliació del 
Laboratori d’aplicacions Bioacústiques i construcció de túnel acústic, 
promogut per Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques del Centre Tecnològic 
de Vilanova i la Geltrú, situat en el Port d’aquest municipi. (1:34) 

 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
 
 Hisenda 
 
  12. Donar compte de diversos expedients de modificació de crèdits aprovats 

per Decret. (1:36) 
 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
  13. Donar compte al Ple del Decret de data 02.08.2013, núm. exp. 220/2013-

RH, de nomenament del Sr. XAVIER ISART i RUEDA com a personal 
eventual, per ocupar el càrrec de DIRECTOR DELS SERVEIS 
URBANÍSTICS I TERRITORIALS d’aquest Ajuntament. (1:36) 

  
 
 



 

 

 

 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV  
 
  14. Moció per impulsar l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú. (1:55) 
  15. Moció amb el suport del PSC per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya 

que garanteixi beques-menjador a tots els infants en situació de 
vulnerabilitat. (2:13) 

  16. Moció de suport a la vaga de docents a les Illes Balears i de rebuig a 
l’anomenat “Tractament Integral de Llengües” que pretén imposar el govern 
balear. (2:22) 

 
 Grup Municipal de la CUP 
 

  17. Moció en contra de la reforma del Codi Penal respecte al dret al propi cos. 
(2:41) 

  18. Moció per a la contractació progressiva d’energia verda per als 
subministraments municipals. (2:52) 

  19. Moció per declarar la il·legitimitat d’una part del deute de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. (3:07) 

 
 Grup Municipal del PSC 
 
  20. Moció sobre l’empresa municipal PIVSAM. (3:28) 
  21. Moció sobre el procés d’adjudicació de la concessió del servei de neteja als 

equipaments municipals. (3:52) 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  22. Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 

• Sobre el trasllat de l’escola Pasífae. (4:02) 
 
 PRECS (4:06) 

 
 
 

    1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 9 
DE SETEMBRE DE 2013. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (7 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 



 

 

 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
    2. ALCALDIA. APROVACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ D’UN MEMBRE 

DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA I BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
Atès que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
es va aprovar en el ple del mes d’abril de 2013 i que en el punt cinquè de 
l’esmentat document es fa referència a la creació de la Comissió d’Ètica. 
 
Atès que en el ple de data 3 de juny de 2013 es van aprovar els membres que 
han de formar part de la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Atès l’escrit de renúncia presentat per la senyora Eva Solichero Ballester com 
a membre de la Comissió d’Ètica. 
 
Atès els resultats del procés d’elecció del membre de l’esmentada comissió en 
qualitat de treballador/a municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 4.1.a de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
pel que fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no 
solament les pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tots 
els seus ens, entitats, organismes i empreses dependents han de respectar, 
sinó també per a la creació de la comissió de seguiment del compliment 
d’aquest codi. 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 8 d’abril de 2013, pel qual s’aprova el Codi 
d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Acord de Ple en sessió ordinària de 3 de juny de 2013 pel qual s’aproven els 
membres de la Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar la substitució de la senyora Eva Solichero Ballester pel 
senyor Josep Orriols Mas en qualitat de treballador municipal, dins de la 
Comissió d’Ètica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb que es 



 

 

 

recull en el punt cinquè del Codi d’Ètica i Bon Govern aprovat pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió ordinària del dia 8 d’abril de 2013. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord a totes les persones interessades.” 
  
S’aprova aquest punt per unanimitat dels presents (7 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 

    3. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA. APROVACIÓ DE LA 
INCORPORACIÓ A L’ACORD REGULADOR DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL DELS FUNCIONARIS DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2007-2010, DE 
L’ANNEX DEL RÈGIM DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
EXTRAORDINARIS DE LA POLICIA LOCAL. 

 
El regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana proposa al Ple Municipal 
l’aprovació de l’annex del règim de prestació dels serveis extraordinaris de la 
Policia Local a incorporar a l’Acord regulador de les condicions de treball dels 
funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Relació dels fets 
 
1.  Es va crear una Comissió de Treball dels representants sindicals i el 

regidor de Seguretat i Protecció Ciutadana, el gerent i el director de 
Recursos Humans com a representants de l’administració, per tractar 
diferents punts relacionats amb la Policia Local. En concret, es va veure la 
necessitat de regular en un cos escrit totes les pràctiques que es duen a 
terme i que es consideren justes en relació a l’atribució de serveis 
extraordinaris. 

 
2.  La Comissió de Treball va elaborar un text de règim de prestació dels 

serveis extraordinaris de la Policia Local. Aquest text pretén regular els 
treballs extraordinaris de la Policia Local. 

 
3. En data 25 de setembre de 2013, s’aprova en Mesa de Treball de la 

Comissió Paritària i en Mesa General de Negociació modificar el redactat 
que ja estava consensuat entre les parts i s’elabora el text final que es 
porta a aprovació. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 54.1.h del Decret 214/1990, de 30 d’abril, del personal al servei de 

les administracions locals de Catalunya. 



 

 

 

 
2. Article 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic. 
 
Dit això, aquest Ple de la Corporació acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la incorporació a l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l’annex 
relatiu a la regulació del règim de prestació dels serveis extraordinaris de la 
Policia Local. 
 
SEGON. Remetre una còpia al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva publicació.” 
 
 

RÈGIM DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS  
DEL COL·LECTIU DE LA POLICIA LOCAL 

 
Índex 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Capítol I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  Definició 
Article 2.  Àmbit funcional 
Article 3.  Àmbit temporal 
Article 4.  Tipus de treballs extraordinaris 
 

Capítol II - DE LA COMISSIO D’INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT 
 
Article 5.  La Comissió 
 

Capítol III - DE L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 
 
Article 6.   Llibre de disponibilitat 
Article 7.   Assignació dels treballs extraordinaris 
Article 8.   Distribució per categories professionals 
Article 9.   Treballs extraordinaris associats als serveis mínims 
Article 10. Dispositius per serveis especials 
Article 11. De les vacances i permisos 
 

Capítol IV - DE L’ECONÒMIC 



 

 

 

 
Article 12. Compensació econòmica. 
Article 13. Compensació no econòmica.  
Article 14. Dies especials. 
 

Capítol V -DE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Article 15. Del compliment de l'Acord. 
Article 16. De les resolucions de la Comissió. 
Article 17. De l'incompliment de serveis assignats. 
 

Disposició Final 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La importància i la transcendència del servei que du a terme la Policia Local de 
Vilanova i la Geltrú com a servei públic fa imprescindible que es plantegi la necessitat 
de garantir uns estàndards mínims de presència policial a carrer per garantir 
l’acompliment de la funció que té encomanada aquest col·lectiu, i cal que es faci amb 
un mínim de garanties, tant de seguretat com d’eficiència.  
 
La modificació del quadrant de servei de Policia Local i l’aplicació d’aquest als torns 
rotatius, ha fet possible una notable optimització dels recursos humans del col·lectiu, 
reduint de forma considerable la despesa en concepte de serveis extraordinaris. 
 
La situació econòmico-social en què ens trobem actualment fa necessària una revisió 
profunda dels acords, i/o una regulació més acurada per minimitzar al màxim la 
despesa en treballs extraordinaris, tractant que no es vegi minvada la resposta i 
eficiència del cos de Policia Local de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest document pretén regular els treballs extraordinaris de la policia local: 
 

1. Diferenciant el servei ordinari de l’extraordinari. 
2. Minimitzant els treballs extraordinaris reservant-los al manteniment de la  

seguretat ciutadana i la seguretat del col·lectiu. 
3. Permetent que tothom pugui accedir als treballs extraordinaris en 

condicions d’igualtat. 
4. Reservant la possibilitat que el Cap de Policia pugui adoptar les mesures 

necessàries en casos excepcionals. 
 
Per tot això, es proposa la regulació següent: 
 
 
 



 

 

 

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1.  Definició 
 

S’entén per treballs extraordinaris als efectes del present acord tots els serveis 
que per estar compresos dins les competències de la Policia Local de Vilanova i 
la Geltrú, i mancant personal operatiu per poder cobrir-los, han d’ésser realitzats 
pel col·lectiu fora de la jornada laboral que consta al quadrant de serveis anual. 
 
Els treballs extraordinaris es realitzaran de forma voluntària i de conformitat amb 
allò que s’estableixi i es desenvolupi en aquest document.  
 
En cas que voluntàriament no es cobreixin els serveis, l’Ajuntament aplicarà la 
legislació vigent al respecte. 

 
Article 2.  Àmbit funcional 

 
El present acord és d’aplicació a tots els membres del cos de la Policia Local de 
Vilanova i la Geltrú, i al personal auxiliar adscrit al cos que realitza el seu servei 
en torns rotatius. 

 
Article 3.  Àmbit temporal 

 
3.1.   El present acord entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura. 
 
3.2.  La modificació del present acord o la negociació d’un nou, per qualsevol 

de les parts, serà motiu per a la convocatòria de la comissió de treball 
constituïda a l’efecte en el termini màxim de deu dies.  

 
3.3. Aquest acord serà vigent fins que no s’aconsegueixi un nou acord que el 

substitueixi. 
 
Article 4.  Tipus de treballs extraordinaris 

 
4.1. Prolongació del servei:  
 

És el temps que es realitza com a prolongació del servei ordinari de forma 
extraordinària i no previsible un cop finalitzada la jornada laboral i amb 
motiu de la finalització d’un servei o per motius d’urgència justificada. 

 
El temps es comptabilitzarà per hores, essent acumulables al còmput total 
la suma de les fraccions horàries realitzades en diferents dies. 

 
La prolongació de jornada de forma programada no serà considerada 
treballs extraordinaris 

 
4.2. Complementació dels serveis mínims:  
 



 

 

 

És el temps que es realitza per cobrir les necessitats del col·lectiu de 
policia local de Vilanova i la Geltrú per assegurar el compliment dels 
serveis mínims acordats entre l’Ajuntament i els representants sindicals, 
garantint la presència policial al carrer i cobrint els compromisos assolits 
amb la ciutadania, quan hi manca el personal suficient per quadrant 
ordinari. 

  
4.3. Serveis especials i dispositius:  
 

És el temps que es realitza per cobrir les necessitats de serveis especials 
o extraordinaris que es produeixin en determinats moments de l’any a 
causa d’una major necessitat de personal operatiu, i que no es puguin 
cobrir pel servei ordinari establert.  

 
4.4. Les reunions ordinàries fora de l’horari de treball no seran considerades 

serveis extraordinaris.  
 
 
CAPÍTOL II - DE LA COMISSIÓ D’INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT 

 
Article 5.  La Comissió 

 
5.1. Es constitueix una comissió la funció de la qual serà el seguiment, 

vigilància i compliment de les garanties del present acord i intervenir i 
resoldre els conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació. 

 
5.2. La Comissió vigilarà i garantirà que existeixi equitat en temps i forma en 

l’assignació dels treballs extraordinaris envers els treballadors i 
treballadores. 

 
5.3. La comissió d’interpretació i seguiment estarà formada per: 
 

a) Representants sindicals:  
Un delegat/da sindical per cada sindicat amb representació a la Junta 
de Personal.  

 
b) Ajuntament:  

Igual nombre de membres que els representants sindicals. 
 
5.4. La Comissió establirà el seu calendari de reunions i criteris d’actuació i/o 

resolució de conflictes (com mínim una reunió semestral) i realitzarà el 
sorteig o designació de la lletra per la qual s’ha d’iniciar l’assignació de 
serveis i amb caràcter extraordinari, quan sigui sol·licitat per alguna de les 
parts en un termini màxim de tres (3) dies. 

 
 
CAPÍTOL III - DE L’ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 

 
Article 6.  Llibre de disponibilitat 



 

 

 

 
Es posarà a disposició del personal un llibre/calendari de disponibilitat perquè 
tothom pugui apuntar-se els dies que voluntàriament estigui disponible per 
realitzar treballs extraordinaris. El personal interessat a fer serveis extraordinaris 
s'haurà d'apuntar al llibre, com a mínim, 48 hores abans del dia de la realització 
del full de servei. 
 
En cap cas s’assignarà un treball extraordinari a una persona que no s’hagi 
apuntat al llibre de disponibilitat, tret dels casos excepcionals i degudament 
justificats. 
 
Els Caps de Torn seran els responsables de la custòdia del llibre/calendari, i 
l’hauran de facilitar a tots els que vulguin apuntar-se. 

 
Article 7.   Assignació dels treballs extraordinaris 
 

7.1. Per a l’elecció del membre de la plantilla que comença el torn de 
realització de treballs extraordinaris, s’aplicarà el punt 5.4 del present 
acord. 

 
L'esmentada assignació de serveis es continuarà en ordre alfabètic  
ascendent del cognom, amb la resta dels components. Només podrà 
saltar-se aquest ordre a causa de força major (impossibilitat de 
localització, malaltia, necessitats específiques del servei degudament 
justificades, altres que consideri la Comissió, etc.). 

 
En la llista haurà de figurar almenys un número de telèfon mòbil per a la 
localització de la persona designada per realitzar els treballs 
extraordinaris. Una vegada assignats els treballs extraordinaris s’enviarà 
un correu electrònic o un sms al destinatari. 

 
7.2.  El fet d’apuntar-se a fer treballs extraordinaris suposarà l’autorització de la 

introducció a la base de dades del número d’hores apuntades/realitzades, 
que podrà consultar tot el col·lectiu.  

 
La difusió per qualsevol mitjà de les dades d'aquesta base de dades 
suposarà la violació de la llei de protecció de dades. 

 
7.3. Hi haurà tres llistats per calcular el còmput de treballs extraordinaris de 

manera independent: 
 

• Llistat A: Laborables, de Dilluns a Dijous, en torns de matí, tarda i nit; 
divendres, en torns de matí i tarda; i diumenges i festius, en torn de nit. 

•  Llistat B: Dissabtes, diumenges i festius, en torns de matí i tarda. 
•  Llistat C: Divendres, dissabtes i vigílies de festius, en torn de nit. 

 
El fet d'haver realitzat treballs extraordinaris dins un d'aquests còmputs no 
comptabilitzarà hores als altres dos llistats. 



 

 

 

 
Els llistats amb el còmput estaran disponibles a través de qualsevol PC de 
la Prefectura.  

 
El còmput de treballs extraordinaris es realitzarà anualment, excepte del 
15 de juny al 15 de setembre que tindrà el seu propi còmput. Quan acabi 
aquest període es continuarà amb el còmput anual anterior.  

 
7.4. Per fer l’assignació de treballs extraordinaris es tindrà en compte el 

número total d’hores extraordinàries realitzades per les persones que 
hagin anotat la seva disponibilitat al llibre/calendari de disponibilitat, 
donant sempre preferència als que menys hores portin realitzades. En cas 
d’empat s’assignaran en funció de la lletra del sorteig.  

 
En tot cas es prioritzarà  qui no dobli torn sobre qui dobli.  

 
7.5. Al personal en situació de segona activitat a la prefectura de policia li serà 

d’aplicació l’article 75 del pacte de condicions, que diu: 
 

Article 75. Característiques dels llocs de servei de segona activitat: 
 

1.  S’evitarà la realització de serveis extraordinaris o de prolongació de 
jornada.  

2.  El servei es podrà realitzar uniformat o no uniformat, segons les 
tasques a realitzar.  

3.  Seran llocs destinats bàsicament a desenvolupar funcions amb un 
factor de perillositat, penositat o risc molt reduït. 

 
 El personal en situació de segona activitat, adscrit a la Policia Local, podrà 

realitzar únicament serveis extraordinaris quan siguin necessaris al seu 
lloc d'adscripció, excepte en els casos d'extrema necessitat on podran 
ocupar llocs de treball adaptats a les seves circumstàncies. 

 
7.6. Amb caràcter general, la realització dels serveis seran nomenats i 

comunicats al funcionari amb una antelació mínima d'un (1) dia.  
 

7.7. Les anul·lacions de serveis assignats als funcionaris haurà de comunicar-
se amb una antelació superior a vuit (8) hores, en el cas de produir-se 
posteriorment, el servei quedaria contemplat com realitzat. Quedaran 
exempts els casos de força major. 

 
7.8. Els serveis assignats es realitzaran en jornada continuada, amb igual 

horari que l'establert com a jornada habitual. Quan es requereixi un servei 
l’horari del qual sigui diferent a l'establert com a jornada ordinària, aquest 
serà d’un mínim de tres (3) hores. Una vegada superades les 3 hores 
s’abonarà el que estableix el Pacte de Condicions:  

 
Article 32 Treballs extraordinaris 

 



 

 

 

A aquests efectes, es distingirà els realitzats en dies laborables o festius, i 
si és en horari diürn o nocturn. Per dia festiu s’entenen els dissabtes, 
diumenges, els dies declarats festius en el calendari laboral anual o els 
dies de descans setmanal de cada persona. S’acorda que si calgués 
realitzar treballs extraordinaris en dies festius, com a mínim, es treballaran 
tres hores. A partir de la tercera hora, si es produeixen més treballs 
extraordinaris seran arrodonits per excés (Per exemple: tres hores quinze 
minuts s’arrodoniran a tres hores i mitja, tres hores i quaranta minuts 
s’arrodoniran a quatre hores). 

 
7.9.  Els serveis realitzats en dies d’especial festivitat, i reconeguts amb una 

compensació econòmica diferent, es comptabilitzaran en un còmput 
diferent, i el sistema d’assignació dels serveis extraordinaris d’aquests 
dies respectarà que tothom pugui fer el mateix número de dies al llarg de 
l'any. Si no és possible, es compensaran durant l'any següent.  

 
7.10. Els permisos, les hores sindicals, el torn i les vuit hores anterior i 

posteriors a la jornada de serveis extraordinaris són considerades hores 
de treball en relació a doblar o no doblar torn. Aquest article s’aplicarà 
també a l’article 10 d’aquest document relatiu als Dispositius per serveis 
especials. 

 
Article 8.  Distribució per categories professionals 
  

Quan es disposi de funcionaris de diferents categories professionals al 
llibre/calendari de disponibilitat per cobrir els treballs extraordinaris associats als 
serveis mínims, es respectaran els següents paràmetres: 
 
• Si manca personal durant el servei ordinari, s’escollirà qui porti menys hores 

realitzades entre agents, caporals i sergents, supeditat a l'organització del 
servei. Si un dels llocs a cobrir és el d'inspecció, també es podran afegir els 
auxiliars tècnics. 

 
• Si no hi ha cap Caporal o Sergent de servei ordinari, s’assignarà un Sergent, 

si no hi ha Sergent disponible s’assignarà un Caporal.  
 
• Excepcionalment i per dies i casos especials s’assignarà de forma prioritària 

una categoria específica o una especialitat específica, per exemple: revetlla 
de Sant Joan, Nit de Carnaval o pilotatges específics, no pel servei ordinari.  

 
• No es realitzaran treballs extraordinaris de Servei de Guàrdia. El Sergent de 

torn o el Caporal de torn amb complement de superior categoria assumiran 
les funcions de servei de guàrdia.  

 
Article 9.  Treballs extraordinaris associats als serveis mínims 
 

Quan per qualsevol motiu manqui el personal mínim necessari per garantir els 
serveis mínims acordats, es complimentaran aquestes vacants amb personal 



 

 

 

voluntari realitzant treballs extraordinaris. Aquestes hores no comptabilitzaran a 
cap llistat de còmput de serveis extraordinaris. 
 

Article 10.  Dispositius per serveis especials 
 
10.1. Segons l’article 35.4 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels 

funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i punt 4 de l’acord de 18 
de febrer de 2010: La totalitat de la plantilla de la Policia Local estarà a 
disposició dels comandaments durant les següents festes assenyalades 
del calendari festiu vilanoví: St. Antoni, nit de Carnaval, matí de diumenge 
de Carnaval, nit del 23 de juny (revetlla de Sant Joan), matí del 24 de juny, 
nit de la Festa Major (dia 4) i tarda del 5 d’agost (Festa Major). Els 
treballadors que per quadrant no els toqui treballar aquests dies i quedin 
afectats per venir a treballar, rebran un import de 300€ per jornada de 
treball. El fet de percebre aquesta quantitat anul·la la possibilitat de rebre 
qualsevol tipus d’import econòmic per aquella jornada de treball. 

 
10.2. Quan s’hagin de realitzar serveis o dispositius especials pels quals sigui 

necessari la realització de treballs extraordinaris (festa major, carnaval, 
fira de novembre, etc.), els tècnics i/o comandaments del cos de Policia 
Local de Vilanova i la Geltrú, hauran de confeccionar el corresponent 
informe del dispositiu necessari, valorant les necessitats de personal, 
pressupostant les mateixes, i elaborar la corresponent proposta al Regidor 
de Protecció i Seguretat. 

 
10.3. A aquesta proposta s’haurà de justificar el número total de persones per 

categoria professional i la funció a desenvolupar per cadascun dels 
participants. 

 
10.4. Els dies considerats com especials, o d’especial penositat, que són 

compensats amb preu superior a l’establert, es comptabilitzaran a part, 
obrint la possibilitat de realitzar-los a la totalitat de la plantilla. En cas     
d’igualtat de número de serveis extraordinaris realitzats, es donarà 
preferència a l’assignació d’aquests treballs al personal que estigui 
apuntat al llistat C de serveis extraordinaris. 

 El fet de no estar apuntat en un determinat dia especial no perjudicarà en 
el còmput d’hores al treballador. 

 Cap treballador podrà fer un dia especial si un altre en porta menys. 
  
10.5. En cas de no poder compensar durant el mateix any el número de serveis 

especials realitzats entre tots els membres del cos de la Policia Local, es 
compensaran en tres anys.  

 
Article 11.  De les vacances i permisos 

 
11.1. Durant el període de vacances, la Prefectura, no podrà assignar serveis 

extraordinaris de forma obligada, ni en els dies de descansos anteriors i 
posteriors a la setmana assignada, llevat de cassos d’extrema necessitat.  

 



 

 

 

11.2. La setmana marcada específicament com vacances tampoc es podran 
realitzar serveis extraordinaris de forma voluntària. 

 
11.3. Durant el gaudiment de qualsevol permís retribuït no es podran realitzar 

treballs assignats com extraordinaris. 
 
 
CAPÍTOL IV - DE L'ECONÒMIC 
 
Article 12.  Compensació econòmica 

 
El valor econòmic de cada servei realitzat pel personal adscrit a la Prefectura de 
la Policia Local de Vilanova i la Geltrú serà conforme al regulat al  Pacte de 
Condicions sobre treballs extraordinaris. 

 
Article 13.  Compensació no econòmica 
 

La compensació dels treballs extraordinaris en temps de descans serà la 
resultant d’aplicar l’establert al Pacte de Condicions de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú.  

 
• Laborable diürn (de 6 a 22 hores) 1 hora i 30 minuts per cada hora  
• Laborable nocturn (de 22 a 6 hores) 1 hora i 45 minuts per cada hora  
• Festiu diürn (de 6 a 22 hores) 1 hora i 45 minuts per cada hora  
• Festiu nocturn (de 22 a 6 hores) 2 hores per cada hora 

 
Article 14.  Dies especials 
 

Tenen la consideració de dies especials els reflectits al Pacte de Condicions, i 
no computen com realització de treballs extraordinaris. 
 
En aquests torns el personal que tingui festa resta a disposició de la prefectura i 
treballarà de forma obligatòria si no es cobreix el servei amb personal voluntari. 
 
La compensació econòmica està regulada al Pacte de Condicions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
 
CAPÍTOL V - DE LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Article 15.  Del compliment de l'Acord 

 
Si qualsevol de les parts observés alguna irregularitat en el compliment del 
present acord, podrà formular per escrit la reclamació pertinent davant de la 
Comissió d'Interpretació i Seguiment de l’acord, la qual s’haurà de  reunir i 
prendre una decisió. 

 
Article 16. - De les resolucions de la Comissió 



 

 

 

 
Si alguna de les parts no estigués d’acord amb la resolució dictada per la 
Comissió d'Interpretació i Seguiment de l’acord, podrà elevar la qüestió a la 
Comissió Mixta Paritària o seguir el procediment legal corresponent. 

 
Article 17. - De l' incompliment de serveis assignats 

 
17.1. Incompliment justificat 
 

Si un treballador no realitzés el servei assignat i justifica aquesta 
absència, se li nomenarà el proper servei en què estigui disponible. 
L'absència haurà d'estar comunicada anteriorment amb suficient antelació. 

 
Només seran justificables les absències per motius de salut propis o 
familiars.  

 
17.2. Incompliment injustificat 
 

En el cas d’incompliment no justificat del treballador als serveis assignats 
per l'Ajuntament, se li comptarà com a servei prestat al còmput total 
d’hores pel triple de les assignades, sens perjudici que se li puguin aplicar 
les responsabilitats legals exigibles segons el reglament disciplinari del 
cos. 

 
El personal apuntat a la bossa d'hores serà esborrat d'aquesta davant de 
dues negatives a fer serveis extraordinaris. 

 
DISPOSICIÓ FINAL  

 
Com a mesura excepcional, els funcionaris que es troben en pràctiques a 
l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, malaltia professional, accident 
professional, malaltia comuna, o en altres situacions fora del cos, un cop 
s’incorporin al seu lloc de treball, partiran amb un còmput anual d’hores igual a 
la mitja d’hores realitzada per la seva categoria.  

 
Aquest acord serà ratificat en Comissió Mixta Paritària. 
____________________________________________________________________ 
 
 
S’aprova aquest punt per unanimitat dels presents (7 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

    4. COMUNICACIÓ I PREMSA. APROVACIÓ SI ESCAU DEL 
CONVENI DE ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I FREIXENET, SA. 

 
Relació de fets 
 
I. Vist que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en promocionar 
la Gamba de Vilanova, juntament amb el cava Cuvée DS Freixenet, amb 
l'objectiu de donar a conèixer les possibilitats gastronòmiques d'ambdós 
productes amb una sèrie d'accions com unes jornades gastronòmiques en 
alguns restaurants de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Atès que aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Freixenet, SA, pel que fa al 
desenvolupament de la campanya promocional de la gamba vilanovina com a 
marca pròpia de la gastronomia de la ciutat, juntament amb la promoció del 
cava Cuvée DS Freixenet. 
 
III. Vist que a través del present conveni es canalitza la col·laboració de les 
parts signatàries en relació amb l'actuació esmentada anteriorment, atès que 
en aquesta conflueixen harmònicament l’interès específic de l'ens local i de 
l’entitat. 
 
IV. L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre 
les actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del 
dit ens en la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment 
dels interessos municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
Règim Jurídic de les administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
2. Vist allò que disposa el Decret d'Alcaldia relatiu a la delegació de 
competències en matèria de Comunicació i Premsa. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 



 

 

 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Freixenet, SA, per al desenvolupament de la campanya promocional de la 
gamba vilanovina com a marca pròpia de la gastronomia de la ciutat, 
juntament amb la promoció del cava Cuvée DS Freixenet, i que s’adjunta com 
a annex al present acord. 
 
SEGON. Aprovar la despesa de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000 €) per a fer 
front a la campanya detallada al punt primer, amb càrrec a les partides 
següents: 
 
-  12.500 € (dotze mil cinc-cents euros) de la 03.920.2260200 Publicitat i 

convenis mitjans de la Regidoria de Comunicació i Premsa. 
-  12.500 € (dotze mil cinc-cents euros) de la 10.430.2260201 Accions de 

Promoció Econòmica de la Regidoria de Promoció Econòmica. 
 
TERCER. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Comunicació i Premsa per a la 
signatura d'aquest conveni i qualsevol documentació escaient.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I FREIXENET, SA 

                                                                  
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Il·lma. Senyora Neus Lloveras Massana, com a alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, degudament autoritzada per a aquest acte.  
 
Senyor Gerard Figueras i Albà, regidor de Comunicació i Premsa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Senyor Isidre Martí i Sardà, secretari i fedatari públic de la Corporació municipal. 
 
 
Freixenet, SA 
 
Senyor Pedro Bonet Ferrer, amb DNI 37242827P, en qualitat de director de 
Comunicació de l’empresa Freixenet, SA, amb NIF número A-08018939, degudament 
autoritzat per a aquest acte. 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en promocionar la Gamba 
de Vilanova juntament amb el cava Cuvée DS Freixenet, amb l'objectiu de donar a 



 

 

 

conèixer les possibilitats gastronòmiques d'ambdós productes amb una sèrie 
d'accions, com unes jornades gastronòmiques en alguns restaurants de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
II. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
de la col·laboració del sector públic i privat per a l'actuació d'accions promocionals de 
productes gastronòmics km 0 i tenen interès en desenvolupar a través del present 
conveni un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real 
de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, 
socialment més justa, ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per 
a tothom.  Per aquest motiu subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’empresa Freixenet, SA, pel que fa al desenvolupament de la campanya 
promocional de la gamba vilanovina com a marca pròpia de la gastronomia de la 
ciutat, juntament amb la promoció del cava Cuvée DS Freixenet. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació amb l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament: 
 

a) es compromet a fer difusió als mitjans de comunicació de la campanya, els 
mesos de juliol, agost i setembre, a fer-ne publicitat estàtica i a fer accions de 
relacions públiques per promoure la campanya, sempre incloent-hi la imatge 
i/o la referència al cava Cuvée DS Freixenet, sempre segons el pla de 
comunicació i les planificacions dutes a terme conjuntament. 

 
b) es compromet a coordinar la campanya i a destinar-hi la quantitat de 12.500 €  

(dotze mil cinc-cents euros) de la partida 03.920.2260200 Publicitat i convenis 
mitjans de la Regidoria de Comunicació i Premsa i 12.500 € (dotze mil cinc-



 

 

 

cents euros) de la partida 10.430.2260201 Accions de Promoció Econòmica 
de la Regidoria de Promoció Econòmica. 

 
La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a per a la campanya de promoció a 
la Gamba de Vilanova i el cava Cuvée DS Freixenet a l’any 2013. 

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

 
 
2.1.2.- Per part de l’empresa Freixenet, SA: 
 

a) es compromet a fer una aportació econòmica de 19.000 € 
 
b) a assumir directament el cost de la factura de l'agència de comunicació 

contractada per aquesta campanya per un import previst de 6.000 €. 
 
c) es compromet, un cop acabada la campanya, a aportar l'import especificat en 

el punt 2.1.2.a) que serà abonat prèvia presentació de la factura corresponent 
emesa per l'Ajuntament. 

 
d) es compromet a facilitar el material i els elements necessaris propis de la seva 

empresa per dur a terme la campanya. 
 
 
2.2.- Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, l'empresa 
Freixenet, SA, haurà d'estar al corrent de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- L’empresa Freixenet, SA, estudiarà la inclusió progressiva de productes de 
comerç just i solidari (alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, 
segons acord del Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre 
de 2004, en el qual es recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 
promoure i estimular l’ús d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots 
els seus convenis de col·laboració. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 



 

 

 

 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
  
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

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

administratius.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 

- El regidor de Comunicació i Premsa o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l'empresa Freixenet, SA. 



 

 

 

 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i, almenys, una vegada 
a l'any. 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota aquest punt, el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (8) i PP (3) = 11 vots 
   Vots en contra: CUP = 3 vots 
   Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 
 
 

   5. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I LA CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ 
DE BARCELONA. 

 
Es retira aquest punt. 
 

 
   6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 

DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ DOCTOR JUM-FESTIVAL BLANC. 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que la ciutat de Vilanova i la Geltrú té una llarga i important tradició en 
la realització de festes, fires, festivals i congressos que, a més d’atendre els 
objectius propis del sector organitzador o promotor, actuen com a elements de 
projecció i promoció de la ciutat. 



 

 

 

 
2. Atès que aquest és un àmbit important en la forma d’entendre el 
desenvolupament i promoció de Vilanova i la Geltrú. 
 
3. Vist que l’oferta i el format del Festival volen aconseguir atreure l’interès 
d’un considerable nombre de persones vinculades a aquest sector 
professional, i que vol posicionar Vilanova i la Geltrú com una ciutat de 
referència dins aquest col·lectiu, convertint-la en la capital del disseny gràfic 
català, preveient l’assistència de diferents llocs de Catalunya i de l’Estat. 
 
4. Atès que la realització del Blanc Festival de Disseny Gràfic de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú pot ser un element referent per al posicionament de la 
ciutat dins el sector del disseny i també representa un factor més en la 
dinamització de l’economia de la ciutat. 
 
5. Atès que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de participar en la 
consolidació del Blanc Festival establint amb l’Associació Dr. Jum una forma 
pautada de col·laboració, que es fixarà per via de conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa la Llei 38/2007, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni amb l’Associació Dr. Jum, organitzadora de 
BLANC, Festival de Disseny Gràfic de Catalunya. 
 
SEGON. Fer el pagament de TRES MIL EUROS (3.000 €) a l’associació Dr. 
Jum, amb CIF 65362717, a càrrec de la partida 10.430.48200 Acords i 
convenis projectes. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció i Turisme per a la 
signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 

CONVENI EXTRAORDINARI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ DR. JUM, ORGANITZADORA DE 

BLANC, FESTIVAL DE DISSENY GRÀFIC DE CATALUNYA 



 

 

 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l'Ajuntament, essent el dia ..... de 2013, es reuneixen: 
 
 
D'una banda, la Il·lustríssima senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d'aquest i en 
companyia del senyor Gerard Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i 
Turisme i assistits pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari d'aquesta corporació, 
facultats per a aquest acte per acord del Ple de data ......... 
 
I de l'altra part, el senyor Raúl Ramos Arenas, en qualitat de president de l'Associació  
DR. JUM, entitat organitzadora de BLANC FESTIVAL DE DISSENY GRÀFIC DE 
CATALUNYA, amb NIF G65362717, i amb domicili al C/ Palmerar Baix, 6, de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 

FAN CONSTAR QUE 

 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú té una llarga i important tradició en la realització de 
festes, fires, festivals i congressos que, a més d’atendre els objectius propis del sector 
organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la ciutat. 
 
Que aquest és un àmbit important en la forma d’entendre el desenvolupament i 
promoció de Vilanova i la Geltrú. 
 
Que des de la iniciativa privada i voluntarista de l’Associació Dr. Jum, es va crear el 
Blanc, Festival de Disseny Gràfic de Catalunya, com una proposta innovadora dins 
del sector.  
 
Per tot això ambdues parts 
 

MANIFESTEN 
 
I.- Que la realització del Blanc, Festival de Disseny Gràfic de Catalunya a Vilanova i la 
Geltrú, és un element referent per al posicionament de la ciutat dins el sector del 
disseny i també representa un factor més en la dinamització de l’economia de la 
ciutat.  
 
Que en el desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable 
la intervenció dels agents econòmics i l’administració local. 
 
Que amb la consolidació d’aquest festival a la ciutat es cerca exercir una influència i 
lideratge territorial en aquest àmbit. 
 
Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com una de les principals 
premisses la qualitat. 



 

 

 

 
 
II. l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de participar en la consolidació del 
Blanc Festival establint amb l’Associació Dr. Jum una forma pautada de col·laboració, 
que es fixarà per via de convenis. 
 
III. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents 
 

PACTES 
 
PRIMER. L'Associació Dr. Jum, organitzadora de Blanc, Festival de Disseny Gràfic de 
Catalunya (d’ara endavant Blanc) a Vilanova i la Geltrú es compromet a organitzar i 
portar a terme les accions reflectides en el document annex motiu d’aquest conveni, 
en el qual queda detallada la programació, el calendari i el pressupost detallat de 
despeses).  Així mateix, es compromet  a lliurar la justificació de despeses, un cop 
realitzat el festival. 
 
Les activitats recollides seran desenvolupades directament o indirectament per Blanc, 
que serà el responsable del seu funcionament. En tot cas la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme vehicularà tota la seva col·laboració per mitjà d’aquest conveni. 
 
SEGON. En tota la publicitat de les actuacions conveniades l’Associació Dr. Jum farà 
constar el text següent: en conveni amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
juntament amb el seu logotip i el logotip promocional de la ciutat. 
 
TERCER. L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Promoció Econòmica i 
Turisme, es compromet a participar amb Blanc amb l’aportació de la quantitat de 
TRES MIL EUROS (3.000 €) per a l'organització i gestió del festival objecte del 
present conveni. 
 
Es fa constar al conveni igualment que l’Ajuntament  garantirà la divulgació del 
Festival a mitjans de ràdio nacionals (dins d’un conveni que contempla altres 
actuacions). 
 
QUART. Blanc nomenarà un únic interlocutor amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en tots aquells assumptes de coordinació, que s'hagin de tractar en l'organització de 
les seves activitats. 
 
CINQUÈ. Comissió de seguiment del conveni. 
 
I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que integren el present document, així com recollir altres 
propostes o iniciatives. 
 
II. La comissió estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i Turisme o 
persona en qui delegui, un representant de l'Ajuntament i dos representants de Blanc. 
 



 

 

 

III. Aquesta comissió es reunirà dos cops l'any. Es podrà convocar de forma 
extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a l’efecte per alguna de les 
dues parts. 
 
Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d'aquest 
conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
SISÈ. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2013. 
 
SETÈ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 
 

a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

b)  Per avinença de les parts signatàries. 

c)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 
administratius.  

 
VUITÈ. El marc normatiu d’aquest conveni és: 
 
I. Aquest conveni es regirà per allò que estableixen els seus pactes, i en el seu 
defecte, per allò que estableix l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions, 
el reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals de Catalunya i per la Llei 
38/2003, general de subvencions. 

II. Règim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 
administrativa, si bé resta exclòs de l’àmbit de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en què s’aprovà el text refós, per 
aplicació del seu article 3.1.d. 
 
NOVÈ. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
DESÈ. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
____________________________________________________________________ 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 



 

 

 

    7. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 39 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. 

 
Relació de fets 
 
El dia 6 d’agost de 2013, el senyor JAVIER GARCÍA BENEGAS, amb DNI 
núm. 39912658E i domicili al c/ Jaume Peyri, 2 02 01, de Reus, ha presentat 
una sol·licitud, registrada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb núm. de 
registre d’entrada 2013020777/1. 
 
I. Atès que a la sol·licitud es demana el traspàs de la parada núm. 39 del 
Mercat del Centre, de la qual és concessionari, a favor de la societat TONI 
ORTIZ PEIXATERS, SL, amb CIF B64455512, i domicili al C. Mossèn Cinto 
Verdaguer, 20 de Cornellà de Llobregat, per a continuar amb la mateixa 
activitat de Peix i Marisc. 
 
II. Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Reglament dels mercats municipals, aprovat pel Ple 
de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, art. 17, 27 i 30, relatius a la durada i 
la transmissibilitat de la concessió. 
 
2. Vist allò que disposa l'art. 7è, punt 2, Art. d) OF19, Ordenança fiscal sobre la 
Taxa per prestació de serveis de mercats, aprovada pel Ple de l'Ajuntament. 
 
3. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
4. D’acord amb les competències que atorga a l’alcaldessa l’article 53.1.r del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2007. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte en favor de 
l’Ajuntament establerts a l’article 30 del Reglament del mercats municipals, 
sobre la transmissió de la parada nº 39 del Mercat del Centre. 
 



 

 

 

SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 39 del Mercat del Centre, amb 
les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de Peix i 
marisc, a favor de la societat TONI ORTIZ PEIXATERS, SL, amb CIF 
B64455512, i per la durada que es deriva del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir l’actual concessionari, senyor JAVIER GARCÍA BENEGAS, 
d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per 
prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a, al pagament del 10% 
de l’import del valor declarat de traspàs, divuit mil euros (18.000,00 €). L’import  
resultant serà de mil vuit-cents euros (1.800,00€). 
 
QUART. Advertir la nova concessionària de l’obligació d’acceptar i complir les 
normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions de 
l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
CINQUÈ. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 
 
SISÈ. Es notifica als interessats.” 
 
 
S’aprova la proposta amb els vots a favor de tots els grups (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV = 23 vots) i 
l’abstenció de la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ del PP, que no era 
present a la sala en el moment de la votació. 
 
 

    8. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DEL TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 29 DEL MERCAT DEL 
CENTRE. 

 
Relació de fets 
 
En data 28 d’agost de 2013, el senyor JOAN SANS FREIXEDAS, amb núm. de 
DNI 36745214T, i domicili a la Sínia Artigues, s/n, de Vilanova i la Geltrú 
(08800), ha presentat una sol·licitud, registrada per l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú amb núm. de registre d’entrada 2013022042/1. 
 
I. Atès que a la sol·licitud es demana la cessió de la concessió de la parada 
núm. 29 del Mercat del Centre, de la qual és concessionari, a favor de la seva 
néta senyora MARÍA MONTSERRAT VARO SANS, amb DNI 47634913G, i 
domicili al carrer Esbarjos, s/n, de Vilanova i la Geltrú (08800), per a continuar 



 

 

 

amb la mateixa activitat de Volateria, Ous (apartat e del Reglament de 
Mercats). 
 
II. Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa el Reglament dels Mercats municipals, aprovat pel Ple 
de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, art. 17, 27 i 30, relatius a la durada i 
la transmissibilitat de la concessió. 
 
2. Vist allò que disposa l'art. 7è, punt 2, Art. d) OF19, Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per prestació de serveis de mercats, aprovada pel Ple 
de l'Ajuntament. 
 
3. Vist l’article 58 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
4. D’acord amb les competències que atorga a l’alcaldessa l’article 53.1.r del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2007. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar la cessió de la concessió de la parada núm. 29 del Mercat 
del Centre, amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa 
activitat de Volateria i Ous, a favor de la senyora MARIA MONTSERRAT 
VARO SANS, amb DNI 47634913G, i per la durada que es deriva del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
SEGON. Requerir la cessionària, d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis de mercats, art.7è, punt 
2, apartat d, al pagament del l’import resultant de multiplicar la quantitat de 
236,00 € pels metres lineals de parada (3,74 ml), ascendint l’import total a vuit-
cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (882,64 €); i acceptar 
complir les normes del Reglament dels Mercats Municipals i les disposicions 
de l’Ajuntament que siguin aplicables. 
 
TERCER. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals, 
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que 
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors. 



 

 

 

 
QUART. Es notifica als interessats.” 
 
 
S’aprova la proposta amb els vots a favor de tots els grups (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV = 23 vots) i 
l’abstenció de la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ del PP, que no era 
present a la sala en el moment de la votació. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 

 
   9. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL DIA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA 
CIUTAT I MODIFICACIÓ DEL SEU CALENDARI PER A L’ANY 
2013. 

 
I. Per acord del Ple extraordinari de 4 de febrer de 2013 es varen aprovar la 
periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives 
Municipals. 
 
II. D’acord amb aquest calendari, la sessió informativa de l’Àrea de Serveis a la 
ciutat, estava establerta tres cops al mes; tots els dimarts del mes excepte el 
de la setmana en què hi hagués prevista la celebració del Ple ordinari. 
 
III. En la sessió informativa del dimarts 3 de setembre de 2013, els membres 
d’aquesta comissió van acordar canviar-la a tots els dilluns del mes, a 
excepció de la setmana en què hi hagués prevista la celebració del Ple 
ordinari. 
 
IV. Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 103 de la 
Constitució, 20 de la Llei 7/1985, de bases del règim local; 60 i 100 del Decret 
Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya; 134 del Reial Decret 2568/1986, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals; 57 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal i l’acord del Ple extraordinari de 4 
de juliol de 2011, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la modificació del dia de la sessió ordinària de la comissió 
informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, que serà tots els dilluns del mes, a 
les 08:00 hores, excepte el de la setmana en què hi hagi prevista la celebració 
del Ple ordinari. 



 

 

 

 
En el cas que el dia previst per a la celebració de la sessió ordinària sigui 
inhàbil, la sessió tindrà lloc el primer dia hàbil anterior, amb exclusió dels 
dissabtes, segons les següents dates: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTAT:  
 
Expedients complets            Decret convocatòria         Celebració de la sessió 
dimarts, 10 de setembre     dijous, 12 de setembre     dilluns, 16 de setembre 
dimarts, 17 de setembre     dijous, 19 de setembre      dilluns, 23 de setembre 
dimarts, 24 de setembre     dijous, 26 de setembre      dilluns, 30 de setembre 
dimarts, 8 d’octubre           dijous, 9 d’octubre              dilluns, 14 d’octubre 
dimarts, 15 d’octubre         dijous, 17 d’octubre           dilluns, 21 d’octubre 
dimarts, 22 d’octubre         dijous, 24 d’octubre           dilluns, 28 d’octubre 
dimarts, 5 de novembre     dijous, 7 de novembre       dilluns, 11 de novembre 
dimarts, 12 de novembre   dijous, 14 de novembre     dilluns, 18 de novembre 
dimarts, 19 de novembre   dijous, 21 de novembre      dilluns, 25 de novembre 
dilluns, 30 de novembre    dimecres, 4 de desembre  dilluns, 9 de desembre 
dimarts, 10 de desembre  dijous, 12 de desembre     dilluns, 16 de desembre 
 
SEGON. Publicar el present acord al BOP i exposar-lo al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.” 
 
 
S’aprova la proposta amb els vots a favor de tots els grups (8 vots de CiU, 8 
vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV = 23 vots) i 
l’abstenció de la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ del PP, que no era 
present a la sala en el moment de la votació. 
 
 

  10. URBANISME, OBRES I HABITATGE.  APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’USOS PER A  
ESTABLIMENTS MUSICALS I DE RESTAURACIÓ DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA DEL CASC ANTIC I EIXAMPLE CENTRAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 18 de juny de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va prendre l’acord d’aprovar inicialment la modificació del 
Pla Especial d’Usos per a establiments musicals i de restauració de pública 



 

 

 

concurrència del Casc Antic i Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, d’acord 
amb el document de Modificació incorporat a l’expedient.   
 
En el mateix acord es va aprovar la suspensió de la tramitació de qualssevol 
plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, 
així com de l’atorgament de totes aquelles llicències que contradiguin o no 
compleixin, en ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres, tant de la 
normativa vigent com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat 
en el plànol corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
II. El referit acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 28 de juny de 2013, en el tauler d’anuncis de la Corporació 
des del 20 de juny fins el 20 de juliol de 2013, ambdós inclosos, en el Diari de 
Vilanova de data 28 de juny de 2013 i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament. 
 
III. En data 20 de juny de 2013 se sol·licita a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona l’informe preceptiu previst a l’article 87 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme. En data 29 de juliol 2013 (registre núm. 
2013020258) té entrada en aquest Ajuntament trasllat de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 22 de juliol de 2013, 
mitjançant el qual s’acorda emetre informe favorable d’aquesta modificació de 
Pla Especial.  
 
El mateix acord també indica que si al llarg de la seva tramitació s’introdueixen 
canvis substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació 
definitiva de l’expedient aquest s’ha de sotmetre a informació d’aquesta 
Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de l’esmentat art. 87. 
 
Durant la tramitació d’aquest Pla no s’ha introduït cap canvi en el document 
aprovat inicialment.   
 
IV. En data 29 de juliol de 2013 (registre d’entrada núm. 2013020332/1) i dins 
el tràmit d’informació pública, ha tingut entrada escrit d’al·legacions presentat 
pel Grup Municipal Socialista de Vilanova i la Geltrú, amb relació a dit acord 
d’aprovació inicial. 
 
El referit escrit d’al·legacions ha estat informat pel Cap dels Serveis Jurídics 
Administratius d’Urbanisme, segons informe incorporat en l’expedient, en virtut 
del qual es proposa desestimar les referides al·legacions, i en conseqüència, 
es desestimi la sol·licitud de suspensió del tràmit d’aprovació efectuada en dit 
escrit, donant-se continuïtat al tràmit d’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació per part de l’òrgan municipal competent.    
 



 

 

 

Fonaments de dret 

1. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació definitiva 
de la present modificació és el Ple de la Corporació, de conformitat amb 
l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local i art. 81.1 d) TRLUC, en 
relació a la seva Disposició Transitòria Setena i a la resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques de data 13 d’octubre de 2005 (exp. 
2005/018804/B).  
 
2. D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
Per tant, vist el document de modificació del Pla Especial d’Usos per 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, així com l’informe jurídic del Cap dels 
Serveis Jurídics Administratius d’Urbanisme, i a proposta de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat aquest Ple de la Corporació 
acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 29 de juliol de 
2013 (registre d’entrada núm. 2013020332/1) dins el tràmit d’informació 
pública, pel Grup Municipal Socialista de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb 
l’informe jurídic del Cap dels Serveis Jurídics Administratius d’Urbanisme, 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació del Pla Especial d’Usos per a 
establiments musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i 
Eixample Central de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el document de 
Modificació incorporat a l’expedient.   
 
TERCER. Publicar aquest acord, així com la normativa urbanística de la 
present modificació del referit Pla Especial, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de conformitat amb els articles 106.1 i 107.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 
 
Així mateix, aquest document urbanístic restarà a disposició del públic per a 
l’exercici del dret de consulta i d’informació, a la web municipal d’aquest 
Ajuntament, així com a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de 
Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 



 

 

 

QUART. Lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona còpia de la 
documentació tècnica i administrativa completa, en el termini d’un (1) mes des 
de la data del present acord i com a condició per a la publicació d’aquest acord 
d’aprovació definitiva, als efectes de l’establert a l'article 88 i 107.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Grup Municipal Socialista de Vilanova i 
la Geltrú, amb expressió dels recursos que siguin escaients.”  
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CiU (8), PP (3) i CUP (3) =14 vots 
   Vots en contra: PSC (8) i ICV (2)  = 10 vots 

 
 
 11. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEFINITIVA 

DE L’ESTUDI DE DETALL I PAISATGÍSTIC DE L’AMPLIACIÓ 
DEL LABORATORI D’APLICACIONS BIOACÚSTIQUES I 
CONSTRUCCIÓ DE TÚNEL ACÚSTIC, PROMOGUT PER 
LABORATORI D’APLICACIONS BIOACÚSTIQUES DEL CENTRE 
TECNOLÒGIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SITUAT EN EL 
PORT D’AQUEST MUNICIPI. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 15 de juliol de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va prendre l’acord d’aprovar inicialment l’Estudi de Detall, 
de l’ampliació del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques i construcció de túnel 
acústic, promogut per Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques del Centre 
Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, situat en el Port d’aquest municipi (zona 
administrativa - costat est de la Plaça del Port), de conformitat amb el 
document incorporat a l’expedient.   
 
II. El referit acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 20 d’agost de 2013, en el tauler d’anuncis de la Corporació 
des del 18 de juliol fins el 7 d’agost de 2013, en el Diari de Vilanova de data 26 
de juliol de 2013 i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i va ser sotmès a 
informació pública pel termini de 20 dies, sense que s’hagin presentat 
al·legacions al respecte. 
   
 

 



 

 

 

Fonaments de dret 

1. El document presentat a tràmit s’adopta en virtut d’allò que estableix la 
disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya i l’article 7.4 del Pla 
Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, i es tramita de conformitat amb el que 
preveuen els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, 
pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística i la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
2. Un cop aprovat definitivament aquest estudi de detall caldrà trametre en el 
termini de 10 dies un exemplar d’aquest i una còpia de l’expedient 
administratiu, ambdós complets, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, i s’haurà de publicar aquest acord en el BOPB -juntament amb la 
normativa de l’instrument de planejament- en la pàgina web municipal, i 
notificar-lo individualment a les persones interessades. També caldrà garantir 
la consulta de l’instrument de planejament per mitjans telemàtics. 
 
Segons disposen els articles 22.2.c i 47.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
Bases de Règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva d’aquest 
instrument de planejament és el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la 
majoria simple dels membres presents per a la seva adopció. 
 
Per tot l’exposat, de conformitat amb la disposició transitòria onzena del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, que remet als articles 64,65 66 del DL 1/1990, de 12 de juliol, pel 
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria 
urbanística, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic de l’ampliació 
del Laboratori d’aplicacions Bioacústiques i construcció de túnel acústic, 
promogut per Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques del Centre Tecnològic de 
Vilanova i la Geltrú, situat en el Port d’aquest municipi (zona administrativa - 
costat est de la plaça del Port).  
 
SEGON. Publicar el present acord i les normes urbanístiques de l’instrument 
de planejament en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seva executivitat, 
així com en la web municipal d’aquest Ajuntament, i garantir l’accés telemàtic 
al contingut íntegre d’aquest instrument de planejament. 
 



 

 

 

TERCER. Trametre un exemplar del document i una còpia de l’expedient 
administratiu complet, degudament diligenciats, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per al seu coneixement. 
 
QUART. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà de la 
web municipal d’aquest Ajuntament o a la Regidoria d’Urbanisme, Obres i 
Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-7, 1a planta, de dilluns a divendres, de 
9:30 a 14:00 hores. 
 
TERCER. Notificar aquest acord al promotor Laboratori d’Aplicacions 
Bioacústiques del Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú, amb expressió 
dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) = 24 vots. 
 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN: 
 

 12. HISENDA. DONAR COMPTE DE DIVERSOS EXPEDIENTS DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS APROVATS PER DECRET. 

 
DONAR COMPTE  dels expedients de modificació de crèdits núm. 5, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 i 15 aprovats per Decret, d’acord amb el que disposa la base 6.2 c) 
de les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 
 
 

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 

Expedient: 05/2013   Data: 15/05/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: TRANSFERÈNCIES REGIDORIA DE CULTURA. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 15/05/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     165.010,00 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES             -165.010,00 



 

 

 

I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
________________________________________________________________ 

 
 
 
Expedient: 09/2013   Data: 01/07/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: PRÒRROGA NOMENAMENT 6 AGENTS INTERINS DE LA POLICIA 
LOCAL DE L’1 DE JULIOL AL 15 DE SETEMBRE DE 2013, AL 100% DE JORNADA 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 01/07/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      42.959,55 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES             - 42.959,55 
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
________________________________________________________________ 

 
 
 



 

 

 

Expedient: 10/2013   Data: 30/06/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: RENÚNCIA D’UN REGIDOR A LES SEVES PERCEPCIONS A 
FAVOR DEL FINANÇAMENT D’ACTIVITATS REALITZADES PEL DEP. DE 
SERVEIS SOCIALS. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 30/06/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS      2.970,12 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES        2.970,12 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS        2.970,12 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS        2.970,12 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Expedient: 11/2013   Data: 10/07/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT ATORGADES PEL 
DESMUNTATGE DE LA VELA I PEL FIMPT 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 10/07/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     22.832,00 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 



 

 

 

G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES       22.832,00 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS       22.832,00 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS       22.832,00 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Expedient: 12/2013   Data: 11/07/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: RENÚNCIA PERCEPCIONS DELS REGIDORS DE LA CUP A 
FAVOR DEL GRUP POLÍTIC I RENÚNCIA D’UN REGIDOR DEL PSC A 
FAVOR DE LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 11/07/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     15.840,72 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES            - 15.840,72            
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES     
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS    
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS    
 
________________________________________________________________ 



 

 

 

Expedient: 13/2013   Data: 18/07/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: SUBVENCIÓ DESTINADA A LES ACTIVITATS DE 
L’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 18/07/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     10.000,00 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES       10.000,00 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS       10.000,00 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS       10.000,00 
 
________________________________________________________________ 

 
 
Expedient: 14/2013   Data: 22/07/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: NOMENAMENT INTERÍ DE LA SRA. GRISELDA FERNÁNDEZ 
MADRID DEL 27-7-2013 AL 31-12-2013. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 22/07/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS       
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     17.071,01 



 

 

 

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES            - 17.071,01            
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS     
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS     
 
________________________________________________________________ 

 
 
Expedient: 15/2013   Data: 17/09/2013  Grup apunts: 
 
Text explicatiu: CRÈDIT A CURT TERMINI CONCEDIT A PIVSAM. 
 
Situació expedient: Comptabilitzat   Data comptabilització: 17/09/2013 
 
RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES         Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    255.000,00 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES      
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES              
I) AJUSTAMENTS A L’ALÇA PER PRÒRROGA 
PRESSUPOSTÀRIA          
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES      255.000,00 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      255.000,00 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS       
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS     255.000,00 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 



 

 

 

  13. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR 
COMPTE AL PLE DEL DECRET DE DATA 02.08.2013, NÚM. EXP. 
220/2013-RH, DE NOMENAMENT DEL SR. XAVIER ISART I 
RUEDA COM A PERSONAL EVENTUAL, PER OCUPAR EL 
CÀRREC DE DIRECTOR DELS SERVEIS URBANÍSTICS I 
TERRITORIALS D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de data 2 d’agost de 2013 
sobre nomenament del Sr. XAVIER ISART i RUEDA com a personal eventual, 
per ocupar el càrrec de DIRECTOR DELS SERVEIS URBANÍSTICS I 
TERRITORIALS de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb efectes des del 
dia 1 de setembre de 2013, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
 
Núm.exp.: 000220/2013-RH 
 
 
Relació de fets 
 
1. Atesa la reorganització interna que s’està portant a terme en aquest Ajuntament, 
que afecta a diferents àrees i serveis, amb la finalitat de fer més eficaç la gestió 
administrativa i millorar l’optimització dels recursos disponibles, el que comporta en 
determinats casos les redefinicions, adscripcions i creació dels llocs de treball 
corresponents. 
  
2. Atès que pel que fa a la direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Urbanístics i 
Territorials, resulta necessari incorporar a l’organització municipal la figura del director 
d’aquests serveis, mitjançant l’adscripció per personal eventual. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del Personal al Servei de les Corporacions Locals, en relació amb el 
personal eventual. 
 
2.  Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, referent 
a les atribucions del president de la Corporació 
 
3.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna.  
 
Per tot això,  RESOLC: 
 



 

 

 

PRIMER. Nomenar el Sr. XAVIER ISART i RUEDA, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2013, personal eventual d’aquest Ajuntament per ocupar el lloc de treball 
de DIRECTOR DELS SERVEIS URBANÍSTICS I TERRITORIALS de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, del grup de titulació A1, amb una dedicació de 37 hores i mitja 
setmanals, amb una retribució de 51.900 euros bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, 
més dietes per desplaçaments i carburant. 
 
Aquest lloc de treball tindrà com a contingut l’execució de les següents funcions: 
 

• Dirigir i coordinar els Serveis Urbanístics i Territorials de l’Ajuntament. 
• Impulsar i coordinar l’execució dels acords presos pels òrgans de govern de 

l’Ajuntament que facin referència a aquests Serveis. 
• Fer el seguiment i l’avaluació de les accions incloses al Pla d’Actuació 

Municipal i dels objectius fixats per l’equip de govern de l’Ajuntament, referents 
a aquests Serveis. 

• I demés funcions inherents a la plaça. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst legalment, amb 
l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i activitats. 
 
SEGON. El cost brut d’aquest nomenament és de 17.300,00 € i el cost de la 
Seguretat Social és de 5.536,00 €. 
 
TERCER. El cost brut anirà a càrrec de la partida 01.920.12010 i el cost de la 
seguretat social a càrrec de la partida 01.920.16000, donat l’estalvi de 30.011,00 
euros generat a resultes del cessament a data 31 de maig de 2013 del Director de 
Serveis Urbanístics i Territorials. 
 
QUART. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació d’aquest Decret de 
nomenament, en la propera sessió plenària. 
 
CINQUÈ. Una vegada donada compte de l’aprovació d’aquest Decret al Ple de 
l’Ajuntament, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Ho mana i signa el regidor delegat, davant meu, el secretari.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

MOCIONS 
 

 GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 

  14. MOCIÓ PER IMPULSAR L’ACTIVITAT ECONÒMICA A VILANOVA 
I LA GELTRÚ. 

 
Es retira aquesta moció. 
 

 
  15. MOCIÓ AMB EL SUPORT DEL PSC PER SOL·LICITAR A LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES-
MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT. 

 
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir 
una alimentació adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per 
problemes econòmics, derivats tant de l’alt atur com de les retallades en els 
diferents programes de garantia de rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, 
Prepara...). 
  
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda 
tant per entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies 
de la Generalitat: segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans 
menors de 16 anys no poden menjar carn o peix cada 2 dies per privacions 
materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment signats 
com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses crides per 
part de la presidència del Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques 
Socials i Familiars o els reiterats informes elaborats per la Sindicatura de 
Greuges. 
 
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns 
anys era bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per 
facilitar la conciliació laboral-familiar. Ara també es planteja com una eina per 
garantir la suficiència alimentària dels infants vulnerables en un entorn 
socialment normalitzat. 
 
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en 
aquesta matèria: art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i 
Promoció de les Famílies i Decret 160/1996 que regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics. 
 
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària 
que dedica la Generalitat a les beques menjador porta 3 anys congelada. 



 

 

 

 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, malgrat no tenir responsabilitats 
competencials al respecte, està complementant el sistema de beques 
menjadors. 
 
Atès que aquest curs 2013-2014 s’ha incrementat de forma important el 
nombre de famílies demandants de beques-menjador; al Garraf un 13% més i 
a Vilanova i la Geltrú hem passat de 490 sol·licituds els curs anterior a 593 
aquest curs 2013-2014, segons dades del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Atès l’empitjorament de la situació social dels demandants d’aquestes beques i  
el no increment de la partida pressupostària que dedica la Generalitat a les 
beques menjador, que implica un enduriment de la situació exigida als usuaris 
per accedir al sistema de beques.  
 
Atès que aquest canvi de criteris implicaria una important reducció del nombre 
de beques, que suposaria també deixar d’atendre infants que sí s’atenien el 
curs passat. Finalment esmentar que aquests canvis també implicaran una 
pèrdua de cobertura en tant que es deixarà fora del sistema a gairebé la meitat 
de famílies que han realitzat la sol·licitud. 
 
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat el passat 4 de 
juliol en el sentit d’una major dotació pressupostària per garantir que cap nen o 
nena del nostre país que ho necessiti es quedi sense beca de menjador per 
limitacions pressupostàries. 
 
Atesa l’evident insuficiència de l’increment de partida anunciat aquest mes de 
setembre per la consellera d’Ensenyament de la Generalitat. Concretament 
aquesta s’augmentarà en 1,8M€ per tota Catalunya. 
  
És per tot això que a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 
“PRIMER. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides 
pressupostàries adients per tal que es puguin atorgar per al curs 2013-2014 
les beques-menjador necessàries per atendre les sol·licituds avaluades pels 
serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al dia a tots els infants en 
situació de vulnerabilitat. 
 
SEGON. Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al 
Consell Comarcal del Garraf, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis.” 
 



 

 

 

S’aprova la proposta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) = 24 vots. 
 

 
 16. MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA DE DOCENTS A LES ILLES 

BALEARS I DE REBUIG A L’ANOMENAT “TRACTAMENT 
INTEGRAL DE LLENGÜES” QUE PRETÉN IMPOSAR EL 
GOVERN BALEAR. 

 
Atès que el Consell de Govern de les Illes Balears del dia 19 d’abril de 2013 va 
aprovar el “Decret pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als 
centres docents no universitaris de les Illes Balears,” un decret que limita 
l’educació en català, dificultant enormement l’objectiu d’aconseguir que els 
escolars, a la llarga la societat, coneguin adequadament la llengua pròpia del 
país. Al decret s’hi ha oposat la Mesa sectorial d’educació, els representants 
dels professors, la Universitat de les Illes Balears, la Federació de pares i 
mares i el Consell escolar de les Illes Balears. 
 
Atès que l’article 4.3 de l’Estatut de les Illes Balears afirma que “les institucions 
de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran 
les mesures necessàries per assegurar-ne el seu coneixement i crearan les 
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant 
als drets dels ciutadans de les Illes Balears”. Mentre es porta a terme aquest 
atac a la llengua catalana i al sistema d’immersió lingüístic de l’escola pública 
balear, segons estudis de l’Institut Balear d’Estadística, el coneixement i l’ús 
públic del català són clarament deficitaris a les Illes. 
 
Atès que tanmateix, les Illes Balears tenen aprovada una Llei de normalització 
lingüística, avalada per l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes, que 
estableix que “la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la 
llengua catalana serà la Universitat de les Illes Balears”, institució que el 
govern de Bauzà no ha consultat en tot aquest procés. A més, aquesta Llei 
compromet els poders públics a “fer efectiu l’ús progressiu i normal de la 
llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu i l’ús progressiu del català com 
a llengua vehicular en l’àmbit de l’ensenyament”, segons es desprèn de l’article 
1.b. 
 
Atès que amb la nova normativa aprovada el govern balear restringeix l’ús 
vehicular del català amb un decret de tractament integral de llengües que pot 
trastocar el model d’escola inclusiva balear que ve funcionant a les Illes des de 
la recuperació de la democràcia. Un model d’immersió lingüística avalat per 
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears que 
posa de relleu que els millors resultats educatius, també en llengües, 
s’obtenen en centres que fan ús del català com a llengua vehicular. 



 

 

 

 
Atès que l’escola és un espai de convivència i té una funció socialitzadora 
indeclinable, perquè la compleixi adequadament s’han d’evitar distincions entre 
els nens per la llengua d’ensenyament, com preveu el decret de llengües en el 
primer aprenentatge o la proposta del Govern de l’Estat de pagar centres 
privats per als pares que vulguin l’educació en castellà. 
 
Atès que el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a les escoles de les 
Illes Balears, on la immersió lingüística havia estat un instrument de cohesió 
social, on es té com a objectiu principal aconseguir que ningú pugui ser 
discriminat socialment per raó de llengua, ja que garanteix el coneixement del 
català i de l’espanyol independentment de la llengua inicial, evitant així la 
segregació dels alumnes. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV presenta el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a totes les mobilitzacions, pacífiques i unitàries, que 
defensen el català com a llengua vehicular a les Illes Balears. 
  
SEGON. Instar el Govern de les Illes Balears a derogar el decret sobre 
tractament de llengües en l’ensenyament i a evitar qualsevol acció que 
promogui la distinció dels alumnes segons la seva llengua d’aprenentatge o a 
la fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. 
 
TERCER. Reclamar al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat que no  
faci desaparèixer el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a totes les 
escoles públiques de les Illes on la immersió lingüística havia estat fins ara un 
instrument de cohesió social. 
 
QUART. Transmetre al Govern balear, per mitjà dels mecanismes al seu 
abast, la necessitat d'acomplir els articles vigents a l’actual Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears que es refereixen a la llengua catalana com a 
llengua vehicular de l’ensenyament en aquesta comunitat i, per tant, a retirar el 
Tractament Integral de Llengües (TIL) que no està avalat per la comunitat 
educativa balear.   
 
CINQUÈ. Instar el Govern de les Illes Balears a defensar l’oficialitat i la unitat 
de la llengua catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i emplaçar-
lo a recuperar el consens social en matèria lingüística i en les propostes 
educatives bàsiques. 
 



 

 

 

SISÈ. Exigir al conjunt d’institucions competents el compromís de garantia 
d’unitat de la llengua catalana en tot el territori del domini lingüístic català.  
 
SETÈ. Realitzar una aportació econòmica, segons les disponibilitats 
pressupostàries d’aquest Ajuntament, a la campanya de fons de caixa 
impulsada pel col·lectiu de docents i gestionada per l'Obra Cultural Balear, per 
fer front a les despeses de la campanya i fer front a les necessitats dels 
professionals. 
 
VUITÈ. Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears, a la 
Universitat de les Illes Balears, Assemblea de Docents, a l’STEI, a l’Obra 
Cultural Balear, a la Federació de pares i mares i al Consell escolar de les Illes 
Balears, així com al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de les Illes 
Balears.” 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada, la qual s’aprova amb 21 vots a 
favor dels grups municipals de CiU (8), del PSC (8), de la CUP (3) i d’ICV (2) i 
els vots en contra del PP (3). 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Donar suport a totes les mobilitzacions pacífiques i unitàries que 
defensen el català com a llengua vehicular a les Illes Balears i arreu dels 
Països Catalans, així com aquelles que defensin l’educació pública i de 
qualitat. 
 
SEGON. Instar el Govern de les Illes Balears a derogar el decret sobre 
tractament de llengües en l’ensenyament i a evitar qualsevol acció que 
promogui la distinció dels alumnes segons la seva llengua d’aprenentatge o a 
la fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques. 
 
TERCER. Reclamar al Govern de les Illes Balears i al Govern de l’Estat que no 
es faci desaparèixer el model lingüístic que fins ara hi havia implantat a totes 
les escoles públiques de les Illes, on la immersió lingüística havia estat fins ara 
un instrument de cohesió social. 
 
QUART. Transmetre al Govern balear, per mitjà dels mecanismes al seu 
abast, la necessitat d'acomplir els articles vigents a l’actual Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears que es refereixen a la llengua catalana com a 
llengua vehicular de l’ensenyament en aquesta comunitat i, per tant, a retirar el 
Tractament Integral de Llengües (TIL) que no està avalat per la comunitat 
educativa balear.   
 



 

 

 

CINQUÈ. Instar el Govern de les Illes Balears a defensar l’oficialitat i la unitat 
de la llengua catalana a tots els àmbits en els quals és qüestionada i emplaçar-
lo a recuperar el consens social en matèria lingüística i en les propostes 
educatives bàsiques. 
 
SISÈ. Exigir al conjunt d’institucions competents el compromís de garantia 
d’unitat de la llengua catalana en tot el territori del domini lingüístic català.  
 
SETÈ. Realitzar una aportació econòmica, segons les disponibilitats 
pressupostàries d’aquest Ajuntament, a la campanya de fons de caixa 
impulsada pel col·lectiu de docents i gestionada per l'Obra Cultural Balear, per 
fer front a les despeses de la campanya i fer front a les necessitats dels 
professionals. 
 
VUITÈ. Traslladar aquests acords al Govern de les Illes Balears, a la 
Universitat de les Illes Balears, Assemblea de Docents, a l’STEI, a l’Obra 
Cultural Balear, a la Federació de pares i mares i al Consell escolar de les Illes 
Balears, així com al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de les Illes 
Balears.” 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 

 17. MOCIÓ EN CONTRA DE LA REFORMA DEL CODI PENAL 
RESPECTE AL  DRET AL PROPI COS. 

 
D’uns mesos ençà és públic el nou redactat que modificarà la Llei de 
l’avortament i, en conseqüència, el Codi Penal espanyol, pel qual es preveuen 
diverses reformes que restringeixen els drets de les dones. 
 
En concret, es modifiquen els articles que regulen en quines condicions i 
terminis poden avortar les dones que desitgin interrompre un embaràs. És 
paradoxal que, d’una banda, es restringeixi greument el dret a decidir sobre el 
propi cos de les dones i que, de l’altra, el Govern hagi retirat la partida 
pressupostària destinada a subvencionar les pastilles anticonceptives. 
Aquestes, a més d’evitar embarassos serveixen per a regular d’altres aspectes 
de salut en molts casos. 
 
La CUP entén que si es deroga la Llei de Salut Sexual i Reproductiva (SSR) i 
d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs (IVE) i el Codi Penal és modificat, hauria 
de ser-ho per a despenalitzar l’avortament.  
 
La pretesa reforma serà més restrictiva, no només quant als terminis, sinó 
quant a les opcions. Deixarà d’existir el segon supòsit; l’opció d’avortament per 



 

 

 

malformació del fetus. I a més, restringirà el tercer supòsit, en el qual s’acullen 
la majoria de dones que desitgen interrompre l’embaràs: el risc físic i psicològic 
per a la mare (97% dels avortaments). En cas d’aprovació de la reforma, 
s’haurà de contrastar de manera rígida i estricta (avaluable) quin és el risc físic 
i psicològic, obligant les dones a seguir amb embarassos no desitjats. 
 
A més, la reforma impedeix que les dones de 16 a 18 anys puguin decidir 
sobre si tirar endavant l’embaràs o no; sent la decisió únicament i exclusiva 
dels pares o tutors legals. 
 
Des de la CUP creiem que s’ha de vetllar per maximitzar els drets de les 
ciutadanes, i posicionar-nos en contra del que és una prohibició encoberta, ja 
que restringirà el tercer supòsit.  
 
Entén que hauria de ser lliure i gratuït. Lliure, perquè la Llei hauria de permetre 
que cada dona es faci responsable del seu propi cos i prengui les decisions 
que consideri; tant per a ser mare, com per a no ser-ho. Gratuït, perquè el 
pagament suposa que les dones de la classe treballadora no puguin accedir-
hi; avortar ha de ser un dret i no un privilegi per a les qui s’ho puguin permetre. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Exigir i vetllar pel desplegament total i efectiu de la Llei Orgànica 
2/2010, de salut sexual i reproductiva, i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs. 
 
SEGON. Blindar les garanties que estableix la Llei orgànica 2/2010, de salut 
sexual i reproductiva, i de la interrupció voluntària de l’embaràs per protegir el 
dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i professionals que practiquen 
una interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
TERCER. Rebutjar i combatre qualsevol reforma regressiva de la Llei orgànica 
2/2010, de salut sexual i reproductiva, i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs per part del Govern espanyol. 
 
QUART. Instar el Parlament de Catalunya perquè iniciï els treballs per aprovar 
una llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva.” 
 
 
S’aprova la proposta amb el resultat següent: 
 



 

 

 

  Vots a favor: CiU (8), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
  1 abstenció de la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ per no ser 
  present a la sala en el moment de la votació. 
 
 

  18. MOCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ PROGRESSIVA D’ENERGIA 
VERDA PER ALS SUBMINISTRAMENTS MUNICIPALS. 

 
Aquest agost l’Ajuntament ha realitzat un Pla d’Estalvi Energètic Municipal que 
pot suposar un estalvi econòmic molt destacable per a la nostra hisenda, tenint 
en compte que la despesa de subministrament elèctric suposa més de 2 
milions d’euros anuals. Més enllà de l’anàlisi economicista, les mesures que 
aquest contempla suposen una millora en l’eficiència energètica i l’adopció 
d’una actitud respectuosa amb el medi ambient i el consum sostenible a la 
ciutat, ja que es tracta de mesures que impliquen canvis i actuacions en 
l’enllumenat públic i tot un seguit d’edificis municipals, des del teatre, l’auditori, 
l’IMET, passant per escoles de primària i altres dependències de 
l’administració local, que arriba fins als 80 immobles. 
 
La CUP, però, vol anar més enllà en aquest compromís ambiental i apostar per 
la contractació progressiva d’aquelles empreses que, a més, garanteixen el 
subministrament elèctric procedent d’energies verdes i renovables al 100%.  
 
En aquest sentit cal informar-nos i analitzar els seus serveis, les seves tarifes i 
les diferents possibilitats i capacitats de subministrament. Si bé en un primer 
estadi probablement no serà possible cobrir la totalitat dels serveis i 
necessitats mitjançant aquesta tipologia d’empreses, sí que es pot contractar 
progressivament els seus serveis en determinades dependències. I un cop 
iniciada l’experiència i valorant el servei prestat, anar estenent la seva 
contractació en d’altres dependències i serveis públics.  
 
La consciència i el compromís social i ambiental han de ser elements 
fonamentals i transversals en les decisions i polítiques dels poders públics, per 
això en la mesura que puguem cal apostar per projectes empresarials 
cooperatius i compromesos, i deslligar-nos paulatinament d’aquelles empreses 
amb escassa o nul·la consciència social i ambiental o amb pràctiques 
polítiques més que qüestionables aquí o en qualsevol racó del món. 
 
Aquesta tasca i objectius, de fet, són a la gènesi de l’Agència Local de 
l’Energia creada el 2006.  
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda:  



 

 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Encarregar a l’Agència Local de l’Energia un informe amb tota la 
informació necessària sobre empreses comercialitzadores d'energia verda que 
garanteixen que el seu subministrament només procedeix de fonts 100% 
renovables. 
 
SEGON. Que l’informe de l’Agència incorpori una proposta de CUPS 
(comptadors de cada edifici) que poden ser susceptibles de ser contractats en 
una primera fase per aquest tipus de companyies. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament valori l’informe i, en funció de les capacitats 
empresarials i les possibilitats de l’Ajuntament, contracti els serveis d’aquestes 
empreses per a determinades dependències municipals. En el cas que 
aquesta contractació suposi una licitació pública, incloure en les condicions 
valoritzables el compromís ambiental, social i el fet que l’energia sigui 
certificada com a procedent de fonts renovables al 100%. 
 
QUART. Estendre progressivament les experiències per fer de la sostenibilitat, 
el compromís i la consciència social i ambiental una norma de conducta 
d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ. Publicitar aquest canvi per fer-ho conèixer a tota la ciutadania, 
recomanant que segueixin els passos de l’administració i passin a consumir 
energia verda.  
 
SISÈ. Recomanar i traslladar aquest canvi de política ambiental als consells 
d’administració de les diferents empreses municipals.” 
 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 8 vots del 
PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) = 24 vots.  
 
 

 19. MOCIÓ PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D’UNA PART DEL 
DEUTE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

  
Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 
d’agost de 2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar 
esmenes fins les 14h del dia 1 de setembre, i que aquesta reforma, un cop 
aprovada, va consagrar l’obligatorietat del pagament del deute de les 
institucions per sobre de qualsevol política pública per garantir el benestar de 
la ciutadania. 



 

 

 

 
Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i que aquest afecta quotidianament la vida de la 
ciutadania i els serveis públics, degut a l’obligatorietat de les institucions de fer 
front prioritàriament al deute financer per davant dels serveis públics i el 
manteniment de les estructures de solidaritat i benestar. 
 
Atès que a Vilanova i la Geltrú el compliment de l’obligatorietat del pagament 
del dèficit, consagrat constitucionalment per l’acord anteriorment esmentat, 
condiciona l’estructura del pressupost municipal, i més una vegada 
formalitzada l’operació de sanejament financer concertada a través de la via 
ICO amb diverses entitats financeres per un import total de 35.502.000 euros, 
dividits en dos préstecs en dates de març de 2012 i octubre de 2013. 
 
Atès que aquesta operació és conseqüència del Pla de Pagament de 
Proveïdors 2012 impulsat pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda, pla que ha 
estat qüestionat per diverses formacions polítiques de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per seguir beneficiant la banca privada, ja que el BCE va 
donar diners públics a la banca privada a un interès inferior a l’1%, i aquesta 
n’ha cedit després a les administracions públiques cobrant elevats interessos 
del 5,939% (segons dades del Pressupost Municipal per a 2013). 
 
Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre 
els efectes del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues 
excessives de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels 
drets humans i el desenvolupament en els països deutors a través de la 
desviació de recursos dels serveis socials bàsics i a través de les condicions 
adjuntes als mecanismes internacionals d’alleugeriment del deute". I així 
mateix, la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de les Nacions 
Unides, en sessió de 5 de juliol de 2012, recorda que “tot Estat té la 
responsabilitat primordial de promoure el desenvolupament econòmic, social i 
cultural de la població i, a aquest efecte, té el dret i l’obligació de triar els seus 
objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de veure condicionat per 
fórmules específiques de política econòmica externes" i afirma que, “des del 
punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes 
en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels 
governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, 
especialment els drets econòmics, socials i culturals". 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques 
reconegudes en la legislació internacional, sabem que la cancel·lació dels 
deutes il·legítims han estat possibles en el passat, tant a Europa com a països 
en vies de desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un 
alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la població.  



 

 

 

 
Atès que, tot i no estar reconegut pel dret internacional, sí que NNUU 
recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legitimitat 
del deute, i els casos recents del govern noruec i equatorià ens demostren que 
els poders públics poden fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o 
anul·lar part del seu deute contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals 
etc., està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet 
d’utilitzar mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada 
l’augment del deute o les decisions polítiques que augmenten aquest en contra 
de l’interès general de la població.  
 
Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. El Ple municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les 
diverses entitats financeres privades que han prestat el capital de 35.502.000 
euros en el marc del “Plan de Pago de Proveedores” del Ministerio de 
Economía, on s’ha aplicat un interès superior al 5%, mentre que aquestes 
entitats financeres l’han obtingut a un interès inferior a l’1%. 
 
SEGON. El Ple insta el govern municipal a quantificar la xifra total d’aquests 
interessos i a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia 
espanyola, europea i internacional per aconseguir la nul·litat d’aquest deute 
il·legítim. 
 
TERCER. Denunciar l’opacitat amb què el Ministerio ha promogut i obligat els 
diferents ajuntaments a contreure els crèdits derivats de l’operació de 
sanejament financer de l’ICO. Garantir l’accés al conjunt de la ciutadania de la 
documentació respecte aquests crèdits. 
 
QUART. Traslladar l’adopció dels presents acords i voluntats a la Conselleria 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a les agrupacions i associacions de 
municipis, a les entitats financeres involucrades amb els préstecs en qüestió i 
al conjunt d’entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. 
 
CINQUÈ. Instar l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya a fer una declaració, a poder ser conjunta, de denúncia del 
procediment, de les característiques i de les condicions en què s'han plantejat 



 

 

 

les operacions del Pla de Pagament a Proveïdors realitzades a través dels 
crèdits ICO. 
 
SISÈ. Fer públic aquest acord a través dels mitjans de comunicació de 
titularitat municipal.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 
   Vots en contra: CIU (8) i PP (3) = 11 vots 
   Abstencions: PSC = 8 vots 
 
 

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
 20. MOCIÓ SOBRE L’EMPRESA MUNICIPAL PIVSAM. 

 
Al llarg de gairebé 30 anys, tots els governs municipals de diversos colors 
polítics han confiat en l’empresa pública PIVSAM com un ens instrumental al 
servei de la promoció econòmica i la renovació urbana i industrial de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament així ho va reconèixer l’octubre de 2011, moment en 
què es va debatre sobre la seva viabilitat. Amb posterioritat a tot aquell procés 
de redefinició de la societat, que evitava la seva liquidació, l’empresa avui es 
troba sense encomandes ni encàrrecs per garantir el seu futur immediat, i no 
s’ha acomplert el Pla de viabilitat proposat en el seu moment; tot i això, sí que 
cal destacar l’esforç que han fet els seus treballadors, essent l’única empresa 
municipal afectada per un expedient de regulació d’ocupació. 
 
La nova situació de PIVSAM, un cop va renegociar els seus deutes pendents i 
s’ha produït la transmissió dels immobles industrials, la situa novament en risc 
de desaparèixer, sense que es conegui un projecte clar a mig i llarg termini 
que permeti reconvertir-la i adaptar-la a les noves necessitats de la ciutat. El 
darrer Consell d’Administració, celebrat al juliol, va analitzar la situació de 
l’empresa,  emplaçant-se a reunions de treball durant el mes de setembre, fet 
que no s’ha produït fins a la primera setmana d’octubre. 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 



 

 

 

“PRIMER. Iniciar un procés amb el màxim consens possible entre govern, 
grups municipals, treballadors i representants sindicals, per garantir els 10 
llocs de treball en la pròpia PIVSAM, o en altres àmbits municipals. 
 
SEGON. Presentar en el menor temps possible un nou pla per a l’empresa,  
amb el compromís ferm del govern d’executar-lo, i que defineixi nous 
continguts aprofitant la seva experiència de gairebé 30 anys, per tal de satisfer 
les necessitats de promoció econòmica i industrial que té la ciutat en aquests 
moments.” 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots del PSC, 
3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) = 16 vots.  Els membres del 
grup municipal de CiU surten de la sala en el moment de la votació i es 
comptabilitzen 8 vots d’abstenció. 

 
 
 21. MOCIÓ SOBRE EL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE LA 

CONCESSIÓ DEL SERVEI DE NETEJA ALS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS. 

 
En el Ple de 30 de juliol de 2012 s’aprovà el plec de clàusules administratives 
particulars i tècniques per a la contractació del servei de neteja de les 
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú.  Aprovació en la que alguns grups de l’oposició s’abstenen perquè 
no queda clar el manteniment de tots els llocs de treball i els drets laborals de 
tots els treballadors i les treballadores que fins al moment estaven adscrits al 
servei. 
 
En el Ple de data 3 de desembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú adjudica la concessió a l’empresa Servicios Especiales de Limpieza, 
SA.  A instàncies dels diferents grups de l’oposició, el govern es compromet a 
que no hi hauran reduccions de plantilla, més enllà de les tres jubilacions que 
ja hi havia hagut fins al moment. 
 
Abans de la signatura del contracte amb l’empresa a la que se li adjudica la 
concessió, aquesta anuncia l’acomiadament d’una vintena de treballadores.  
Fet que provoca diferents mobilitzacions per part dels treballadors i l’inici d’una 
negociació entre l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la representació de les treballadores. 
 
La mobilització dels treballadors i la pressió dels grups de l’oposició fa que la 
negociació acabi amb un acord previ a la signatura del contracte en què: 
 



 

 

 

1.  La plantilla ja no és de 73 treballadors i treballadores, com era al plec de 
condicions, sinó de 60.  S’han perdut ja 13 llocs de treball. 

2.  L’Ajuntament coneix i accepta un increment de 109.192 € anuals fins a 
2016 (cost de material, despeses generals, B.I. i IVA no inclòs). 

3.  Es redueix el plus d’assistència i/o puntualitat dels treballadors i 
treballadores. 

 
Entre altres acords sobre horaris i assignacions a llocs de treball. 
 
Els treballadors i treballadores no tenen cap més opció que signar l’acord per 
mantenir el màxim dels llocs de treball. 
 
Si més no, al grup municipal socialista aquest procés genera molts dubtes, ja 
que se li adjudica a una empresa en base a una oferta i a un plec de 
condicions aprovat, del que just abans de signar-se el contracte ja es 
modifiquen condicions essencials d’aquest plec com: 
 

• Ampliació del cost econòmic 
• Rebaixa del cost salarial dels treballadors 
• Disminució dels llocs de treball (en el plec eren 73 i a l’hora de l’acord 

60.  Ara no ho sabem) 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
“L’obertura d’un expedient informatiu, amb la participació dels grups 
municipals, amb l’objectiu d’aclarir tot aquest procés.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 
8 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV) = 24 vots. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22.30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


