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El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que va 
efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-14-11-2016/ 
 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Acta núm. 15 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:20 hores del dia 14 de novembre de 2016, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
DAVID MONTES MUÑOZ (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
MARIA PILAR TENA CASABÓN 
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per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
El Sr. CARLOS REMACHA s’incorpora a la sessió quan s’està tractant el punt núm. 
25 de l’ordre del dia. 
 
En els punts 23 i 24 s’absenta de la sala el senyor RAIMON RÀFOLS, per la qual 
cosa, a la votació, es considera un vot d’abstenció. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Tresoreria 
 
  1. Donar compte de l’informe 18/2016 de la Tresoreria, referent al que disposa la 

Llei 15/2010, de lluita contra la morositat, tercer trimestre 2016. (Exp. 95/2016-
TRE) 

 
Serveis Socials 
 
  2. Donar compte dels indicadors socials del 3r trimestre de 2016. (Exp. 111/2016-

SSO) 
 
DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria  
 
  3. Aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició presentat per la 

mercantil “Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL”, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 12.09.2016, pel qual es dóna compliment a la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25.07.2016 i a la Sentència del 
mateix Tribunal núm. 288/2010, de 9 d’abril. (Exp. 262/2016-SEC) 

 
Patrimoni 
 
  4. Denúncia del conveni urbanístic de l’arrendament de la finca núm. 37.408, 

ubicada al paratge “Fondo del Pinyoner”, de data 10.07.1996. (Exp. 112/2016-
PAT) 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
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Recursos Humans 
 
  5. Convalidació del Decret de contractació d’una Auxiliar Administrativa dependent 

de la Regidoria de Promoció Econòmica per substituir una funcionària 
municipal. (Exp. 487/2016-RH) 

  6. Convalidació del Decret de contractació de dos professors de disseny de 
videojocs, entorns virtuals i interactiu de l’EMAID. (Exp. 466/2016-RH) 

  7. Convalidació del Decret de contractació d’una Auxiliar Administrativa C2-16 per 
atendre l’acumulació puntual de tasques al servei administratiu dels mercats 
municipals. (Exp. 322/2016-RH) 

  8. Convalidació del Decret de contractació d’una Professora de violí/viola de 
l’ECMMMM per substitució de la reducció de jornada concedida a un treballador 
de l’ECMMMM. (Exp.  368/2016-RH) 

  9. Convalidació del Decret de contractació d’una Professora d’anglès de l’EMAID. 
(Exp. 396/2016-RH) 

 10. Convalidació del Decret de contractació d’un Professor de l’ECMMMM, 
especialitat percussió. (Exp. 382/2016-RH) 

 11. Convalidació del Decret de contractació d’un Professor de l’ECMMMM, 
especialitat trompeta. (Exp. 380/2016-RH) 

 12. Convalidació del Decret de contractació d’un Professor de l’ECMMMM, 
especialitat guitarra. (Exp. 385/2016-RH) 

 13. Convalidació del Decret de contractació d’una Professora de l’ECMMMM, 
especialitat llenguatge musical i piano. (Exp. 384/2016-RH) 

 14. Convalidació del Decret de contractació d’una Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1-
17. (Exp. 468/2016-RH) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Convivència i Equitat 
 
15. Adhesió al manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les 

dones de novembre de 2016. (Exp. 28/2016-CON) 
 
Esports 
 
16. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’ajuts destinats a esportistes 

practicants d’esports individuals on l’estructura participativa no és per mitjà de 
clubs. (Exp. 36/2016-ESP) 

 
Serveis Socials 
 
17. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb l’Entitat Tutelar del 

Garraf. (Exp. 633/2016-SSO) 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Urbanisme 
 
18. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15.  (Exp. 62/2015-URB) 
19. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú en relació amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f). (Exp. 
50/2016-URB) 

20. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del 
Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova, SA.  (Exp. 60/2016-
URB) 

21. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles.  (Exp. 83/2016-URB) 

22. Verificar el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a 
l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a), 
incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer de Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 
del carrer de Santa Anna.  (Exp. 94/2015-URB) 

 
Habitatge  
 
23. Ratificar l’acord de JGL de 18.10.2016, d’aprovació de l’addenda de pròrroga 

del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada 
en aquest municipi, per a l’any 2016. (Exp. 40/2014-HAB) 

24. Ratificar l’acord de JGL de 18.10.2016, d’aprovació de l’addenda de pròrroga 
del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al programa de mediació per al 
lloguer social, per a l’any 2016. (Exp. 41/2014-HAB) 

 
Serveis Viaris 
 
25. Adjudicació, si escau, del contracte de gestió del servei de manteniment de 

l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 9/2016-CONT) 
 
 

MOCIONS 
 
Grup Municipal de C’s 
 
26. Moció per garantir l’accés universal als llibres de text a Catalunya. (Exp. 

50/2016-eMOC) 
27. Moció per sol·licitar a la Comissió de Nomenclàtor l’estudi d’un espai públic 

destinat al tenor Joan Lloveras i Sorni. (Exp. 51/2016-eMOC) 
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Grups Municipals d’ERC, CUP i SOM VNG 
 
28. Moció per fer zona de vianants el camí de Sant Gervasi. (Exp. 52/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
29. Moció sobre l’actuació dels Serveis Socials en relació amb la tutela de menors, 

presentada per l’Associació de Dones La Frontissa. (Exp. 53/2016-eMOC) 
30. Moció de suport als càrrecs electes Montse Venturós i Joan Coma. (Exp. 

58/2016-eMOC) 
 
Regidora no adscrita 
 
31. Moció per a la millora de l’accessibilitat i repostatge de persones discapacitades 

a les estacions de servei del nostre municipi. (Exp. 54/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal de CiU 
 
32. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes 

investigats per processos relacionats amb la sobirania. (Exp. 55/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
33. Moció per la democràcia i la sobirania local. (Exp. 56/2016-eMOC) 
34. Moció per a la instal·lació de rètols identificadors de l’adhesió a l’AMI a les 

entrades del municipi. (Exp. 57/2016-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
35. Moció per demanar la fi del bloqueig a Cuba, presentada pel Casal d’Amistat 

Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos”. (Exp. 59/2016-eMOC) 
36. Moció en defensa de l’accés universal a la universitat pública. (Exp. 60/2016-

eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 
37. Preguntes de C’s: 
 

• Sobre la modificació i actualització del ROM de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

• Sobre si l’estat de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú incompleix la 
legalitat. 

 
 
PRECS 
 
_____________________________________________________________________ 
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CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

  1. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L’INFORME 18/2016 DE LA 
TRESORERIA, REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE 2016. (EXP. 
95/2016-TRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la Llei.  
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 7 de novembre de 2016, i en compliment d’aquestes 
previsions normatives. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la tresorera (Annex I) 
corresponent al tercer trimestre de 2016, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
Annex I 

I N F O R M E  18/2016 
 
 
MARIA PILAR TENA CASABÓN, TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de l’Ajuntament de 
realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament 
fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (segons 
redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el nombre i la quantia global de les 
obligacions pendents de pagament en què s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre natural de 2016, 
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segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament és: 
 

• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

Data Informació Nombre factures      Import 

05/10/2016          1.119 5.790.667,89 € 
 

• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació   Nombre factures       Import 

05/10/2016         459   1.050.753,66 € 
 

• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 

   Data Informació    Nombre Factures         Import 

18/10/2016             110        48.095,80 € 
 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

   2. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE DELS INDICADORS SOCIALS 
DEL 3r TRIMESTRE DE 2016. (EXP. 111/2016-SSO) 

 
Relació de fets 

1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 

 
MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS 
SOCIALS 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a 
Catalunya com a conseqüència de la crisi econòmica perllongada que 
patim i una quarta part de la població catalana es troba en risc de pobresa.  
Els ajuntaments, com a administració més propera, hem hagut de fer i fem 
front a aquesta situació que està esdevenint estructural per a moltes 
famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora 
en els indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem 
veient caure i patir a molta més gent. 
 
Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des 
de la nostra administració local i també col·lectivament, com a ciutat i 
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ciutadania, per respondre el més eficientment a les situacions de 
vulnerabilitat social actuals i les possibles futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, preveu un procediment de 
tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament i 
que cada trimestre aquest Ple rep aquesta informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha 
respondre a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a 
fer un bon exercici d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els 
grups polítics i la ciutadania, la demanda i diagnosi social el més ajustada 
possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: 
sol·licituds mensuals rebudes d’atenció als serveis socials, serveis 
educatius i ocupacionals; tipologia de les demandes; nivell de resposta i 
resolució; així com els recursos econòmics i humans destinats.” 

 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades serveis socials 3r trimestre 2016 
 
Fonaments de dret 
 
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, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del 3r trimestre de 
2016, els quals s’adjunten a continuació: 
 

DADES SERVEIS SOCIALS - TERCER TRIMESTRE 2016 

   

ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES    

     

Activitat EBAS   juliol agost set. 

Número d’expedients amb intervenció 541 377 506 
Número de persones tractades  1.402 941 1.391 
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Nombre d’expedients oberts i reoberts 139 83 133 
Nombre d’expedients tancats  157 89 87 
     
Prelaboral - persones ateses  0 4 7 
     

ECONOMAT SOCIAL juliol agost set.  

Famílies usuàries 621 555 566  

Total persones 1.900 1.714 1.743  

Menors d'edat      821 749 766  

Kg. aliments distribuïts 43.381 39.977 30.968  

     
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social  
     

juliol-setembre   

INGRESSOS INSUFICIENTS  439   

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA  325   

DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS 221   

SENSE INGRESSOS  184   

HABITATGE ALTRES  158   

ATUR SENSE SUBSIDI  148   

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ  136   

DEUTES  103   

INDICIS TRASTORNS MENTALS PSICOLÒGICS 79   

FAMILIA MONOPARENTAL  41   
    
SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA      

     

Usuaris de cada servei juliol agost set.  

Servei Nadó vacances  
Servei Racó del Menut  
Centres Oberts 80 0   
Servei mesures alternatives     

Casos nous joves 0 0 5  
Casos nous adults 1 0 3  

SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN      

     

Servei juliol agost set.  

Servei Atenció Domicili     
Usuaris 182 175 186  

Hores servei 2.599 2.395 2.752  
Neteja de la llar     
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Usuaris 67 59 74  
Hores servei 524 497 594  

Àpats a domicili     
Usuaris 44 41 39  

Àpats servits 1.156 1.034 1.037  
     
Menjador Can Pahissa     

Usuaris 48 45 45  
Àpats servits 1.198 1.146 1.161  

     
Teleassistència - usuaris 1.111 1.108 1.121  
   

AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL   

juliol-setembre    

     

Núm. d'AJUTS       

Subministraments 82 39,0%   
Habitatge 38 18,1%   
Altres ajuts 90 42,9%   

TOTAL ajuts 210    

     
Import AJUTS       

Subministraments 1.641 3,2%   
Habitatge 37.631 72,6%   
Altres ajuts 12.564 24,2%   

TOTAL import 51.836    
 
 
El Ple es dóna per assabentat.  
 
 
DICTÀMENS: 
 

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

  3. SECRETARIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESESTIMACIÓ DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER LA MERCANTIL “TERESA 
Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, SL”, CONTRA L’ACORD DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE 12.09.2016, PEL QUAL ES DÓNA 
COMPLIMENT A LA INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 25.07.2016 I A LA SENTÈNCIA DEL 
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MATEIX TRIBUNAL NÚM. 288/2010, DE 9 D’ABRIL.  (Exp. 262/2016-
SEC) 

 
Relació de fets 
 
El dia 6 d’octubre de 2016 va tenir entrada al registre general de l’Ajuntament de 
Vilanova un escrit del Sr. J.A.V.P., actuant com a apoderat de la mercantil “TERESA 
Y JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, SL”, pel qual interposa recurs de reposició 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de data 12 de setembre 
de 2016, pel qual es dóna compliment a la Interlocutòria del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 25.07.2016 i a la Sentència del mateix Tribunal núm. 
288/2010, de 9 d’abril. 
 
Vist l’informe del secretari general de la Corporació de data 4 de novembre de 2016, 
que literalment es transcriu a continuació: 
 

“PRIMER.- En l’al·legació introductòria invoca el recurrent que aquest 
Ajuntament ha incorregut en un error gravíssim a l’hora d’adoptar l’acord 
plenari de data 12.9.2016, consistent en considerar que la Interlocutòria del 
TSJC de 25.7.2016 el vincula d’una manera ferma quan, en opinió del 
recurrent, no és així. En efecte, afirma literalment l’al·ludit recurs de 
reposició, a la pàgina 4 de 24, darrer paràgraf, el següent: 
 

...la interlocutòria de 25 de juliol de 2016 no vincula ara de 
manera “ferma” a l’Ajuntament de Vilanova, ja que contra la 
Interlocutòria es pot interposar recurs de cassació, tal com ha fet 
la nostra empresa. 

 
SEGON.- Si bé és cert que la Interlocutòria de 25.7.2016 és susceptible de 
recurs de cassació davant del TSJC i, fins i tot, davant del TS, no és menys 
cert que la llei no és prou clara a l’hora de determinar si la interposició 
d’aquest recurs de cassació és a ambdós efectes o només amb efectes 
devolutius. I aquest Ajuntament, davant la falta de concreció de la llei pel 
que fa aquest a extrem, particularment després de la darrera modificació 
de la LJCA introduïda per la Llei LO 7/2015, de 21 de juliol, no podia donar 
carta de naturalesa a uns efectes suspensius, merament hipotètics i 
dubtosos, derivats de la interposició de la cassació, i menys encara quan la 
pròpia interlocutòria exigeix de l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú un determinat comportament clar i precís i amb un termini preclusiu 
que finalitzava el passat 1 d’octubre de 2016. 
 
TERCER.- Pel que fa a les eventuals infraccions legals que, segons 
l’empresa recurrent, conté la Interlocutòria de 25.7.2016, considera aquest 
Ajuntament que, no solament no s’ha de pronunciar al respecte, ja que no li 
correspon en aquesta instància administrativa, sinó també que el recurs 
s’ha de declarar inadmissible, en aquests extrems, per circumscriure’s, 
quant als fets i als fonaments, a qüestions alienes a l’objecte del recurs, el 
qual es circumscriu exclusivament a l’acord plenari de data 12.9.2016, en 
els seus justos i estrictes termes, i només aquests. 
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QUART.- Per aquesta raó, aquest Ajuntament no es pot pronunciar 
respecte dels extrems següents: 

 
a)  La infracció dels articles 31 i 107 i següents de la Llei 30/92 i dels 

articles 19 i 45 i següents, en relació amb el 69 b) i c) de la Llei 
jurisdiccional, per manca de legitimació de Transports Ciutat Comtal, 
SA (en endavant TCC), per a impugnar en l’Incident d’Execució de 
Sentència que dóna lloc a l’Auto de 25 de juliol de 2016, el Conveni de 
18 de febrer de 2016 i el demés que ho desenvolupa, i que per això són 
anul·lats per l’Auto. 

 
b)  La infracció de l’article 103.4 en relació amb el seu apartat 5 i de 

l’article 109 de la Llei jurisdiccional, i de la jurisprudència, ja que no és 
possible declarar d’ofici la nul·litat dels actes impugnats si cap de les 
parts legitimades ho demana. 

 
c)  Infracció per l’auto de 25 de juliol de 2016 de l’art. 103.4 de la Llei 

jurisdiccional, perquè resol sobre qüestions que no es van decidir al 
“fallo” que s’executa, ja que són actes i resolucions diferents i posteriors 
al “fallo” executat. 

 
d)  Infracció per part de l’auto de 25 de juliol de 2016 dels articles 6, 8 i 10 

de la Llei jurisdiccional, ja que són actes i resolucions que a més de ser 
posteriors al “fallo”, la seva revisió no correspon a l’incident d’execució 
que dóna lloc a l’auto de 25 de juliol de 2016, incomplint-se per tant per 
l’auto esmentat l’article 103.5 de la Llei jurisdiccional i la jurisprudència, 
que no permet resoldre al tribunal aquesta manca de competència, 
conforme al que disposa la Llei jurisdiccional. 

 
e)  L’auto de 25 de juliol de 2015 infringeix l’article 109 del Decret 319/90, 

del Reglament de transports de viatgers per carretera a Catalunya. 
 
f)  La infracció d’aquestes normes va ser determinant en el “fallo” de 

l’auto. 
 
CINQUÈ.- Per tot el que s’acaba de dir, el qui subscriu informa que 
procedeix desestimar l’anterior recurs de reposició interposat per l’empresa 
Plana, per les raons que s’exposen al començament d’aquest informe, 
totes elles procedimentals, i declarar-lo inadmissible, en la mesura que els 
seus fonaments no s’adrecen a l’acord municipal impugnat sinó a la 
Interlocutòria de 25.7.2016. 
 
Quant a la demanda de responsabilitat patrimonial, atesos els genèrics 
termes en els quals ha estat formulada, procedeix també declarar-la 
inadmissible en tant que: 
 
a)  No sigui millorada amb tots els elements integrants de la pretensió, tal 

com els exigeix l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques 
(LPAC), com ara l’abast de les lesions, la presumpta relació de 
causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic, l’avaluació 
econòmica i el moment en què la lesió efectivament es va produir. 

 
b)  No existeixi ja una relació de litispendència, com actualment hi ha, 

derivada dels mateixos fets, subjectes i fonaments. 
 
c)  No es discrimini l’Administració responsable, atès que són més d’una 

les intervinents en l’al·ludit conveni. 
 
Per tot això es proposa desestimar el recurs de reposició de referència, pel 
que fa a l’extrem de considerar que l’acord municipal de 12.9.2016 conté 
un error gravíssim ja que, com ha quedat argumentat, no és així, i declarar-
lo inadmissible respecte de tots els altres extrems, per no adreçar-se 
aquests a l’acte impugnat sinó a una Interlocutòria judicial.” 

 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Vist l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
  
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. DESETIMAR el recurs de reposició presentat per la mercantil TERESA Y 
JOSÉ PLANA, EMPRESA PLANA, SL, contra l’acord del Ple de Vilanova i la Geltrú 
de data 12 de setembre de 2016, pel qual es dóna compliment a la Interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25.07.2016 i a la Sentència del mateix 
Tribunal núm. 288/2010, de 9 d’abril, pel que fa a l’extrem de considerar que l’acord 
municipal de 12.09.2016 conté un error gravíssim ja que, com ha quedat argumentat, 
no és així. 
 
SEGON. DECLARAR INADMISSIBLE EL RECURS respecte de tots els altres 
extrems, per no adreçar-se aquests a l’acte impugnat sinó a una Interlocutòria 
judicial. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la mercantil TERESA Y JOSÉ PLANA, 
EMPRESA PLANA, SL.” 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:    CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1), SOM VNG (2) i Sra. 
Carmen Reina,  regidora no adscrita = 19 vots 

Abstencions:       CUP = 5 vots 
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   4. PATRIMONI. DENÚNCIA DEL CONVENI URBANÍSTIC DE 

L’ARRENDAMENT DE LA FINCA NÚM. 37.408, UBICADA AL 
PARATGE “FONDO DEL PINYONER”, DE DATA 10.07.1996. (EXP. 
112/2016-PAT) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 10 de juliol de 1996, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar conveni 
urbanístic amb  els senyors F.R.L. i R.Z.L. cendint aquests, en contracte 
d’arrendament per a la ubicació de l’activitat de ferrovellers al municipi,  la part sud de 
la finca de la seva titularitat,  amb una extensió de 13.500 m2 i composta de varis 
nivells, que consta com a parcel·la número 4 del polígon 5 de la divisió poligonal del 
cadastre de rústega a la partida del Fondo del Pinyoner o Corral de Canyelles, 
inscrita al registre de la propietat de Vilanova i la Geltrú al tom 1256 de l’arxiu, llibre 
572 de Vilanova, foli 190, finca 37.408, inscripció 1a i delimitada de la forma següent: 
 
Al Nord i Oest amb la resta de la finca, a l’Est amb la resta de finca i al Sud amb finca 
propietat de la família O-C. 
 
2. Atès que en l’actualitat la finca en arrendament al Fondo del Pinyoner està lliure 
d’arrendataris per haver-se resolt tots els contractes de subarrendament efectuats per 
la corporació en el seu dia per a la ubicació de l’activitat de ferrovellers al municipi. 
 
3. Vist que és voluntat d’aquest ajuntament no seguir disposant d’aquests terrenys, 
tenint en compte que s’han complert plenament els objectius i finalitat que motivaren 
el mencionat contracte i, per tant,  prenent la decisió de no prorrogar-lo. 
 
4. Atès que en el pacte 5è del contracte subscrit com a conveni urbanístic s’establia  
una durada inicial de cinc anys, prorrogables automàticament per uns altres cinc i 
posteriorment es considerava prorrogat per un període bianual mentre alguna de les 
parts no el donés per acabat, amb seixanta dies d’anticipació de finalització del 
termini pactat d’alguna de les pròrrogues que s’hagin produït. 
 
5. Vist que aquest contracte es troba en situació de pròrroga que finalitzarà el proper 
mes de febrer de 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Pacte 5è del conveni urbanístic de 10 de juliol de 1996. 
 
II. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
III.  Acord de Ple de 25/07/2011, de delegació de competències a favor de la Junta de 
Govern Local, que disposa la competència delegada dels convenis relatius a 
qualsevol matèria, inclosos els fiscals, llevat que exigeixin quòrum especial, així com 
programes d’ocupació de qualsevol classe amb l’INEM o Servei d’Ocupació de 
Catalunya, i de contractació de personal que comporti la seva realització i 
desenvolupament, excepte els urbanístics.  
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Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. DENUNCIAR la vigència i, per tant, donar per finalitzat el contracte 
d’arrendament celebrat en forma de conveni urbanístic de data 10 de juliol de 1996 
amb els senyors F.R.L. i R.Z.L., a partir del dia 1 de febrer de 2017. 
 
SEGON.  Notificar als arrendadors de forma fefaent aquest acord.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

  5. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEPENDENT 
DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA PER SUBSTITUIR 
UNA FUNCIONÀRIA MUNICIPAL. (EXP. 487/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER SUBSTITUCIÓ D’UNA 
FUNCIONÀRIA ADSCRITA A L’EPEL NEÀPOLIS PER CONCESSIÓ DE PERMÍS 
TEMPORAL 
 
Relació de fets 
 
1. En data 20 d’octubre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000487/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El director-gerent de l’EPEL Neàpolis i coordinador de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú informa de la necessitat de substituir una administrativa dependent 
de la Regidoria de Promoció Econòmica i adscrita actualment en comissió 
de serveis a l’Epel Neàpolis. 
 
2. La Sra. amb DNI 52219775T és l’aspirant amb major puntuació del 
procés de selecció de dos auxiliars administratius realitzat durant el mes de 
juny de 2016, que li correspondria fer la substitució que sol·licita el director-
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gerent de l’EPEL Neàpolis i coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. El director-gerent de l’Epel Neàpolis i coordinador de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Innovació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
manifesta la necessitat de substituir l’administrativa dependent de la 
Regidoria de Promoció Econòmica i adscrita actualment en comissió de 
serveis a l’Epel Neàpolis, que té concedit un permís temporal no retribuït, 
atès que cal seguir amb la gestió administrativa de l’espai cowork i del nou 
viver d’empreses, tota vegada que acaba de posar-se en funcionament el 
viver d’empreses denominat Crea&Co, amb tota la tramitació per als nous 
emprenedors, amb l’increment –per altra banda– de nous membres de 
l’espai cowork. 
 
7. Segons es desprèn de l’acta del procés de selecció de la convocatòria 
de dues places d’auxiliars administratius realitzat durant el mes de juny de 
2016, l’aspirant que li correspon fer la substitució de la funcionària 
municipal amb DNI 37289023C és la Sra. amb DNI 52219775T. 
 
En conseqüència, correspon contractar la Sra. amb DNI 52219775T com a 
Auxiliar Administrativa C2-16 amb 151 punts, amb un contracte de treball 
temporal d’interinitat a temps complet (410) des del dia 1 de setembre de 
2016 fins el dia 10 de novembre de 2016, data en què la funcionària amb 
DNI 37289023C s’haurà d’incorporar al seu lloc de treball. 
 
8. La contractació de la Sra. amb DNI 52219775T es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
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temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà de 1.846,49€ 
bruts mensuals de sou, incloses les pagues extraordinàries i 601,03€ 
aproximadament de Seguretat Social, i no suposa cap increment del capítol 
I del Pressupost municipal vigent, atès que s’assumeix amb l’estalvi que 
suposa la concessió d’un permís no retribuït a la funcionària municipal amb 
DNI 37289023C. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que la Regidoria de Promoció Econòmica i, en concret, 
l’Epel Neàpolis són un servei públic essencial de caràcter propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir la 
funcionària municipal amb DNI 37289023C que té concedit un permís no 
retribuït, és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 52219775T com a Auxiliar 
Administrativa C2-16 amb 151 punts, amb un contracte de treball temporal 
d’interinitat a temps complet (410) des del dia 1 de setembre de 2016 fins 
el dia 10 de novembre de 2016, data en què la funcionària amb DNI 
37289023C s’haurà d’incorporar al seu lloc de treball. 
 
L’estructura retributiva anual és la següent: 
 

Sou base C1    8.462,10€ 
Complement destí 16   4.948,02€ 
Complement específic 151p  8.747,79€ 
Total              22.157,91€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà de 1.846,49€ bruts mensuals de 
sou, incloses les pagues extraordinàries i 601,03€ aproximadament de 
Seguretat Social, i no suposa cap increment del capítol I del Pressupost 
municipal vigent, atès que s’assumeix amb l’estalvi que suposa la 
concessió d’un permís no retribuït a la funcionària municipal amb DNI 
37289023C. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de 
la seva convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es podrà 
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interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o 
sala competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva 
notificació. En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci 
administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, 
es podrà interposar demanda davant dels tribunals de l'ordre social que 
siguin competents, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia en 
què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 

2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 52219775T com a Auxiliar 
Administrativa C2-16 amb 151 punts, amb un contracte de treball temporal d’interinitat 
a temps complet (410), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el dia 10 de novembre 
de 2016, data en què la funcionària amb DNI 37289023C s’haurà d’incorporar al seu 
lloc de treball, atès que la necessitat de substituir la funcionària municipal amb DNI 
37289023C, que té concedit un permís no retribuït, és un cas excepcional per cobrir 
una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i que afecta el 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que la Regidoria de Promoció Econòmica i en concret l’EPEL 
Neàpolis són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i que la necessitat de substituir la funcionària municipal amb DNI 
37289023C, que té concedit un permís no retribuït, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 52219775T com a Auxiliar Administrativa C2-16 amb 
151 punts, amb un contracte de treball temporal d’interinitat a temps complet (410), 
des del dia 1 de setembre de 2016 fins el dia 10 de novembre de 2016, data en què 
la funcionària amb DNI 37289023C s’haurà d’incorporar al seu lloc de treball.” 



 

 

19 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  6. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ DE DOS PROFESSORS DE DISSENY DE 
VIDEOJOCS, ENTORNS VIRTUALS I INTERACTIU DE L’EMAID. (EXP. 
466/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ DE DOS PROFESSORS DE DISSENY DE VIDEOJOCS, 
ENTORNS VIRTUALS I INTERACTIU DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 
 
Relació de fets 
 
1. En data 5 d’octubre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificació de l’expedient 
Núm. exp.: 000466/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
Durant el mes de setembre de 2016 es va realitzar el procés de selecció 
per proveir dos llocs de treball temporal de professor de disseny de 
videojocs, entorns virtuals i interactiu de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i els Srs. amb DNI 467449452H i 
39726429R van ser els aspirants proposats pel Tribunal per ocupar els 
llocs de treball referits. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 



 

 

20 

5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 5/2015, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació de dos professors de disseny de 
videojocs, entorns virtuals i interactiu de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 
per poder oferir els cicles formatius que s’ofereixen a l’Escola i de 
conformitat amb el procés de selecció realitzat durant el mes de setembre 
de 2016 per proveir dos llocs de treball temporal de professor de disseny 
de videojocs, entorns virtuals i interactiu de l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, correspon contractar el Sr. 
amb DNI 46744942H i el Sr. amb DNI 39726429R com a professors de 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny, amb la categoria C1-19, amb 219 punts, 
d’acord amb les bases de la convocatòria, i un contracte de treball temporal 
a temps complet per obra o servei determinat (401), des del dia 7 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C1    9.983,82€ 
Complement destí 19   5.900,02€ 
Complement específic 219p     13.030,57€ 
Total              28.914,41€ 

 
7. La contractació del Sr. amb DNI 46744942H i del Sr. amb DNI 
39726429R es justifica perquè es pot entendre compresa en el que 
estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu que durant 
l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal estatutari temporal 
o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost de cadascuna d’aquestes contractacions és 
de 2.409,53€ mensuals (4.809,06€), pagues extraordinàries incloses i de 
784,30€ aproximadament de Seguretat Social (1.568,60€) i està 
contemplat en el capítol I del vigent Pressupost municipal. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat d’atendre les classes dels cicles formatius que s’ofereixen a 
l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon. Contractar el Sr. amb DNI 46744942H i el Sr. amb DNI 39726429R 
com a professors de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, amb la categoria 
C1-19 amb 219 punts, d’acord amb les bases de la convocatòria, i un 
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contracte de treball temporal a temps complet per obra o servei determinat 
(401), des del dia 7 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C1    9.983,82€ 
Complement destí 19   5.900,02€ 
Complement específic 219p     13.030,57€ 
Total              28.914,41€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost de cadascuna d’aquestes contractacions és de 2.409,53€ 
mensuals (4.809,06€), pagues extraordinàries incloses i de 784,30€ 
aproximadament de Seguretat Social (1.568,60€) i està contemplat en el 
capítol I del vigent Pressupost municipal. 
 
Cinquè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord es podrà 
interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o 
sala competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva 
notificació. En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci 
administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, 
es podrà interposar demanda davant dels tribunals de l'ordre social que 
siguin competents, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia en 
què s'entengui desestimada. 
 
Sisè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 
 

2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 5 d’octubre de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu 
a la contractació del Sr. amb DNI 46744942H i del Sr. amb DNI 39726429R com a 
professors de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, amb la categoria C1-19 amb 219 
punts, d’acord amb les bases de la convocatòria, i un contracte de treball temporal a 
temps complet per obra o servei determinat (401), des del dia 7 de setembre de 2016 
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fins el 31 de desembre de 2016, atès que s’han d’atendre les classes de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny i és un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i 
inajornable que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’atendre les 
classes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 46744942H i del Sr. amb DNI 39726429R com a 
professors de l’Escola Municipal d’Art i Disseny, amb la categoria C1-19 amb 219 
punts, d’acord amb les bases de la convocatòria, i un contracte de treball temporal a 
temps complet per obra o servei determinat (401), des del dia 7 de setembre de 2016 
fins el 31 de desembre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  7. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 

CONTRACTACIÓ D’UNA AUXILIAR ADMINISTRATIVA C2-16 PER 
ATENDRE L’ACUMULACIÓ PUNTUAL DE TASQUES AL SERVEI 
ADMINISTRATIU DELS MERCATS MUNICIPALS. (EXP. 322/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU C2-16 PER ATENDE 
L’ACUMULACIÓ PUNTUAL DE TASQUES AL SERVEI ADMINISTRATIU DELS 
MERCATS MUNICIPALS 
 
Relació de fets 
 
1. En data 26 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000322/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. En data 5 de juliol de 2016, el cap de servei de Promoció Econòmica i 
Turisme va informar de la necessitat de contractació de personal 
administratiu de suport pel servei administratiu dels Mercats Municipals 
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degut a un col·lapse de feina que es considera que es pot resoldre 
reforçant el servei amb suport administratiu de forma puntual durant un 
període limitat de temps. 
 
2. La Sra. amb DNI 52219469Q és l’aspirant que va obtenir la tercera millor 
puntuació en el procés de selecció de dos auxiliars administratius realitzat 
durant el mes de juny de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. El cap de Servei de Promoció Econòmica i Turisme va informar de la 
necessitat de contractació de personal administratiu de suport per al servei 
administratiu dels Mercats Municipals degut a un col·lapse de feina que es 
considera que es pot resoldre reforçant el servei amb suport administratiu 
de forma puntual durant un període limitat de temps. 
 
7. La situació explicada en el fonament de dret anterior, justifica la 
contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, ja que es pot entendre 
compresa en el que s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu 
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins, excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. En conseqüència, correspon 
contractar la Sra. amb DNI 52219469Q com a Auxiliar Administrativa C2-16 
amb 151 punts, des del dia 20 de juliol de 2016 fins el 19 d’octubre de 
2016, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a 
temps complet (401) per atendre el servei administratiu dels Mercats 
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Municipals per una acumulació puntual de tasques. L’estructura retributiva 
anual serà la següent: 
 

Sou base C2    8.462,10€ 
Complement destí 16   4.948,02€ 
Complement específic 151p  8.747,79€ 
Total              22.157,91€ 

 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà 
d’aproximadament 5.539,57€ bruts mensuals i 1772,65€ aproximadament 
de Seguretat Social, amb càrrec al capítol I del Pressupost municipal 
vigent, prèvia modificació de crèdit sol·licitada en proposta de modificació 
de crèdit que consta en l’expedient administratiu amb número 
000139/2016-DES. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que els Mercats Municipals del Servei de Promoció 
Econòmica i Turisme són un servei públic essencial de caràcter propi de 
l’Ajuntament i que la necessitat d’atendre l’acumulació puntual de tasques 
al servei administratiu dels Mercats Municipals, és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 52219469Q com a Auxiliar 
Administrativa C2- 16 amb 151 punts, des del dia 20 de juliol de 2016 fins 
el 19 d’octubre de 2016, amb un contracte de treball temporal d’obra o 
servei determinat a temps complet (401) per atendre el servei administratiu 
dels Mercats Municipals per una acumulació puntual de tasques. 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base C2    8.462,10€ 
Complement destí 16   4.948,02€ 
Complement específic 151p  8.747,79€ 
Total              22.157,91€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 5.539,57€ 
bruts mensuals i 1772,65€ aproximadament de Seguretat Social, amb 
càrrec al capítol I del Pressupost municipal vigent, prèvia modificació de 
crèdit sol·licitada en proposta de modificació de crèdit que consta en 
l’expedient administratiu amb número 000139/2016-DES. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, als efectes de 
la seva convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord es podrà 
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interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. 
 
Denegada la reclamació, es podrà interposar demanda davant del jutjat o 
sala competent en el termini de dos mesos a comptar des de la seva 
notificació. En cas que la reclamació prèvia fos desestimada per silenci 
administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s'hagi notificat la seva resolució, 
es podrà interposar demanda davant dels tribunals de l'ordre social que 
siguin competents, dins del termini de dos mesos a comptar des del dia en 
què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
 Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i  
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q, com a Auxiliar 
Administrativa C2-16 amb 151 punts, per atendre el servei administratiu dels Mercats 
Municipals per una acumulació puntual de tasques, des del dia 20 de juliol de 2016 
fins el 19 d’octubre de 2016, atès que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una 
necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i que afecta el 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que els Mercats Municipals del Servei de Promoció Econòmica i 
Turisme són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la 
necessitat d’atendre l’acumulació puntual de tasques al servei administratiu dels 
Mercats Municipals, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 52219469Q com a Auxiliar Administrativa C2-16 amb 
151 punts, des del dia 20 de juliol de 2016 fins el 19 d’octubre de 2016.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

   8. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UNA PROFESSORA DE VIOLÍ/VIOLA DE 
L’ECMMMM PER SUBSTITUCIÓ DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA 
CONCEDIDA A UN TREBALLADOR DE L’ECMMMM. (EXP.  368/2016-
RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A DE MÚSICA PER SUBSTITUIR LA 
REDUCCIÓ DE JORNADA CONCEDIDA AL TREBALLADOR MUNICIPAL AMB DNI 
39330093R 
 
Relació de fets 
 
1. En data 22 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000368/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. La cap de les Escoles Municipals ha manifestat la necessitat de cobrir la 
reducció de jornada concedida al Sr. amb DNI 39330093R en data 1 de 
setembre de 2016 per poder seguir impartint els estudis que s’estan duent 
a terme actualment a l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. 
 
2. Durant el mes d’abril de 2016 es van realitzar les proves per a cobrir una 
plaça de professor/a de violí/viola per substituir un professor de l’Escola 
que es jubilava i a les bases de la convocatòria es feia constar que “la 
persona que tingui la millor puntuació serà l’escollida per ocupar el lloc de 
treball convocat, no obstant, les persones que superin tots els exercicis del 
procés selectiu i d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda, quedaran en 
borsa d’espera per cobrir necessitats temporals de llocs de treball igual o 
similar i mentre no es faci una altra convocatòria pública del mateix lloc de 
treball”. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
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Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. La cap de servei de les Escoles Municipals manifesta que és necessari 
substituir la reducció de jornada concedida al Sr. Francesc Serra Golsa en 
data 1 de setembre de 2016 per poder seguir impartint els estudis que 
s’estan duent a terme actualment a l’Escola Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat. 
 
7. La contractació de la Sra. amb DNI 47803526G es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Segons es desprèn de l’acta del procés de selecció de la convocatòria 
d’una plaça de professor/a de violí/viola per l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, l’aspirant que li correspon fer la 
substitució del Sr. amb DNI 39330093R és la Sra. amb DNI 47803526G. 
En conseqüència, correspon contractar la Sra. amb DNI47803526G com a 
Professora de Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball 
temporal d’interinitat a temps parcial (510) de 31,30% (11,74 hores 
setmanals) de la jornada laboral, des del dia 1 de setembre de 2016 fins a 
la finalització de la reducció de jornada del Sr. amb DNI 39330093R o fins 
que les necessitats organitzatives de l’Escola de Música ho determinin. 
 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 722,41€ 
bruts mensuals, incloses les pagues extraordinàries de sou i 235,15€ 
aproximadament de Seguretat Social,  no suposa cap increment del capítol 
I del Pressupost municipal vigent atès que s’assumeix amb l’estalvi que 
suposa la reducció de jornada concedida al Sr. amb DNI 39330093R. 
 
Per tot això, RESOLC : 
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Primer. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat 
de substituir el Sr. amb DNI 39330093R, que té concedida una reducció de 
jornada, és excepcional. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 47803526G com a Professora de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal 
d’interinitat a temps parcial (510) de 31,30% (11,74 hores setmanals) de la 
jornada laboral, des del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització de 
la reducció de jornada del Sr. amb DNI 39330093R o fins que les 
necessitats organitzatives de l’Escola de Música ho determinin, amb la 
següent estructura retributiva anual: 
 

Sou base A1 (31,30%)    4.640,01€ 
Complement destí 24 (31,30%)   2.579,90€ 
Complement específic (31,30%)  2.893,88€ 
Total (31,30%)              10.113,79€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 722,41€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i 235,15€ aproximadament de 
Seguretat Social, no suposa cap increment del capítol I del Pressupost 
municipal vigent, atès que s’assumeix amb l’estalvi que suposa la reducció 
de jornada concedida al Sr. amb DNI 39330093R. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, a l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es podrà 
interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
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Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 22 de setembre de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García i 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 47803526G, com a Professora de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’interinitat a 
temps parcial, des del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització de la reducció 
de jornada del treballador amb DNI 39330093R o fins que les necessitats 
organitzaves de l’Escola de Música ho permetin, atès que es tracta d’un cas 
excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i 
que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat de substituir 
el Sr. amb DNI 39330093R, que té concedida una reducció de jornada, és 
excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 47803526G, com a Professora de Música A1-24, des 
del dia 1 de setembre de 2016 fins a la finalització de la reducció de jornada del 
treballador amb DNI 39330093R.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  9. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 

CONTRACTACIÓ D’UNA PROFESSORA D’ANGLÈS DE L’EMAID. 
(EXP. 396/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A D’ANGLÈS DE L’ESCOLA MUNICIPAL 
D’ART I DISSENY A1-24 
 
Relació de fets 
 
1. En data 28 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificació de l’expedient 
Núm. exp. 000396/2016-RH 
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Relació de fets 
 
Durant el mes setembre de 2016 s’ha realitzat el procés de selecció per 
proveir el lloc de treball temporal de professor d’anglès de l’Escola 
municipal d’art i disseny i la Sra. amb DNI 77317592X va ser l’aspirant amb 
major puntuació proposada pel Tribunal per ocupar el lloc de treball 
temporal referit. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació d’un/a professor/a d’anglès a l’Escola 
municipal d’Art i Disseny per poder oferir les assignatures que es 
contemplen en els estudis que s’ofereixen a l’Escola, correspon contractar 
la Sra. amb DNI 77317592X com a Professora d’anglès de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de 
treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial (501) de 25,80% 
de la jornada (9 hores i 40 minuts setmanals), des del dia 12 de setembre 
de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. L’estructura retributiva anual serà 
la següent: 
 

Sou base A1 (25,80%)    3.824,67€ 
Complement destí 24 (25,80%)   2.126,57€ 
Complement específic (25,80%)  2.385,37€ 
Total (25,80%)     8.336,61€ 

 
7. La contractació de la Sra. amb DNI 77317592X es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals 
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i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 694,72€ 
bruts mensuals incloses les pagues extraordinàries de sou i de 226,13€ 
aproximadament de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del 
vigent Pressupost Municipal. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat de realitzar les classes d’anglès a l’Escola municipal d’Art i 
Disseny. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 77317592X com a Professora d’anglès 
de l’Escola Municipal d’Art i Disseny A1-24, amb 309 punts, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial 
(501) de 25,80% de la jornada (9 hores i 40 minuts), des del dia 12 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. L’estructura retributiva 
serà la següent: 
 

Sou base A1 (25,80%)    3.824,67€ 
Complement destí 24 (25,80%)   2.126,57€ 
Complement específic (25,80%)  2.385,37€ 
Total (25,80%)     8.336,61€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 694,72€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i de 226,13€ aproximadament 
de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del vigent Pressupost 
Municipal. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació a l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord es podrà 
interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
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tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 28 de setembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 77317592X com a Professora 
d’anglès de l’Escola Municipal d’Art i Disseny A1-24, amb 309 punts, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial (501) de 
25,80% de la jornada (9 hores i 40 minuts setmanals), des del dia 12 de setembre de 
2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès que es tracta d’un cas excepcional per 
cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i que afecta el 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que la necessitat de realitzar 
les classes d’anglès a l’Escola municipal d’Art i Disseny, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 77317592X com a Professora d’anglès de l’Escola 
Municipal d’Art i Disseny A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal 
d’obra o servei determinat a temps parcial (501) de 25,80% de la jornada (9 hores i 
40 minuts setmanals), des del dia 12 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 
2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 10. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSOR DE L’ECMMMM, ESPECIALITAT 
PERCUSSIÓ. (EXP. 382/2016-RH) 
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CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A DE L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT ESPECIALITAT PERCUSSIÓ 
 
Relació de fets 
 
1. En data 26 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000382/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
Durant el mes de juny de 2016 es va realitzar el procés de selecció per 
proveir el lloc de treball temporal de professor de música, especialitat 
percussió, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat i el Sr. amb DNI 85304982Y va ser l’aspirant amb major 
puntuació proposat pel Tribunal per ocupar el lloc de treball temporal 
referit, prèvia renúncia de l’aspirant que va obtenir el primer lloc en el 
procés de selecció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació d’un/a professor/a de música, 
especialitat percussió, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat, per poder oferir les classes d’acord amb el nombre 
d’alumnes inscrits i de conformitat amb el procés de selecció realitzat 
durant el mes de juny de 2016 per proveir el lloc de treball temporal de 
professor de música, especialitat percussió, de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, correspon contractar el Sr. amb 
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DNI 85304982Y com a Professor de Música A1-24, amb 309 punts, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial 
(501) de 36% de la jornada (13 hores i 30 minuts setmanals), des del dia 1 
de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (36%)   5.336,75€ 
Complement destí 24 (36%)  2.967,30€ 
Complement específic (36%)  3.328,42€ 
Total (36%)             11.632,47€ 

 
7. La contractació del Sr. amb DNI 85304982Y es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals 
i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 969,37€ 
bruts mensuals incloses les pagues extraordinàries de sou i de 315,53€ 
aproximadament de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del 
vigent Pressupost Municipal.  
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat d’atendre les classes que s’ofereixen a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
Segon. Contractar el Sr. amb DNI 85304982Y com a Professor de Música 
A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 36% de la jornada (13 hores i 30 
minuts setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (36%)   5.336,75€ 
Complement destí 24 (36%)  2.967,30€ 
Complement específic (36%)  3.328,42€ 
Total (36%)             11.632,47€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 1.454,06€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i de 473,30€ aproximadament 
de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del vigent Pressupost 
Municipal. 
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Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació a l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es 
podrà interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei 
de procediment laboral. Denegada la reclamació es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu el Secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 85304982Y com a Professor de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 36% de la jornada (13 hores i 30 minuts 
setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès 
que es tracta d’un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que 
es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’oferir les 
classes a l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, és 
excepcional.  
 
SEGON. Convalidar el Decret de segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 85304982Y com a Professor de Música A1-24, amb 309 
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punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps 
parcial (501) de 36% de la jornada (13 hores i 30 minuts setmanals), des del dia 1 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 11. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSOR DE L’ECMMMM, ESPECIALITAT 
TROMPETA. (EXP. 380/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A DE L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, ESPECIALITAT TROMPETA 
 
Relació de fets 
 
1. En data 26 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000380/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
Durant el mes de juny de 2016 es va realitzar el procés de selecció per 
proveir el lloc de treball temporal de professor de música, especialitat 
trompeta, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat 
i el Sr. amb DNI 74515246F va ser l’aspirant amb major puntuació proposat 
pel Tribunal per ocupar el lloc de treball temporal referit. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
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5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació d’un professor de música, 
especialitat trompeta, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat per poder oferir les classes d’acord amb el nombre 
d’alumnes inscrits i de conformitat amb el procés de selecció realitzat 
durant el mes de juny de 2016 per proveir el lloc de treball temporal de 
professor de música, especialitat trompeta, de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat, correspon contractar el Sr. amb 
DNI 74515246F com a Professor de Música A1-24, amb 309 punts, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial 
(501) de 54% de la jornada (20 hores i 15 minuts setmanals), des del dia 1 
de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (54%)   8.005,12€ 
Complement destí 24 (54%)  4.450,95€ 
Complement específic (54%)  4.992,64€ 
Total (54%)             17.448,71€ 

 
7. La contractació del Sr. amb DNI 74515246F es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals 
i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 1.454,06€ 
bruts mensuals incloses les pagues extraordinàries de sou i de 473,30€ 
aproximadament de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del 
vigent Pressupost Municipal. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat d’atendre les classes que s’ofereixen a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
Segon. Contractar el Sr. amb DNI 74515246F com a Professor de Música 
A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 54% de la jornada (20 hores i 15 
minuts setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. L’estructura retributiva anual serà la següent:  
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Sou base A1 (54%)   8.005,12€ 
Complement destí 24 (54%)  4.450,95€ 
Complement específic (54%)  4.992,64€ 
Total (54%)             17.448,71€ 

 
 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 1.454,06€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i de 473,30€ aproximadament 
de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del vigent Pressupost 
Municipal. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació a  l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es 
podrà interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei 
de procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 74515246F com a Professor de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 54% de la jornada (20 hores i 15 minuts 
setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès 
que s’han d’atendre les classes de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat i és un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que 
es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
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Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’atendre les 
classes de l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, és 
excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 74515246F com a Professor de Música A1-24, amb 309 
punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps 
parcial (501) de 54% de la jornada (20 hores i 15 minuts setmanals), des del dia 1 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 12. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UN PROFESSOR DE L’ECMMMM, ESPECIALITAT 
GUITARRA. (EXP. 385/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A PER L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, ESPECIALITAT GUITARRA 
 
 
Relació de fets 
 
1. En data 26 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000385/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
Durant el mes de juny de 2016 es va realitzar el procés de selecció per 
proveir el lloc de treball temporal de professor de música, especialitat 
guitarra, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat i 
el Sr. amb DNI 52216675M va ser l’aspirant amb major puntuació proposat 
pel Tribunal per ocupar el lloc de treball temporal referit. 
 
 



 

 

40 

Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació d’un professor de música, 
especialitat guitarra, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat per poder oferir les classes d’acord amb el nombre d’alumnes 
inscrits i de conformitat amb el procés de selecció realitzat durant el mes 
de juny de 2016 per proveir el lloc de treball temporal de professor de 
música, especialitat guitarra, de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat, correspon contractar el Sr. amb DNI 
52216675M com a Professor de Música A1-24, amb 309 punts, amb un 
contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps parcial 
(501) de 62% de la jornada (23 hores i 15 minuts setmanals), des del dia 1 
de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. L’estructura 
retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (62%)   9.191,07€ 
Complement destí 24 (62%)  5.110,35€ 
Complement específic (62%)  5.732,29€ 
Total (62%)             20.033,71€ 

 
7. La contractació del Sr. amb DNI 52216675M es justifica perquè es pot 
entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que 
preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals 
i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als 
sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritàries o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 1.669,48€ 
bruts mensuals incloses les pagues extraordinàries de sou i de 543,41€ 
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aproximadament de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del 
vigent Pressupost Municipal. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat d’atendre les classes que s’ofereixen a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
Segon. Contractar el Sr. amb DNI 52216675M com a Professor de Música 
A1 24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 62% de la jornada (23 hores i 15 
minuts setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de 
desembre de 2016. 
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (62%)   9.191,07€ 
Complement destí 24 (62%)  5.110,35€ 
Complement específic (62%)  5.732,29€ 
Total (62%)             20.033,71€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 1.669,48€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i de 543,41€ aproximadament 
de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del vigent Pressupost 
Municipal. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació a l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional.  Tanmateix, contra aquest acord es 
podrà interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei 
de procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació.  En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
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actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació del Sr. amb DNI 52216675M com a Professor de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 62% de la jornada (23 hores i 15 minuts 
setmanals), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès 
que existeix la necessitat d’atendre les classes que s’ofereixen a l’Escola 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat i, per tant, es tracta d’un cas 
excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i 
que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’atendre les 
classes que s’ofereixen a l’Escola Conservatori municipal de Música Mestre 
Montserrat, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació del Sr. amb DNI 52216675M com a Professor de Música A1-24, amb 309 
punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a temps 
parcial (501) de 62% de la jornada (23 hores i 15 minuts setmanals), des del dia 1 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 13. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UNA PROFESSORA DE L’ECMMMM, 
ESPECIALITAT LLENGUATGE MUSICAL I PIANO. (EXP. 384/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN/A PROFESSOR/A DE L’ESCOLA CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT, ESPCIALITAT LLENGUATGE 
MUSICAL I PIANO 
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Relació de fets 
 
1. En data 26 de setembre de 2016, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar un Decret, el qual diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000384/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
Durant el mes de juny de 2016 es va realitzar el procés de selecció per 
proveir el lloc de treball temporal de professor de música, especialitat 
llenguatge musical i piano, de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat i la Sra. amb DNI 72801672W va ser l’aspirant amb 
major puntuació proposat pel Tribunal per ocupar el lloc de treball temporal 
referit. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans.  
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. Atesa la necessitat de contractació d’un/a professor/a de música, 
especialitat llenguatge musical i piano, de l’Escola i Conservatori Municipal 
de Música Mestre Montserrat per poder oferir les classes d’acord amb el 
nombre d’alumnes inscrits i de conformitat amb el procés de selecció 
realitzat durant el mes de juny-juliol de 2016 per proveir el lloc de treball 
temporal de professor de música, especialitat llenguatge musical i piano, 
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, 
correspon contractar la Sra. amb DNI 72801672W com a Professora de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra 
o servei determinat a temps parcial (501) de 50,70% de la jornada (19 
hores), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016. 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
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Sou base A1 (50,70%)    7.515,92€ 
Complement destí 24 (50,70%)   4.178,95€ 
Complement específic (50,70%)  4.687,53€ 
Total (50,70%)                16.382,40€ 

 
7. La contractació de la Sra. amb DNI 72801672W es justifica perquè es 
pot entendre compresa en el que estableix l’article 20.Dos de la Llei 
48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2016, que preveu que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació 
de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos 
excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es 
considerin prioritàries o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. 
 
8. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació, que és de 1.365,20€ 
bruts mensuals incloses les pagues extraordinàries de sou i de 444,37€ 
aproximadament de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del 
vigent Pressupost Municipal. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial 
de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que existeix la 
necessitat d’atendre les classes que s’ofereixen a l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Montserrat. 
 
Segon. Contractar la Sra. amb DNI 72801672W com a Professora de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra 
o servei determinat a temps parcial (501) de 50,70% de la jornada (19 
hores), des del dia 1 de setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.  
 
L’estructura retributiva anual serà la següent: 
 

Sou base A1 (50,70%)    7.515,92€ 
Complement destí 24 (50,70%)   4.178,95€ 
Complement específic (50,70%)  4.687,53€ 
Total (50,70%)              16.382,40€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació, que és de 1.454,06€ bruts mensuals 
incloses les pagues extraordinàries de sou i de 473,30€ aproximadament 
de Seguretat Social, està contemplat en el capítol I del vigent Pressupost 
Municipal. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació a l’efecte de la 
seva convalidació. 
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Sisè. Declarar que el coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap 
recurs administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord, es 
podrà interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei 
de procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació.  En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
 
Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 26 de setembre de 2016 de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, relatiu a la contractació de la Sra. amb DNI 72801672W com a Professora de 
Música A1-24, amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei 
determinat a temps parcial (501) de 50,70% de la jornada (19 hores), des del dia 1 de 
setembre de 2016 fins el 31 de desembre de 2016, atès que es tracta d’un cas 
excepcional per cobrir una necessitat urgent i inajornable que es considera prioritària i 
que afecta el funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Declarar que les Escoles Municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que la necessitat d’atendre les 
classes que s’ofereixen a l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 72801672W com a Professora de Música A1-24, 
amb 309 punts, amb un contracte de treball temporal d’obra o servei determinat a 
temps parcial (501) de 50,70% de la jornada (19 hores), des del dia 1 de setembre de 
2016 fins el 31 de desembre de 2016.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 14. RECURSOS HUMANS. CONVALIDACIÓ DEL DECRET DE 
CONTRACTACIÓ D’UNA TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1-17. 
(EXP. 468/2016-RH) 

 
CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC AUXILIAR DE BIBLIOTECA C1-17 
 
Relació de fets 
 
En data 20 d’octubre de 2016 la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, va dictar un 
Decret, modificat pel de 20 d’octubre de 2016, que diu: 
 

“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000468/2016-RH 
 
Relació de fets 
 
1. El servei de les biblioteques municipals ha manifestat la necessitat 
urgent i inajornable de disposar d’un Tècnic auxiliar de biblioteca per poder 
garantir la realització d’hores de feina interna relacionades amb tasques i 
gestió de projectes necessaris per les biblioteques, així com l’obertura els 
dissabtes, dies condicionats per la baixa disponibilitat de personal, atès 
que estan sota els estàndards en quant a personal i molt per sobre en 
quant a hores d’obertura setmanals. 
 
2. La Sra. amb DNI 52424276P va ser l’aspirant que va obtenir la major 
puntuació en el procés de selecció d’un Tècnic Auxiliar de biblioteca C1-17 
realitzat durant el mes de novembre de l’any 2014. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat 
i Recursos Humans. 
 
3. Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en 
matèria de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
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4. Article 11 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
5. Capítols I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, Text refós 
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 
 
6. El servei de les biblioteques municipals considera necessari garantir la 
realització d’hores de feina interna relacionades amb tasques i gestió de 
projectes necessaris per a les biblioteques, així com l’obertura els 
dissabtes, dies condicionats per la baixa disponibilitat de personal atès que 
estan sota els estàndards quant a personal i molt per sobre quant a hores 
d’obertura setmanals. 
 
7. La situació explicada en el fonament de dret anterior justifica la 
contractació de la Sra. amb DNI 52424276P, ja que es pot entendre 
compresa en el que s’estableix a l’article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 
d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, que preveu 
que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de 
funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories professionals que es considerin prioritàries o que afectin al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
8. Segons es desprèn de l’Acta del procés de selecció per cobrir el lloc de 
treball d’un auxiliar tècnic de biblioteca C1-17 realitzat durant el mes de 
novembre de l’any 2014, l’aspirant que va obtenir la major puntuació va ser 
la Sra. amb DNI 52424276P. En conseqüència, correspon contractar la 
Sra. amb DNI 52424276P com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1-17 amb 
178 punts, des del dia 12 de setembre de 2016 fins al 31 de desembre de 
2016, amb un contracte de treball temporal a temps parcial per obra o 
servei determinat (501) de 64% de la jornada (24 hores setmanals), 
distribuïdes segons les necessitats del servei. L’estructura retributiva anual 
serà la següent: 
 

Sou base C1 (51,20%)    5.111,72€ 
Complement destí 17 (51,20%)   2.695,60€ 
Complement específic (51,20%)  5.333,86€ 
Total (51,20%)              13.141,18€ 

 
9. Viabilitat econòmica: El cost d’aquesta contractació serà 
d’aproximadament 1.114,37€ bruts mensuals de sou més les pagues 
extraordinàries que corresponguin i d’aproximadament 423,18€ de 
Seguretat Social. No suposa cap increment de Capítol I, atès que el cost es 
cobreix amb l’estalvi que es produeix per la jubilació parcial de la 
treballadora amb DNI 37653696M informat en el Decret de l’expedient 
administratiu amb número de referència 000299/2016-RH. 
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Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que les Biblioteques municipals són un servei públic 
essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat urgent i 
inajornable de disposar d’un Tècnic auxiliar de biblioteca per poder garantir 
la realització d’hores de feina interna relacionades amb tasques i gestió de 
projectes necessaris per a les biblioteques, així com l’obertura els 
dissabtes, dies condicionats per la baixa disponibilitat de personal atès que 
estan sota els estàndards en quant a personal i molt per sobre en quant a 
hores d’obertura setmanals, és excepcional. 
 
Segon. Per atendre la situació excepcional, correspon contractar la Sra. 
amb DNI 52424276P com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1-17 amb 178 
punts, des del dia 12 de setembre de 2016 fins a 31 de desembre de 2016, 
amb un contracte de treball temporal a temps parcial per obra o servei 
determinat (501) de 64% de la jornada (24 hores setmanals), distribuïdes 
segons les necessitats del servei. L’estructura retributiva anual serà la 
següent: 
 

Sou base C1 (51,20%)    5.111,72€ 
Complement destí 17 (51,20%)   2.695,60€ 
Complement específic (51,20%)  5.333,86€ 
Total (51,20%)              13.141,18€ 

 
Tercer. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Quart. El cost d’aquesta contractació serà d’aproximadament 1.114,37€ 
bruts mensuals de sou més les pagues extraordinàries que corresponguin i 
d’aproximadament 423,18€ de Seguretat Social. No suposa cap increment 
de Capítol I, atès que el cost es cobreix amb l’estalvi que es produeix per la 
jubilació parcial de la treballadora amb DNI 37653696M informat en el 
Decret de l’expedient administratiu amb número de referència 
000299/2016-RH. 
 
Cinquè. Elevar la present resolució al Ple de la Corporació, a l’efecte de la 
seva convalidació. 
 
Sisè. El coneixement d’aquest acte no correspon a l’ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu i, per tant, no pot ser objecte de cap recurs 
administratiu o jurisdiccional. Tanmateix, contra aquest acord es podrà 
interposar la reclamació prèvia regulada a l'article 69 i ss. de la Llei de 
procediment laboral. Denegada la reclamació, es podrà interposar 
demanda davant del jutjat o sala competent en el termini de dos mesos a 
comptar des de la seva notificació. En cas que la reclamació prèvia fos 
desestimada per silenci administratiu, el qual es produiria pel transcurs d'un 
mes a comptar des de la data de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat la seva resolució, es podrà interposar demanda davant dels 
tribunals de l'ordre social que siguin competents, dins del termini de dos 
mesos a comptar des del dia en què s'entengui desestimada. 
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Setè. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta 
resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els 
terminis dels recursos corresponents. 
 
Ho mana i signa la regidora delegada, davant meu, el secretari.” 

 
2. D’acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, procedeix 
convalidar el Decret de 20 d’octubre de 2016, de la segona tinenta d’Alcaldia i 
regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García 
Prieto, modificat pel de 20 d’octubre de 2016, relatiu a la contractació de la Sra. amb 
DNI 52424276P com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1-17 amb 178 punts, des del 
dia 12 de setembre de 2016 fins a 31 de desembre de 2016, amb un contracte de 
treball temporal a temps parcial per obra o servei determinat (501) de 64% de la 
jornada (24 hores setmanals), distribuïdes segons les necessitats del servei, atès que 
s’ha de disposar d’un Tècnic auxiliar de biblioteca per poder garantir la realització 
d’hores de feina interna relacionades amb tasques i gestió de projectes necessaris 
per les biblioteques, així com l’obertura els dissabtes, dies condicionats per la baixa 
disponibilitat de personal i és un cas excepcional per cobrir una necessitat urgent i 
inajornable que es considera prioritària i que afecta el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Declarar que les Biblioteques municipals són un servei públic essencial de 
caràcter propi de l’Ajuntament i que la necessitat urgent i inajornable de disposar d’un 
Tècnic auxiliar de biblioteca per poder garantir la realització d’hores de feina interna 
relacionades amb tasques i gestió de projectes necessaris per a les biblioteques, així 
com l’obertura els dissabtes, dies condicionats per la baixa disponibilitat de personal 
atès que estan sota els estàndards en quant a personal i molt per sobre en quant a 
hores d’obertura setmanals, és excepcional. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria García Prieto, relatiu a la 
contractació de la Sra. amb DNI 52424276P com a Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1-
17 amb 178 punts, des del dia 12 de setembre de 2016 fins al 31 de desembre de 
2016, amb un contracte de treball temporal a temps parcial per obra o servei 
determinat (501) de 64% de la jornada (24 hores setmanals), distribuïdes segons les 
necessitats del servei.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 15. CONVIVÈNCIA I EQUITAT. ADHESIÓ AL MANIFEST INSTITUCIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DE 
NOVEMBRE DE 2016. (Exp. 28/2016-CON) 

 
Relació de fets 
   
1. Atès que el dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones. 
 
2. Atès que la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions i les dues entitats 
municipalistes de Catalunya, elaboren conjuntament un manifest institucional per 
mostrar el rebuig a la violència masclista envers les dones amb la voluntat d’eradicar-
la. 
 
3. Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de adherir-se a 
l’esmentat manifest. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local. 

2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent 
 

ACORD 
 

ÚNIC. Adherir-se al manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones de 25 de novembre de 2016, que es transcriu a continuació: 
 
 

MANIFEST INSTITUCIONAL 
 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA  
ENVERS LES DONES 

25 de novembre de 2016 
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Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos per 
manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública 
la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.  
 
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i 
que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, 
significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones.  
 
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista 
i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. D’aleshores 
ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades des de les 
administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.  
 
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. Tot i 
això, lamentablement una Sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns 
articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.  
 
Aquesta Sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones, perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no 
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia 
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat efectiva 
respecte els homes. És per això que les polítiques d’igualtat de gènere són un eix 
estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions públiques i la 
societat civil.  
 
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis, i amb una sèrie de drets 
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.  
 
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també 
a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.  
 
 
Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal envers 
les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat formal 
entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de 
manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic 
hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.  
 
Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
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pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de 
l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.  
 
Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat 
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En 
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que 
reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin 
l’apologia d’aquestes violències .  
 
Així, la denúncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos d'internet que incitaven a la 
violència masclista i que acumulaven més d'un milió de visites, per part del Consell 
Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt important que ens encoratja a 
treballar en aquesta línia.  
 
Per això és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat 
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, 
que a través d’accions col·lectives i individuals actuen per eradicar aquesta xacra 
social.  
 
Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador 
amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  
 
I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
 16. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA 

D’AJUTS DESTINATS A ESPORTISTES PRACTICANTS D’ESPORTS 
INDIVIDUALS ON L’ESTRUCTURA PARTICIPATIVA NO ÉS PER MITJÀ 
DE CLUBS. (EXP. 36/2016-ESP) 

 
Relació de fets 
 
Atès que unes dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la 
millora de la qualitat de vida dels seus habitants, a partir d’una implicació i participació 
real de tots els vilanovins i vilanovines. 
 
Atès que es considera l’activitat física i esportiva com un factor que millora la qualitat 
de vida dels ciutadans, un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
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Geltrú és que tots els ciutadans puguin gaudir d’activitat física i esportiva, adequada a 
les seves característiques. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol facilitar l’accés a la pràctica 
d’activitat física i esportiva de les persones individualment (atès que ja existeix una 
normativa per vehicular els ajuts per a l’accés de la pràctica esportiva per la via 
associativa i de clubs). 
 
Atès que els requisits que han de reunir les persones que opten als ajuts per a l’accés 
a la pràctica de l’activitat física i esportiva, així com els projectes per poder optar a 
subvenció queden recollides a les Bases reguladores de les subvencions destinades 
a les persones físiques per a la pràctica d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú, 
aprovades pel Ple Municipal del dia 6 de juny de 2016. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases de règim local, el 
Decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, l’article 17 i 22 de la Llei 38/20013, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS) i l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament 
d’obres activitats i serveis (ROAS). 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent extracte i text d’aquesta 
convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de sol·licituds, 
enviant-los a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com les dades 
estructurades, per tal de donar compliment al procediment establert a l’article 20.8 de 
la LGS. 
 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar la “Convocatòria d’ajuts destinats a esportistes practicants 
d’esports individuals on l’estructura participativa no és per mitjà de clubs”, segons 
Bases reguladores aprovades pel Ple de data 6 de juny de 2016 i publicades al BOPB 
el dia 20 de juny de 2016. (S’adjunta text de la convocatòria com a ANNEX 1, en 
català i castellà). 
 
SEGON.  Aquesta convocatòria fa referència a l’àmbit de: 

- Esportistes practicants d’esports individuals. 
 
TERCER. Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 
15 de novembre de 2016 i finalitzarà el 30 de novembre de 2016.                
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QUART. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
màxim de DOTZE MIL EUROS (12.000 €), amb càrrec a la partida 33.3410.48100 
BEQUES ACTIVITATS ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES del pressupost de 
despeses vigent i fer efectiu aquest import a la Regidoria d’Esports per a la seva 
gestió com a pagament a justificar. 
 
CINQUÈ. Publicar aquestes convocatòries al Butlletí Oficial de la Província i als 
registres competents, durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit d’informació 
pública, de conformitat amb l’article 124.2 del Decret 178/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels en locals. 
 
SISÈ. Aprovar l’extracte de la present convocatòria per tal de publicar-la en la BDNS 
(s’adjunta com a ANNEX 2, en català i castellà). 
 
SETÈ. Notificar al Departament d’Intervenció municipal per tal que enviï les dades 
estructurades, el text complet i l’extracte de la present convocatòria, de conformitat 
amb allò que estableixen els articles 14.2 i 14.3 de l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS, per tal de donar publicitat a la 
mateixa.” 
 
 
 
ANNEX 1 català 
 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS A ESPORTISTES PRACTICANTS D’ESPORTS 
INDIVIDUALS ON L’ESTRUCTURA PARTICIPATIVA NO ÉS PER MITJÀ DE 
CLUBS 
 
1.- Indicació de l’aprovació de la Bases reguladores i diari oficial on s’han 
publicat 
 
Per acord de Ple Municipal de data 6 de juny de 2016, va ser aprovada les “Bases 
reguladores de les subvencions destinades a les persones físiques per a la pràctica 
d’activitats esportives de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Aquestes Bases reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 20 de juny de 2016. 
 
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació 
pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les 
subvencions objecte de la present convocatòria serà de 12.000 € i anirà a càrrec a la 
partida 33.3410.48100 del pressupost de despeses vigent. 
 
3.- Objecte 
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Regular els ajuts econòmics destinats a esportistes que competeixen a nivell 
individual en esports on l’estructura organitzativa no es realitza per mitjà de clubs sinó 
a nivell individual. 
 
Projectes i reptes esportius que tenen un caràcter diferencial, fins i tot fora del marc 
competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que suposen físicament, per anar 
vinculats a una causa diferencial (solidària, mediambiental...). 
 
Suport puntual a un esportista per la participació en un esdeveniment excepcional 
que supera els seus recursos (Campionat del Món, etc...). 
 
4.- Procediment específic d’atorgament 
 
Per formalitzar la petició, les persones sol·licitants que es vulguin acollir a aquests 
ajuts hauran de presentar les seves sol·licituds dins el termini establert.  
 
La sol·licitud haurà d’incloure obligatòriament la documentació següent: 

.-  Imprès amb la sol·licitud d’ajut, registrada, on s’especifiqui la raó d’aquesta i la 
demanda concreta d’ajut econòmic. 

.-  Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la documentació complementària  referent al 
projecte per mitjà de la fitxa base: 

- El  projecte ha de recollir com a mínim els punts següents: 
o Nom del projecte. 
o Objectius. 
o Historial esportiu. 
o Pla divulgació del projecte. 
o Estructura organitzativa del projecte. 
o Pressupost: 

� Ingressos desglossats. 
� Cost estructura organitzativa. 
� Despeses fixes. 
� Aportació personal. 

o Pla comunicació i presència mitjans. 

.-  Declaració de complir amb la legislació vigent a nivell de dopatge. 

.-  La informació requerida sobre: 
- Ingressos econòmics de la persona i del grup familiar. 

 - Situació laboral. 
 - Càrregues familiars. 

.-  Declaració de no tenir deutes pendents, derivada d’ingressos de dret públic o de 
dret privat, pendent de pagament amb l’Ajuntament. 

.-  Fotocòpia de la preinscripció a l’activitat per a la qual es demana l’ajut. 

.-  Autorització signada per a que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pugui demanar 
dades tributàries a l’Agència Tributària relatives al nivell de renda (IRPF). 

 
5.- Requeriments  
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- Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
 
- Estar en possessió del DNI/NIE. 
 
- Que ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència no tinguin 
cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pendent de 
pagament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Ni el sol·licitants ni els altres membres de la unitat de convivència no posseeixin 
cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou una plaça 
d’aparcament. 
 
 
6.- Criteris de concessió específics d’atorgament 
 
Es pot sol·licitar l’ajut econòmic per a una sola activitat. La durada màxima que 
cobreix l’ajut és d’un any. 
 
Les sol·licituds que reuneixin els requisits imprescindibles a què es fa menció, 
posteriorment tindran dret a una determinada quantitat que està en funció del nombre 
de sol·licituds estimades i del total de recursos disponibles. 
 
Els ajuts econòmics no cobriran en cap cas més del 40% del cost de l’activitat. 
   
L’obtenció d’ajuts econòmics pel mateix concepte en anys anteriors no generarà cap 
dret per a l’obtenció de l’ajut econòmic de l’any de la convocatòria. 
 
I no podrà al·legar-se com a precedent. 
 
La presentació de la sol·licitud per a l’ajut econòmic pressuposa automàticament el 
coneixement i l’acceptació d’aquesta normativa. 
 
Els criteris que es seguiran per a la resolució dels ajuts seran els següents: 

1.- Anàlisi i estudi de la documentació requerida i del seguiment del tràmit 
administratiu. Cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 
notificarà a la persona interessada perquè l’esmeni. Si en el termini de 10 dies hàbils 
les persones interessades no han presentat la documentació sol·licitada, es 
considerarà que renuncien a la sol·licitud. 
 
La valoració de la documentació requerida es farà seguint el barems establerts en la 
següent fitxa: 
     70 punts 

1 Nom del projecte   
 
2 

 
Objectius del projecte. 

 
5 



 

 

57 

 
2.- A l’hora de valorar les sol·licituds es prioritzen els aspectes següents: 

.-  L’aportació correcta en contingut i temps de la documentació sol·licitada. 

.-  El nivell de renda i de càrregues familiars derivats de la informació aportada, 
prioritzant les situacions de menor renda i majors càrregues familiars. 

.-  El percentatge del cost aportat al projecte per altres agents. 

.-  El pla de comunicació i d’interacció del projecte amb els ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
3 

 
Pla divulgació del projecte.   

 
10 

 
4 

 
Objectius mesurables del projecte. 

 
5 

 
5 

 
Estructura organitzativa del projecte. 

 
5 

6 Ús instal·lacions municipals.  

 
7 Nombre de participants. 

 

 
8 

 
Pressupost que ha de contenir desglossat: 

 
10 

8a Cost de l’estructura organitzativa desglossada (el personal del punt 
5). 

 

8b Aportació personal  

8c Desglossar les despeses fixes de l’activitat sense el cost de 
l’estructura organitzativa. 

 

 
8d 

 
Desglossar la previsió d’ingressos sense fons municipals. 

 

9 Presentar la liquidació de la temporada o any anterior si va 
obtenir ajut i que ha de contemplar 

10 

9a Cost de l’estructura organitzativa. Desglossada (el personal del punt 
5). 

 

9b El cost de despeses fixes de l’activitat sense cost de l’estructura 
organitzativa. Desglossat. 

 

 
9c 

 
Ingressos sense fons municipals. 

 

10 Classificacions temporada anterior. 5 

 
12 

 
Pla de patrocini. 

 
10 

13 Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la 
imatge de ciutat. 

10 
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7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
Termini de presentació de sol·licituds: del 15 al 30 de novembre de 2016. Tràmit 
presencial a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00h a 
19:00h. 
 
8.- Termini de resolució i de publicació 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades 
dins el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
Publicació llistat provisional: L’1 de desembre de 2016. En el web municipal. 
 
Període de reclamacions: del 2 al 5 de desembre de 2016. Tràmit presencial a 
l’oficina d’atenció ciutadana (OAC). De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h. 
 
Resolució i llistat definitiu: 12 de desembre de 2016. En el web municipal. 
 
9.- Règim de recursos 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des 
del dia següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a 
la seva notificació. 
 
10.- Motius de rescissió 
 
.- La no realització del projecte. 
.- L‘incompliment de les normatives de dopatge i/o la negativa a fer els controls 

pertinents si fossin reclamats. 
.- Manifestacions contra la dignitat i l’honorabilitat d’altres esportistes o qualsevol 

persona per raons de gènere, raça, religió o classificacions esportives. 
.- En general, per actituds, accions o manifestacions que vagin contra la imatge de 

la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
11.- Justificació 
 
Els projectes subvencionats, un cop realitzada d’activitat, hauran de presentar una 
memòria on quedarà incorporada la liquidació del pressupost i les factures 
justificatives corresponents. 
 
12.- Altres consideracions 
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Aquesta normativa regirà fins que no la modifiqui el mateix organisme que l’ha 
aprovada. 
 
La sol·licitud d’ajut no obliga l’Ajuntament a concedir-lo, ni dóna dret a la persona a 
rebre’l. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici no suposa l’atorgament 
forçós d’ajuts en exercicis posteriors. 
 
L’Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després 
d’atorgar l’ajut, així com durant el desenvolupament de l’activitat d’objecte de l’ajut i 
valorarà especialment la certesa de la documentació presentada pel sol·licitant. 
 
L’Ajuntament podrà anul·lar totalment o parcialment l’ajut quan l’activitat es desviï del 
programa previst.  
 
El pagament dels ajuts estan supeditats d’una banda a que l’expedient del sol·licitant 
estigui complet pel que fa als requeriments d’aquesta normativa i d’altra a la 
disponibilitat econòmica sent el Departament d’Intervenció i de Tresoreria qui el fixa. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud s’entendrà implícita l’acceptació d’aquesta 
normativa, per la qual cosa l’incompliment d’algun dels seus punts es podrà 
considerar com a causa de revocació de l’ajut concedit. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, setembre 2016 
 
 
 
 
ANNEX 1 castellà 
 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A DEPORTISTAS PRACTICANTES DE 
DEPORTES INDIVIDUALES DONDE LA ESTRUCTURA PARTICIPATIVA NO ES 
MEDIANTE CLUBES 
 
1.- Indicación de la aprobación de la Normativa Reguladora y diario oficial 
donde se han publicado 
 
Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 6 de junio de 2016 fueron aprobadas las 
“Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las personas físicas para la 
práctica de actividades Deportivas de Vilanova i la Geltrú”. 
 
Estas Bases reguladoras fueron objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona de fecha 20 de junio de 2016. 
 
2.- Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación 
presupuestaria 
 



 

 

60 

El presupuesto máximo que se destinará este año 2016 para la concesión de las 
subvenciones objeto de la presente convocatoria será de 12.000 € e irán a cargo de 
la partida 33.3410.48100 del presupuesto de gastos vigente. 
 
3.- Objeto 
 
Regular las ayudas económicas destinadas a deportistas que compiten a nivel 
individual en deportes donde la estructura organizativa no se realiza mediante clubes 
sino a nivel individual. 
 
Proyectos y retos deportivos que tienen un carácter diferencial incluso fuera del 
marco competitivo, pero que tienen un carácter especial en lo físico, por estar 
vinculados a una causa diferencial (solidaria, medioambiental...). 
 
Apoyo puntual a un deportista por la participación en eventos excepcionales que 
superen sus recursos (Campeonato del Mundo, etc...). 
 
4.- Procedimientos específicos de otorgamiento 
 
Para formalizar la petición, las personas solicitantes que se quieran acoger a estas 
ayudas han de presentar sus solicitudes dentro del plazo establecido.  
 
La solicitud tendrá que incluir obligatoriamente la documentación siguiente: 

.- Impreso con la solicitud de ayuda, registrada, donde se especifique la razón de ésta 
y la petición concreta de la ayuda económica. 

.- Con la solicitud habrá que adjuntar la documentación complementaria  referente 
al proyecto mediante la ficha base: 

- El  proyecto tiene que recoger como mínimo los puntos siguientes: 

o Nombre del proyecto. 
o Objetivos. 
o Historial deportivo. 
o Plan de divulgación del divulgación del proyecto. 
o Estructura organizativa del proyecto. 
o Presupuesto: 

� Ingresos desglosados. 
� Coste estructura organizativa. 
� Gastos fijos. 
� Aportación personal. 

o Plan de comunicación y presencia de medios. 

.- Declaración de cumplimiento con la legislación vigente a nivel de dopaje. 

.- La información requerida sobre: 

.- Ingresos económicos de la persona y del grupo familiar. 
 .- Situación laboral. 
 .- Cargas familiares. 
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.- Declaración de no tener deudas, derivadas de ingresos de derecho público o de 
derecho privado, pendientes de pago con el Ayuntamiento. 

.- Fotocopia de la preinscripción a la actividad por la cual se solicita la ayuda. 

.- Autorización firmada para que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú pueda pedir 
los datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta (IRPF). 

 
5.- Requerimientos  
 
- Estar empadronado/a en Vilanova i la Geltrú. 
 
- Estar en posesión del DNI/NIE. 
 
- Que ni el solicitante ni los otros miembros de la unidad de convivencia no tengan 
ninguna deuda, ya sea derivada de ingresos de derecho público o de derecho 
privado, pendiente de pago con el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Ni el solicitante ni los demás miembros de la unidad de convivencia no posean 
ningún inmueble, excepto la vivienda habitual que incluye una plaza de 
aparcamiento. 
 
 
6.- Criterios de concesión específicos de otorgamiento 
 
Se puede solicitar la ayuda económica para una sola actividad. La duración máxima 
que cubre la ayuda es de un año.  
 
Las solicitudes que reúnan los requisitos imprescindibles a las que se hace mención 
posteriormente tendrán derecho a una determinada cantidad, que estará en función 
del número de solicitudes estimadas y del total de recursos disponibles. 
 
Las ayudas económicas no cubrirán en ningún caso más del 40% del coste de la 
actividad. 
   
La obtención de las ayudas económicas para el mismo concepto en años anteriores 
no generará ningún derecho para la obtención de la ayuda económica en el año de la 
convocatoria. Y no podrá alegarse como precedente. 
 
La presentación de la solicitud para la ayuda económica presupone automáticamente 
el conocimiento y aceptación de esta normativa. 
 
Los criterios que se seguirán para la resolución de las ayudas serán los siguientes: 
 
1.- Análisis y estudio de la documentación requerida y del seguimiento del trámite 
administrativo. En el caso que la documentación presentada sea incorrecta o 
incompleta, se notificará a la persona interesada para que lo enmiende. Si en el plazo 
de 10 días hábiles las personas interesadas no han presentado la documentación 
solicitada, se considerará que renuncian a la solicitud. 
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La valoración de la documentación requerida se hará siguiendo los baremos 
establecidos en la siguiente ficha: 

  70 puntos 

1 Nombre del proyecto   
 
2 

 
Objetivos del proyecto. 

 
5 

 
3 

 
Plan divulgación del proyecto.   

 
10 

 
4 

 
Objetivos medibles del proyecto. 

 
5 

5 Estructura organizativa del proyecto.  
5 

6 Uso instalaciones municipales.  

 
7 Número de participantes. 

 

 
8 

 
Presupuesto que ha de contener desglosado: 

 
10 

8a Coste de la estructura organizativa desglosada (el personal del 
punto 5). 

 

8b Aportación personal  

8c Desglosar los gastos fijos de la actividad sin el coste de la 
estructura organizativa. 

 

8d Desglosar la previsión de ingresos sin fondos municipales.  

9 Presentar la liquidación de la temporada o año anterior si 
obtuvo ayuda y que tiene que contemplar 

10 

9a Coste de la estructura organizativa. Desglosada (el personal del 
punto 5). 

 

9b El coste de gastos fijos de la actividad sin coste de estructura 
organizativa. Desglosado. 

 

9c Ingresos sin fondos municipales.  

10 Clasificaciones temporada anterior. 5 

 
12 

 
Plan de patrocinio. 

10 
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2.- A la hora de valorar las solicitudes se priorizarán los aspectos siguientes: 

.-  La aportación correcta en contenido y tiempo de la documentación solicitada. 

.-  El nivel de renta y de cargas familiares derivadas de la información aportada, se 
priorizaran las situaciones de menor renta y mayores cargas familiares. 

.-  El porcentaje del coste aportado al proyecto por otros agentes. 

.-  El plan de comunicación y de interacción del proyecto con los ciudadanos de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
7.- Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes 
 

Plazo de presentación de solicitudes: del 15 al 30 de noviembre de 2016. Trámite 
presencial en la oficina de atención ciudadana (OAC). De lunes a viernes de 9:00h a 
19:00h. 
 
8.- Plazo de resolución y de publicación 
 
Se examinarán conjuntamente, en un solo procedimiento, todas las solicitudes 
presentadas dentro del plazo establecido, y se resolverá en un único acto 
administrativo. 
 
Publicación listado provisional: El 1 de diciembre de 2016. En la web municipal. 
 

Periodo de reclamaciones: del 2 al 5 de diciembre de 2016. Trámite presencial en la 
oficina de atención ciudadana (OAC). De lunes a viernes de 9:00h a 19:00h. 
 
Resolución y listado definitivo: 12 de diciembre de 2016. En la web municipal. 
 
9.- Régimen de recursos 
 
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa, y contra ésta se puede 
interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación. 
 
Alternativamente y de forma potestativa, se puede interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su notificación.  
 
10.- Motivos de rescisión 
 
.-La no realización del proyecto. 
.-El incumplimiento de las normativas de dopaje y/o la negativa a hacer los controles 
pertinentes si fueran reclamados. 

13 Presencia en los medios de comunicación y repercusión positiva de 
la imagen de la ciudad. 

10 
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.-Manifestaciones contra la dignidad y la honorabilidad de otros deportistas o cualquier 
persona por razones de género, raza, religión o clasificaciones deportivas. 
.-En general, por actitudes, acciones o manifestaciones que vayan contra la imagen de 
la ciudad de Vilanova i la Geltrú. 
 
11.- Justificación 
 
Los proyectos subvencionados, una vez realizada la actividad, tendrán que presentar 
una memoria donde quedarán incorporadas la liquidación del presupuesto y las 
facturas justificativas correspondientes. 

 
12.- Otras consideraciones 
 
Esta normativa regirá hasta que no la modifique el mismo organismo que la ha 
aprobado. 
 
La mera solicitud de ayuda no obliga al Ayuntamiento a concederla, ni da derecho a la 
persona a recibirla. Asímismo el hecho de haber recibido la ayuda en un ejercicio no 
supone el otorgamiento forzoso de las ayudas en ejercicios posteriores. 
 
El Ayuntamiento podrá hacer todas las comprobaciones que sean necesarias antes y 
después de otorgar la ayuda, así como durante el desarrollo de la actividad del objeto 
de la ayuda y valorará especialmente la certeza de la documentación presentada por el 
solicitante. 
 
El Ayuntamiento podrá anular la ayuda total o parcialmente cuando la actividad se 
desvíe del programa previsto.  
 
El pago de las ayudas está supeditado, por una parte, a que el expediente del 
solicitante cumpla los requerimientos de esta normativa y, de otra, a la disponibilidad 
económica, siendo el Departamento de Intervención y de Tesorería quien lo fije. 
 
Con la presentación de la solicitud se entenderá implícita la aceptación de esta  
normativa, por lo cual el incumplimiento de alguno de sus puntos se podrá considerar 
como una causa de revocación de la ayuda concedida. 
 
Vilanova i la Geltrú, septiembre de 2016. 

 
 
 
 
ANNEX 2 català 
 

ANUNCI 
 
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria. El 
seu text complet es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 
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Primer: Beneficiaris de la subvenció o ajut: 

• Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
• Estar en possessió del DNI/NIE. 
• Que ni els sol·licitants ni altres membres de la unitat de convivència no 

tinguin cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent de pagament amb l’Ajuntament. 

•  Ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat de convivència no 
posseeixin cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou 
una plaça d’aparcament. 

 
Segon: Objectiu de la subvenció o ajut: 
 
Regular els ajuts econòmics destinats a esportistes que competeixen a nivell 
individual en esports on l’estructura organitzativa no es realitza per mitjà de clubs sinó 
a nivell individual. 
 
Projectes i reptes esportius que tenen un caràcter diferencial, fins i tot fora del marc 
competitiu, però que tenen un caràcter especial pel que suposen físicament, per anar 
vinculats a una causa diferencial (solidària, mediambiental...). 
 
Suport puntual a un esportista per la participació en un esdeveniment excepcional 
que supera els seus recursos (Campionat del Món, etc...). 
 
Tercer: Bases reguladores: 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 20 de juny de 2016 
(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010277.pdf&1) 
 
Quart: Import: 

Import màxim destinat als esportistes practicants d’esports individuals on l’estructura 
participativa no és per mitjà de clubs:  dotze mil euros (12.000 €). 
 
Els ajuts econòmics no cobriran en cap cas més del 40% del cost de l’activitat. 
 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds: 

Del 15 al 30 de novembre de 2016. Tràmit presencial a l’oficina d’atenció ciutadana 
(OAC). De dilluns a divendres de 9:00h a 19:00h. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, setembre 2016. 
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ANNEX 2 Castellà 
ANUNCIO 

 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b i 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. Su 
texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/): 
 
Primero: Beneficiarios de la subvención o ayuda: 

• Estar empadronado/a en Vilanova i la Geltrú. 
• Estar en posesión del DNI/NIE. 
• Que ni los solicitantes ni otros miembros de la unidad de convivencia no 

tengan ninguna deuda, ya sea derivada de ingresos de derecho público o de 
derecho privado, pendiente de pagar al Ayuntamiento. 

• Ni el solicitante ni los otros miembros de la unidad de convivencia no posean 
ningún inmueble, excepto la vivienda habitual que incluye una plaza de 
aparcamiento. 

 
Segundo: Objetivo de la subvención o ayuda: 

Regular las ayudas económicas destinadas a deportistas que compiten a nivel 
individual en deportes donde la estructura organizativa no se realiza por medio de 
clubes si no a nivel individual. 

Proyectos y retos deportivos que tienen un carácter diferencial, incluso fuera del 
marco competitivo, pero que tienen un carácter especial en lo físico, por estar 
vinculados a una causa diferencial (solidaria, medioambiental...). 

Apoyo puntual a un deportista por la participación en eventos excepcionales que 
superen sus recursos (Campeonato del Mundo, etc...). 
 
Tercero: Bases reguladoras: 

Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 20 de junio de 2016 
(https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&06/022016010277.pdf&1) 
 
Cuarto: Importe: 

Importe máximo destinado a los deportistas practicantes de deportes individuales 
donde la estructura participativa no es mediante clubes: doce mil euros (12.000 €). 
 
Las ayudas económicas no cubrirán en ningún caso más del 40% del coste de la 
actividad. 
 
Quinto: Plazo de presentación de solicitudes: 

Del 15 al 30 de noviembre de 2016. Trámite presencial en la oficina de atención 
ciudadana (OAC). De lunes a viernes de 9:00h a 19:00h. 
 
Vilanova i la Geltrú, septiembre 2016. 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
 17. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 

COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF. (EXP. 
633/2016-SSO) 

 
Relació de fets 
 
L'Entitat Tutelar del Garraf és una entitat privada sense ànim de lucre que actua en el 
territori coordinadament amb els Serveis Socials de la Generalitat i treballa en xarxa 
amb els serveis socials municipals i comarcals. 
 
Entre les seves funcions està la defensa de drets i interessos de les persones 
incapacitades per ordre judicial, fomentar accions encaminades a la integració i 
normalització de les persones tutelades, cercar recursos per millorar-ne la qualitat de 
vida i oferir assistència jurídica als familiars. 
 
L’Entitat Tutelar està en disposició de donar suport legal, informació tècnica i 
assessorament sobre procediments d’incapacitació, de pretutela, d’autotutela, 
testaments, poders preventius, etc. i, atès que l’Ajuntament no té els mitjans per dur a 
terme de forma satisfactòria les activitats relacionades amb la tutela de persones 
adultes incapacitades, es considera oportú establir una relació de col·laboració amb 
aquesta entitat durant un període de 4 anys, amb la finalitat de crear i consolidar un 
espai de treball en xarxa al voltant de les persones tutelades i els processos 
d’incapacitació. 
 
S’adjunta informe favorable de la cap de servei de Serveis Socials i informe 
d’intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, els articles 108 a 112  de la  Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 303 a 
311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Entitat Tutelar del Garraf, que s’adjunta a la present proposta com a annex 
II, per un import total de 9.500 (nou mil cinc-cents euros).    
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SEGON. Autoritzar una despesa de 1.500 (mil cinc-cents euros) en concepte de 
subvenció extraordinària a l’Entitat Tutelar del Garraf, amb càrrec a la partida 
pressupostària 35.2315.48001 del pressupost de despeses vigent.  
 
L’autorització de la despesa pels propers anys, prevista en el pacte quart del present 
conveni, es subordinarà a l’existència de crèdit en les aplicacions de despeses dels 
exercicis pressupostaris corresponents. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a l’Entitat Tutelar del Garraf. 
 
QUART. La present subvenció extraordinària serà eficaç jurídicament amb la 
publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS i un extracte  de la 
mateixa al Diari Oficial de la Generalitat (en els termes que disposa la Resolució de 
10 de desembre del 2015 del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques).  
 
CINQUÈ. Aprovar la fitxa/extracte del conveni que s’adjunta com a annex I, per tal de 
facilitar la publicació de les dades. 
 
SISÈ. Notificar al Departament de Responsabilitat Social Corporativa per tal que es 
publiqui en el registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat i en 
el Portal de Transparència de l’Ajuntament. 
 
SETÈ. Facultar l’alcaldessa o regidora en qui aquesta delegui per a la signatura de 
tota la documentació que sigui necessària per a la formalització del present acord.” 
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ANNEX I - MODEL FITXA- EXTRACTE 

Descripció: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT TUTELAR DEL 
GARRAF 
Data: novembre 2016 
 
Signataris: 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana 
i el secretari de la Corporació. 
 
Per part l'Entitat Tutelar del Garraf: la Sra. M.T.L.F. 
 
Objecte: Col·laboració i suport a l’activitat associativa de l’entitat . 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de l’Entitat Tutelar del Garraf:  
 
1.- L'Entitat Tutelar del Garraf donarà informació tècnica, assessorament i suport 
legal als serveis socials municipals i als ciutadans i ciutadanes del municipi, sobre el 
procés d’incapacitat (total o parcial), patrimonis protegits, recursos existents, 
testaments, procediment d'autotutela, poders preventius, procediment de pretutela, i 
altres temàtiques relacionades, en el moment que sigui necessari. 

2..- L'Entitat Tutelar del Garraf es compromet a donar formació tècnica sobre el model 
d'actuació de l’Entitat Tutelar, en una taula rodona informativa, en una data a 
determinar, per tal de crear i enfortir definitivament la xarxa de col·laboració en tot allò 
que afecti als tutelats del municipi. 

3.- L’Entitat Tutelar del Garraf presentarà una memòria d’actuació justificativa de les 
activitats realitzades, incloent la relació de despeses, al finalitzar cada any. Aquesta 
relació de despeses ha de ser com a mínim igual a l’import anual acordat. 

Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 

1.- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de coadjuvar a la consolidació 
d’aquest servei de l'Entitat Tutelar del Garraf a la comarca, aportarà la quantitat de 
9.500 euros durant el temps de vigència d’aquest conveni. 

2.- El present conveni tindrà una durada des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2019, i no és prorrogable, perquè la seva finalitat és la creació i 
consolidació d’aquest treball en xarxa. 

L’aportació pactada es farà de la manera següent:  

- any 2016: 1.500€ 
- any 2017: 2.700€ 
- any 2018: 2.700€ 

      -     any 2019: 2.600€ 
Vigència: La vigència d’aquest conveni és fins el 31 de desembre de 2019 
Responsable de la publicació – Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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ANNEX II 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L'ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF, FUNDACIÓ PRIVADA 
 

Vilanova i la Geltrú,  

 

REUNITS 
 
D’una part, NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, amb CIF P0830800I i domicili a la plaça de la Vila 8 de Vilanova i la Geltrú, 
assistida en aquest acte pel secretari de la Corporació MARCEL·LÍ PONS DUAT. 
 
D'altra banda, la Sra. M.T.L.F., en nom i representació de l'Entitat Tutelar del Garraf, 
en ús de les facultats conferides mitjançant el poder d'administració núm. 1175, 
atorgat per l'Entitat Tutelar del Garraf, el dia 8 d’octubre de 2007, davant la Notària de 
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sra. María del Pilar Cabanas Trejo. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni de col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l'Entitat Tutelar del Garraf és una entitat privada sense ànim de lucre, 

inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el 
número 2.111,  que actua en el territori coordinadament amb els Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya amb la matrícula S-06419 per tal de: 

- Defensar els drets i els interessos de les persones incapacitades per ordre 
judicial, ajudant als tutelats, a les famílies a escollir els mitjans que garanteixin 
el seu futur, col·laborant amb les Institucions adients que tinguin per objecte la 
protecció de les persones incapacitades.  

- Fomentar i realitzar accions encaminades a la integració i normalització de les 
persones tutelades, proporcionant els recursos socials, l’atenció personal, la 
rehabilitació o recuperació i l’afecte necessari per a que aquestes persones 
tinguin garantits els seus drets.  

- Cercar tots els recursos, públics i privats, per a millorar la qualitat de vida dels 
tutelats.  

- Informar, orientar, assessorar i dotar d'assistència jurídica als pares i familiars 
de les persones incapacitades legalment.  

- Treballar en xarxa amb tots els Serveis Socials municipals i comarcals del 
Garraf, Baix i Alt Penedès i Baix Llobregat. 
 

II. Que l’àmbit d'actuació de l'Entitat Tutelar del Garraf són les comarques del 
Garraf, Baix i Alt Penedès i Baix Llobregat. 
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III. Que segons els seus estatuts fundacionals, són beneficiàries de dita fundació les 
persones que, residint en el seu àmbit territorial, necessiten que una fundació 
vetlli pel seu benestar integral.  

IV. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera d’utilitat pública la missió de 
l’Entitat Tutelar del Garraf i, per tant, concorda amb el compliment dels seus 
objectius de caire social.  

V. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no té els mitjans necessaris per realitzar 
directament i de forma satisfactòria les activitats relacionades amb la tutela de 
persones adultes incapacitades, i considera oportú establir una relació de 
col·laboració amb l'Entitat Tutelar del Garraf a tal efecte. 

VI. Que l’Entitat Tutelar del Garraf actualment compta amb un total de cent dotze 
persones tutelades, de les quals dinou són de Vilanova i la Geltrú. 

 

Per donar compliment a aquesta voluntat, ambdues parts formalitzen el present 
conveni amb subjecció als següents 

 

PACTES 
 

Primer.- L'Entitat Tutelar del Garraf donarà informació tècnica, assessorament i 
suport legal als serveis socials municipals i als ciutadans i ciutadanes del municipi, 
sobre el procés d’incapacitat (total o parcial), patrimonis protegits, recursos existents, 
testaments, procediment d'autotutela, poders preventius, procediment de pretutela, i 
altres temàtiques relacionades, en el moment que sigui necessari. 
 
Segon.- L'Entitat Tutelar del Garraf es compromet a donar formació tècnica sobre el 
model d'actuació de l’Entitat Tutelar, en una taula rodona informativa, en una data a 
determinar, per tal de crear i enfortir definitivament la xarxa de col·laboració en tot allò 
que afecti als tutelats del municipi. 
 
Tercer.- L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de coadjuvar a la consolidació 
d’aquest servei de l'Entitat Tutelar del Garraf a la comarca, aportarà la quantitat de 
9.500 euros durant el temps de vigència d’aquest conveni. 
 
Quart.- El present conveni tindrà una durada des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2019, i no és prorrogable, perquè la seva finalitat és la creació i 
consolidació d’aquest treball en xarxa. 

L’aportació pactada es farà de la manera següent:  

- any 2016: 1.500€ 
- any 2017: 2.700€ 
- any 2018: 2.700€ 
- any 2019: 2.600€ 

Cinquè.- Les qüestions que es suscitin sobre la interpretació i el compliment del que 
s’ha acordat anteriorment tenen caràcter administratiu. 
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Sisè.- L’entitat tutelar presentarà una memòria d’actuació justificativa de les activitats 
realitzades, incloent la relació de despeses, al finalitzar cada any. Aquesta relació de 
despeses ha de ser com a mínim igual a l’import anual acordat. 
 
Setè.- En cas que s’incorri en alguna de les causes previstes a l’art. 37 de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, s’haurà de procedir al reintegrament de la 
subvenció d’acord amb l’establert a l’esmentada llei. 

 

Com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni per duplicat en el lloc 
i data indicat a l’encapçalament. 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
 18.  URBANISME. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ A L’ÀMBIT DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ 15.  (EXP. 62/2015-
URB) 

 
Relació de fets 

I.- En data 4 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la 
Unitat d’Actuació 15, d’acord amb el document de modificació redactat pels Srs. E.H. i 
X.T., arquitectes membres d’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, i promogut per 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA 
(SAREB), assumint expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, 
d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. Tot això de 
conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient. 

L’objectiu de la proposta es pot resumir en dos punts: 

o Ajustar el límit de la unitat d’actuació per tal d’ajustar-se a la realitat física. 

o Facilitar la gestió de l’àmbit mitjançant la modificació del seu límit, eliminant 
tres porcions de sòl (de 31m2, 72 m2 i 301 m2) que poden dificultar-la 
greument.  

 
Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada modifica el límit de 
l’àmbit per tal de facilitar la seva gestió: 
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o S’elimina part d’una finca corresponent a la comunitat de propietaris del Raval 
de Santa Magdalena núm. 4 (finca 9), consistent en un volum de planta baixa. 

o S’exclou part de la finca 8, consistent en una part triangular d’una crugia d’un 
cobert pertanyent a una comunitat de propietaris. D’aquesta manera s’evita el 
cost de deconstrucció i la indemnització per l’afectació a l’activitat en curs. 

o S’exclou part de la finca 10, atès que la seva inclusió no és necessària per 
mantenir l’accés de vehicles a la finca 8. 

o S’inclou la totalitat de la finca 1, actualment no inclosa en el límit de la UA 15, 
per tal de poder mantenir l’accés a l’activitat d’aparcament que es duu a terme 
a l’edificació de la finca 8. 

Per altra banda, es concreta l’ordenació de la volumetria adaptant els paràmetres 
corresponents a la clau 4 a les preexistències i mitgera de l’edifici colindant. Així 
doncs, es delimiten unes profunditats edificables de 7,50 m, 12,00 m i 15,00 m en 
funció de les edificacions situades a l’interior de l’illa. 

La proposta manté l’índex d’edificabilitat vigent de 2,35 m2st/m2s que, aplicat a la 
superfície de l’àmbit vigent, resulta un sostre de 3.277,45 m2st. 

Aplicant el mateix coeficient d’edificabilitat a la superfície del nou àmbit resulta un 
sostre de 2.717,18 m2st. El sostre resultant total es veu reduït en 520,28 m2st. 

Tal com es grafia als plànols o.02i o.03 es proposa una ordenació d’alineació al vial 
de planta baixa més quatre plantes pis. Es manté un pas de vehicles des del vial cap 
a l’interior d’illa (finca 8) a la part nord de l’àmbit de mínim 4 metres d’amplada. 
 
L’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme, incorporat a l’expedient, 
considera que, en general, la proposta presentada és apropiada per tal de facilitar el 
desenvolupament de l’àmbit de la UA 15, atès que s’adapta a les preexistències amb 
una precisió que el planejament general no fa. S’ajusta el límit de l’àmbit excloent part 
de finques que dificultarien enormement la seva gestió, permetent la cessió del 
sistema viari prevista. Per altra banda, l’ordenació proposada s’adapta a les finques i 
construccions existents, de manera que s’endreçarà la façana urbana i disseny viari 
del Raval de Santa Magdalena. 

El document justifica el compliment de l’article 97 apartat 1 del TRLLUC explicitant els 
motius d’interès públic i social, alhora que no es troba en cap dels supòsits de 
l’apartat 2 del mateix article que impliquen una valoració negativa de la modificació 
proposada. 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició 
Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 15 de juliol de 2016, així com en l’e-
tauler de l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. 

En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, tal i 
com queda acreditat a l’expedient. 
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Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats 
previstes legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de 
la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en relació amb 
l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local i l’art. 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, el referit acord requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i 
a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de la Unitat d’Actuació 15, d’acord amb 
el document de modificació redactat pels Srs. E.H. i X.T., arquitectes membres de 
OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, i promogut per Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA (SAREB). 
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document 
en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
 
TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat promotora, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG i 
el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
  19.  URBANISME. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ EN RELACIÓ AMB L’ÚS HOTELER: ARTICLE 41 I ARTICLE 
284.2F). (EXP. 50/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 4 de juliol de 2016, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació 
amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f), elaborada pels serveis tècnics 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.   

L’objecte del present document és la modificació puntual de les NNUU en relació amb 
l’ús hoteler. En primer lloc es modifica la reglamentació d’usos per a una única 
subzona, en concret l’article 41 de les NNUU; i en segon lloc se suprimeix 
l’obligatorietat de reserva de places d’aparcament en els edificis per a determinats 
immobles fixada a l’article 284 apartat 2f de les NNUU. 

En quant a la reglamentació d’usos la modificació se centra, en l’article 41 —
Reglamentació detallada dels usos—, de les NNUU i de la MPNNUU vigents a fi i 
efecte d’admetre sense restriccions l’ús HOTELER en la clau 3a.  Aquesta 
modificació també afecta a la clau 3a1, tot i no ser necessari modificar el seu articulat 
específic per regular exclusivament els paràmetres de la planta baixa. 

Aquesta modificació puntual afecta únicament a l’articulat de la Revisió del Pla 
General d’Ordenació i en cap cas modifica els plànols normatius del mateix. Se 
centra en l’actualització de l’ús hoteler admès a la clau 3a, i alhora preveu reforçar la 
protecció (estructural, tipològica i estètica) de les Obres d’Arquitectura incloses en el 
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni històric-artístic i natural de Vilanova i la Geltrú 
(en endavant PECP) aprovat definitivament per la CUB el 25 de març de 1987, en 
quant a l’exempció de complir l’obligatorietat de provisió de places d’aparcament en 
les edificacions. 
 
II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre a 
exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria, de 
conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició 
Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord 
d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de 
juliol de 2016, i en el Diari de Vilanova de data 15 de juliol de 2016, així com en l’e-
tauler d’aquest Ajuntament i en la pàgina web municipal.   

En el decurs del dit termini d’exposició pública, no es van presentar al·legacions, tal i 
com queda acreditat a l’expedient. 
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III.- Dins el tràmit d’emissió d’informes per part dels organismes sectorials, en data 14 
de setembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016023581), va tenir entrada informe 
emès per la Direcció General de Comerç, en virtut del qual dit informe no és preceptiu 
d’acord amb l’article 10 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, tota vegada que no és objecte d’aquesta Modificació l’ús 
comercial ni es preveuen noves reserves d’aquest.   

Així mateix, en data 19 de setembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016023976) 
va entrar informe de la Direcció General de Turisme, en el sentit que des de la 
vessant de compliment de la normativa urbanística no es formula cap observació a 
aquesta Modificació. I si bé formulen una observació no referida a aquesta 
modificació puntual, sinó a l’article 33 de les normes urbanístiques, s’ha informat des 
de aquest Ajuntament que les precisions observades seran recollides en el futur 
POUM en el que actualment s’està treballant.   

D’altra banda, en data 8 de juliol de 2016 es va sol·licitar informe al Departament de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Aquesta sol·licitud va tenir entrada en el 
seu registre d’entrada en data 14 de juliol de 2016 (registre núm. 0246E/3802/2016). 
Transcorregut en excés el termini d’un mes per emetre l’informe previst a l’article 85.5 
TRLUC, es poden prosseguir les actuacions, segons l’art. 80.4 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 
art. 50 bis, apartat 6è de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya (introduït per l’art. 18.3 de 
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa).    
 
Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació de les 
modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment que la seva 
formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les particularitats 
previstes legalment.  
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de 
la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb 
l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme.  

D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i l’art. 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, el referit acord requereix el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en regeixen la 
formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme) i l’òrgan 
competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
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Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i 
a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, aquest Ple de 
l'Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació a l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f), 
elaborada pels serveis tècnics d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.   

SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de Pla 
General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit document 
en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  
regidora no adscrita = 17 vots 

Vots en contra:   CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

 
 20.  URBANISME. APROVAR DEFINITIVAMENT L’ESTUDI DE DETALL I 

PAISATGÍSTIC DE LA NOVA CONCESSIÓ DEL CLUB NÀUTIC 
VILANOVA, PROMOGUT PER CLUB NÀUTIC VILANOVA, SA.  (EXP. 
60/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
va aprovar definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la Geltrú, redactat per 
Ports de la Generalitat, publicat al DOGC de data 15 de juny de 2007. 
 
II.- El 13 de febrer de 2015 (registre d’entrada núm. 4342), la representació de Club 
Nàutic Vilanova, SA, va presentar a l’Ajuntament el document anomenat “Estudi de 
Detall i Paisatgístic de la nova concessió del Club Nàutic Vilanova”, per a la 
concessió fins l’any 2040, redactat per Espai 3 Arquitectura i Gestió, SCP, sol·licitant 
la seva tramitació. Dit document va ser tramitat com a expedient núm. 02/15. 
 
III.- En data 15 de maig de 2015, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment el dit Estudi de Detall. 

Aquest acord d’aprovació inicial es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 26 de maig de 2015, en l’e-tauler, en el Diari de Vilanova de data 
15 de maig de 2015, i en la pàgina web municipal d’aquest Ajuntament i va ser 
sotmès a informació pública pel termini de 20 dies. 
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Dins del període d’informació pública va tenir entrada un escrit d’al·legacions 
presentat pel Sr. J.F.R., referent a la manca d’idoneïtat de la solució proposada i la 
contradicció entre aquesta i els objectius proposats pel document aprovat inicialment. 
 
IV.- En data 15 de setembre de 2015 (registre d’entrada 2015024740), el Sr. M.C. de 
la C., com a president de la Junta Gestora del Club Nàutic Vilanova, va presentar 
escrit a l’Ajuntament en el que es sol·licità l’aturada de la tramitació de l’Estudi de 
detall esmentat, en tant que el dia 11 de juliol de 2015 es va celebrar una Assemblea 
Extraordinària de Socis, on entre d’altres temes es va acordar convocar eleccions a la 
Junta Directiva del Club a celebrar el 3 d’octubre de 2015. 

Per tal motiu, en data 27 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local va acordar 
suspendre la tramitació de dit Estudi de detall fins que la nova Junta Directiva 
resultant de les seves eleccions sol·licités a aquest Ajuntament emprendre novament 
la seva tramitació o, en el seu cas, la retirada del document. 

Posteriorment, la nova Junta Directiva del Club Nàutic va convocar un concurs de 
propostes arquitectòniques per a la reforma i ampliació de les seves dependències. 
 

V.- En data 11 de juny de 2016, el Sr. I.M.F., actuant com a president del Club Nàutic 
Vilanova, va presentar un escrit en aquest Ajuntament (registre d’entrada 
2016016344) on s’expressava que la nova Junta havia analitzat el document d’Estudi 
de detall del qual es va sol·licitar l’aturada de la tramitació confirmant aquesta, alhora 
que es sol·licitava la tramitació d’un nou document d’Estudi de Detall i Paisatgístic de 
la nova Concessió del Club Nàutic de Vilanova. 

Aquesta sol·licitud va comportar, doncs, la retirada de l’anterior Estudi de Detall, amb 
tancament i arxiu de l’expedient núm. 02/15, i la conseqüent tramitació d’aquest nou 
Estudi de Detall dins el present expedient núm. 09/16.  

L’àmbit de la proposta d’Estudi de Detall i Paisatgístic es situa a la zona de Dàrsena 
Esportiva del Port de Vilanova i la Geltrú, segons la qualificació del planejament 
vigent (PE del Port). Al plànol 2 es grafia el límit de la nova concessió i de l’Estudi de 
Detall.  

L’objectiu d’aquest Estudi de Detall és acomplir les determinacions del PE del Port 
vigent en quant als requisits de tramitació pel desenvolupament de la zona i, 
particularment, regular l’ordenació de volums edificats, concretar les condicions 
estètiques i de composició de l’edificació, complementàries al planejament i altres 
elements constructius a tenir en compte. En concret, regular l’ordenació de les futures 
edificacions que substituiran en part a les actuals del Club Nàutic Vilanova.  
 
VI.- En data 26 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va prendre l’acord 
d’aprovar inicialment l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova Concessió del Club 
Nàutic de Vilanova (el document presentat el 11 de juny de 2016), de conformitat amb 
l’informe tècnic favorable del servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient, i en els 
termes que en el mateix hi consten. Aquest acord va ser publicat al BOP en data 23 
d’agost de 2016. 

Durant el període d’exposició pública del document aprovat inicialment es va 
presentar en data 8 de setembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016023089) una 
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al·legació per part de la Sra. E.A.G., així com en data 25 de setembre (registre 
d’entrada núm. 24635) va entrar un escrit de Ports de la Generalitat, amb 
determinades propostes per a la seva incorporació dins l’estudi de detall. 

Finalment, en data 17 d’octubre de 2016 (registre d’entrada núm. 2016026573) el Sr.  
I.M., actuant com a president del Club Nàutic Vilanova, va presentar un document 
d’Estudi de Detall que recull les prescripcions de l’acord d’aprovació inicial i els 
requeriments de l’escrit de Ports de la Generalitat. 
 
VII.- Consta a l’expedient l’informe tècnic de l’arquitecte municipal pel qual s’informen 
les al·legacions presentades i les propostes efectuades per Ports de Vilanova, 
informant-se favorablement l’aprovació definitiva d’aquest Estudi de detall. D’acord 
amb els apartats 2 a 5 de dit informe tècnic: 
 

“2. Al·legació i escrit presentat en el període d’exposició pública del document aprovat 
inicialment 

Al·legació  

L’al·legació presentada per la Sra. E.A.G. es divideix en cinc punts que es resumeixen de la 
següent manera: 

1. No es pot considerar com a ampliació de part de les edificacions existents la proposta 
de les noves edificacions. 

2. L’edificabilitat de les edificacions ja construïdes a la zona g és d’aproximadament 
1.470 m2. L’aplicació de l’article 25.5 de la normativa del Pla Especial del Port ha 
d’afectar només a aquestes edificacions. 

3. A l’any 2010 es va aprovar definitivament l’Estudi de Detall “Ordenació de Pèrgola per 
a la terrassa del Club Nàutic Vilanova”. Aquest document concreta les condicions 
d’edificació entre l’actual seu del Club Nàutic i el límit amb l’aigua i determina una 
alçada màxima d’una planta per a aquesta zona. S’argumenta que les noves 
edificacions hauran de sotmetre’s al planejament vigent (Pla Especial del Port) i en 
conseqüència no es podran sobrepassar els 30 m de llargada i els 8 m de profunditat. 

4. Les noves edificacions no podran ultrapassar una ocupació de 240 m2, com a resultat 
d’una planta de 30 x 8 m. Tampoc podran excedir una edificabilitat de 480 m2, 
resultant de la suma de dues plantes (PB+1) de 240 m2. Caldrà que es computi la 
superfície de l’actual edifici.  

5. En la proposta de l’Estudi de Detall s’ha de computar la superfície de la terrassa. En 
aquest cas es superarien els 2.000 m2 de superfície incomplint la normativa del 
planejament vigent.  

Com a resum dels cinc punts es considera que es duplica l’edificació existent, es 
passa de planta baixa a planta baixa més planta pis, es genera una edificació 
d’aproximadament 30x45 m de dues plantes i es concentren mes de 2.000 m2 en dues 
plantes incomplint la normativa del Pla Especial del Port i destrossant la imatge del 
Passeig Marítim. 

Escrit de Ports de la Generalitat 

L’escrit analitza els antecedents d’adjudicació i contractació de l’explotació de la dàrsena 
esportiva i justifica i aprova el compliment dels paràmetres urbanístics de la normativa del Pla 
Especial del Port. 
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Per altra banda evidencia la manca de contingut de l’estudi paisatgístic i de l’estudi dels 
efectes de la mobilitat i itineraris a peu, rodat i per aigua, així com l’accessibilitat i sistemes de 
tancament considerants. Com a conclusió es sol·licita:  

o Completar l’estudi paisatgístic amb nous renders des de nous punts de vista.  

o Justificació amb paràmetres objectius de la permeabilitat visual, distàncies d’itineraris 
de mobilitat, funcionalitat i seguretat. 

3. Informe sobre l’al·legació presentada i l’escrit de Port de la Generalitat 

3.1.  Al·legació  

Punt 1. L’argument principal de l’Estudi de Detall es basa justament en l’ampliació de 
l’edificació existent. No es justifica que la nova seu del Club Nàutic, que aprofita gran part de 
la construcció existent principal, no s’hagi de considerar com ampliació. Tal com es diu en la 
mateixa al·legació la nova edificació envolta per tres de les façanes l’antiga, fet que evidencia 
que es tracta d’una ampliació i no d’un edifici exempt situat al costat de l’antic. 

 
Normativa Pla Especial del Port 

 

Punt 2.  El  Pla Especial del Port determina un coeficient d’edificabilitat a la zona g dàrsena 
esportiva de 0,15 m2st/m2sòl que suposa una edificabilitat de 2.679 m2. L’al·legació 
argumenta que l’edificabilitat màxima ja està esgotada amb els 1.404 m2 construïts en 
l’actualitat, fet que com es demostra, no és correcte. 

L’edificabilitat màxima que determina l’Estudi de Detall és la que determina el Pla Especial del 
Port i afecta a la totalitat de les construccions, existents o noves, a la zona g. Les llicències 
d’obres que es sol·licitin en aquest àmbit hauran de complir estrictament amb aquest 
paràmetre. 
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Punt 3. S’argumenta que a l’any 2009 es va presentar un estudi de detall corresponent a la 
pèrgola de la terrassa del Club Nàutic. Aquest estudi determina per a la pèrgola una alçada de 
planta baixa, incompatible amb les noves edificacions. Al respecte s’ha de dir que l’àmbit de 
l’Estudi de Detall objecte d’aquest informe és el determinat al plànol 4/13 Zonificació segons 
Pla Especial del Port (i d’altres) i que les seves determinacions són d’aplicació en la totalitat 
del mateix. 

Pel que fa les mides màximes de 30 x 8 m a les edificacions, s’ha de recordar que la mateixa 
al·legació argumenta que a l’article 25.5 les ampliacions o modificacions de les edificacions 
actuals queden excloses d’aquest límits, encara que en cap cas podran ultrapassar 
l’edificabilitat conferida a la zona. 

Punt 4. Les consideracions sobre ocupacions i edificabilitats màximes i sobre el número 
màxim de plantes no es justifiquen atès que l’Estudi de Detall aplica estrictament el que 
determina el Pla Especial del Port. L’articulat i plànols normatius del document no 
incompleixen cap de les seves determinacions. L’aplicació de l’article 25.5 de la normativa del 
Pla Especial ja s’ha explicat al punt anterior. 

Punt 5. En aquest punt s’ha de recordar novament el que determina l’apartat 5 de l’article 25 
de la normativa del Pla Especial del Port. En especial cal insistir en que l’edificació actual 
queda exclosa de les limitacions que estableix l’article 25 amb la salvaguarda que qualsevol 
ampliació o modificació no podrà superar l’edificabilitat màxima determinada per a la zona g.  

Com s’ha dit anteriorment els paràmetres d’edificabilitat i ocupació màxima i alçada màxima 
reguladora establerts per l’Estudi de Detall s’adeqüen al que determina la normativa del Pla 
Especial.  

Atès l’explicat el tècnic sotasignat proposa la desestimació de la totalitat del contingut de 
l’al·legació presentada per la Sra. E.A.G. 

Escrit de Ports de la Generalitat 

Els arguments de l’escrit es consideren raonadament justificats en la seva totalitat. 

En aquest sentit en data 30 de setembre de 2016 es va trametre un informe al Club Nàutic de 
Vilanova que considerava que el document de l’Estudi de Detall havia d’incloure els següents 
punts: 

o Cal analitzar els efectes en la mobilitat i definir millor els itineraris de mobilitat a peu, 
rodat i per aigua, l’accessibilitat i els sistemes de tancament o delimitació que poden 
tenir afectació exterior i paisatgística. 

o L’estudi paisatgístic que forma part del document ha d’aportar més imatges d’integració 
de les edificacions proposades especialment des de la Plaça del Port, Passeig Marítim, 
Passeig de Ponent, Marina Far, accés marítim i dàrsena pesquera. 

o S’han de justificar els paràmetres de permeabilitat visual, distàncies d’itineraris de 
mobilitat, funcionalitat i seguretat. 

o S’ha de comparar la proposta de l’Estudi de Detall present respecte la proposta 
guanyadora en el concurs d’adjudicació de la concessió vigent. 

4. Contingut del document d’Estudi de Detall presentat per a l’aprovació definitiva 

L’acord d’aprovació inicial establia dues prescripcions: 

o S’ha d’eliminar la menció del punt 3 de l’apartat 3.6 Proposta d’ordenació referent a un 
nou accés rodat proper al Passeig Marítim.  

o L’article 9 Cobertes haurà de regular les mides i alçades de la sortida de l’escala i 
ascensor (si n’hi ha).  
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El document d’aprovació definitiva compleix una d’aquestes dues prescripcions  i la totalitat de 
les conclusions de l’escrit de Ports de la Generalitat, el contingut del qual es considera 
totalment correcte. 

Pel que fa a la primera de les prescripcions de l’acord d’aprovació inicial s’ha de dir que, tal 
com s’ha explicat en el punt 2 del present informe, posteriorment a l’aprovació inicial del 
document Ports de la Generalitat va trametre un escrit on es sol·licitava, entre altres temes, 
que es justifiquessin els itineraris de mobilitat. Com a resultat d’aquest estudi, el document 
d’Estudi de Detall incorpora un nou accés rodat i de vianants al carrer Dic de Ponent proper al 
Passeig Marítim. Aquest accés serà utilitzat en esdeveniments puntuals. Per aquest motiu, i 
producte d’un estudi més exhaustiu de la mobilitat, deixa de tenir efecte la primera prescripció 
de l’acord d’aprovació inicial. 

Pel que fa al contingut de l’article 9 Cobertes, s’ha modificat en el sentit de limitar les mides 
màximes dels cossos sortints a la planta coberta. 

El document d’Estudi de Detall inclou el compliment dels requeriment de Ports de la 
Generalitat: 

o S’analitza la mobilitat i els itineraris justificant l’accessibilitat i es defineixen els 
sistemes de tancament i delimitació de l’àmbit del Club Nàutic (punt 3.8 de la 
memòria) 

o L’estudi paisatgístic incorpora nous renders amb la imatge proposada des de nous 
punts de vista (Plaça del Port, Passeig de Ponent, Marina Far, accés marítim i 
dàrsena pesquera) (punt 5.5) 

o Es justifiquen els paràmetres de permeabilitat visual, distàncies de mobilitat, 
funcionalitat i seguretat (punt 7.5) 

o Es compara la proposta de l’Estudi de Detall amb la proposta guanyadora del concurs 
de la concessió vigent. (punt 0. Motivació de l’actual proposta de l’Estudi de Detall) 

5. Valoració del document i conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic sotasignat 
considera que el contingut del document de Estudi de Detall de la nova concessió del Club 
Nàutic de Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova, SA, és correcte i pot presentar-se al 
tràmit d’aprovació definitiva. 

Tot el qual hom informa sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben 
fonamentats.” 
 
 
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. 

Segons disposen els articles 21.1.j i 21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
de règim local, i el Decret d’Alcaldia de 21 de juny de 2007, de delegació 
d’atribucions, publicat al BOPB núm. 164 de 10 de juliol de 2007, l’òrgan competent 
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per a l’aprovació inicial d’aquest instrument de planejament, que no requereix 
d’aprovació provisional, és la Junta de Govern Local. 
 
2.- D’acord amb això, un cop el projecte s’hagi aprovat inicialment s’haurà de fer la 
convocatòria d’informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant edictes que 
s’hauran de publicar en el BOPB, en l’e-tauler, en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació en l’àmbit municipal, i en la pàgina web municipal, on també 
s’haurà de donar publicitat a aquest acord i als ulteriors que siguin rellevants en la 
tramitació de l’instrument de planejament, així com garantir la consulta de l’instrument 
de planejament per mitjans telemàtics. Facultativament es podrà demanar un informe 
previ de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el qual s’entendrà emès 
pel transcurs del termini d’un mes des de l’entrada de l’exemplar del projecte complet 
a la dita Comissió. 

Un cop aprovat definitivament aquest Estudi de detall caldrà tramitar 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, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, 
aquest  Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en data 8 de setembre de 2016 
(registre d’entrada núm. 2016023089) per la Sra. E.A.G., dins el tràmit d’informació 
pública, d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió 
del Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova, SA, i redactat per 
E.F.G. de l’empresa Blurarquitectura, SLP, el qual incorpora les propostes de Ports 
de la Generalitat, de conformitat amb l’informe tècnic favorable del Servei 
d’Urbanisme incorporat a l’expedient.  
 
TERCER. Publicar el present acord i les normes urbanístiques de l’instrument de 
planejament, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la seva 
executivitat, així com en el web municipal d’aquest Ajuntament i garantir l’accés 
telemàtic al contingut íntegre d’aquest instrument de planejament. 
 
QUART. 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. 
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CINQUÈ. Els drets de consulta i informació es podran exercir per mitjà del 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. 
 
SISÈ. Notificar aquest acord al promotor Club Nàutic Vilanova, SA, i als interessats en 
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 

 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  
regidora no adscrita = 17 vots 

Abstencions:      CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

 
21.  URBANISME. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’ÀMBIT DE SANTA MARIA DE CUBELLES.  (EXP. 83/2016-URB) 

 
Relació de fets 
 

I.- En data 29 de setembre de 2016, el Sr. J.A.E. (registre d’entrada núm. 
2016025107), en representació de J.A.E., J.F.V. i L.P.G., actuant en nom i 
representació de la promotora, amb domicili a efectes de notificacions al carrer 
Viladomat, 317, entresòl, 08029 Barcelona, presentà una proposta de Modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles per 
tal de procedir a la seva tramitació. 

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

 “1.- Antecedents 

En data 29 de setembre de 2016, el Sr. J.A.E., en representació de J.A.E., J.F.V. i 
L.P.G., va presentar una proposta de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles sol·licitant la tramitació urbanística del 
document.   

2.- Planejament vigent 

El 25 de juliol de 2001, per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, publicada al DOGC núm. 3444, de 2 d’agost del 2001, s’aprovà 
definitivament la Revisió del PGO, planejament vigent en l’àmbit del document 
presentat. 
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Emplaçament 
 
En data 18 de febrer de 1987 va ser aprovat definitivament el PERI “Santa Maria de 
Cubelles”, que delimitava tres unitats d’actuació: UA3, UA4 i UA5. Aquest document 
no preveia la cessió del 10% d’aprofitament. El Pla General de 2001 recull les 
determinacions d’aquest PERI, delimitant tres unitats d’actuació de l’àmbit i atorgant 
al sòl privat la clau 11e. 
 
En data 16 de març de 2005 es va aprovar definitivament la Modificació Puntual de 
les Normes Urbanístiques del Pla General, document que corregia alguna de les 
errades materials detectades durant el període posterior a l’aplicació del planejament 
general.  

3.- Classificació i qualificació urbanística 

D’acord amb el planejament vigent, l’àmbit de la proposta està íntegrament classificat 
com a Sòl Urbà clau 11, subclau 11e, corresponent majoritàriament a edificacions 
residencials aïllades. 
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Planejament vigent 

 
 
4.- Documentació 

El contingut del document presentat és el següent: 

1. Memòria Informativa 
2. Memòria de l’ordenació 
3. Normativa 
4. Avaluació econòmica i financera 
 
Plànols: 

i.01  Emplaçament 
i.02  Ortofotomapa 
i.03  Àmbit i Topografia 
i.04  Estructura de la propietat 
i.05  Condicionants i riscos 
i.06  Pla Territorial Metropolità de Barcelona 
i.07a  Planejament vigent. Classificació del sòl  
i.07b  Planejament vigent. Pla General d’Ordenació 
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i.07c  Planejament vigent. Pla General d’Ordenació 
o.01  Classificació del sòl 
o.02  Qualificació del  sòl 
o.03  Paràmetres d’ordenació 
o.04  Comparatiu PGO vigent vs Modificació Puntual PGO 
o.05  Imatge (no vinculant) 

 
Annexos: 

 Fitxes per incorporar al PGO dels PAU 1 i PAU 2 
 
El document presentat a tràmit conté la documentació suficient amb relació als seus 
objectius i en compliment de les determinacions del planejament i de la legislació 
vigent per a casos de modificació de planejament general.  

5.- Objectiu de la proposta 

L’objectiu de la proposta es pot resumir en dos punts: 

o Delimitar dos Polígons d’Actuació Urbanística per garantir el repartiment 
equitatiu dels beneficis i càrregues derivats de l’ordenació. 

o Optimitzar l’ordenació prevista al planejament general garantint la viabilitat 
econòmica. 

o Garantir l’obtenció, per part de l’Ajuntament, de les cessions de sistemes 
evitant la possible sol·licitud d’expropiació del sòl qualificat d’equipaments. 

6.- Resum de la proposta 

Per tal d’assolir els objectius anteriors, la MPGOU presentada delimita dos Polígons 
Actuació Urbanística:  

PAU 1 Sta. Maria de Cubelles Nord que afecta l’àmbit de la Unitat d’Actuació 3    

PAU 2 Sta. Maria de Cubelles Sud que afecta l’àmbit de les Unitats d’Actuació 4 i 
5  

o Es delimiten dos polígons d’actuació que substitueixen tres de les tres unitats 
d’actuació en base a l’estructura de la propietat. 

o Es modifica tant la secció de la rambla, continuació del carrer de les 
Xicandres, com el seu traçat, fent-lo rectilini. 

o Es modifica la delimitació del sòl privat i sòl destinat a verd públic, per tal de 
permetre la continuïtat d’aquest en tot l’àmbit. Es permet la continuïtat des del 
Parc del Carrer de les Magnòlies fins al sòl no urbanitzable. 

o S’incrementa la reserva d’espais lliures (de 5.977,03m2 a 7.409,34m2) i de sòl 
d’equipaments (de 4.064,96m2 a 4.896,63m2). 

o Es manté el sostre i densitat d’habitatges previstos al planejament vigent. 

o S’adapta la normativa a l’adequació de l’edificació a la topografia existent.  
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Proposta de zonificació 
 

Per altra banda es podrà obtenir per cessió el sòl de sistemes d’equipaments (clau E) 
que defineix el Pla General, que no està establerta segons el planejament vigent. 

Es modifica la secció amb mitjana central prevista en el planejament vigent, atès que 
la seva dimensió i traçat no es consideren adients. A la banda sud del nou traçat del 
vial, que substitueix el previst en el planejament vigent, es configura una gran vorera 
que permet la connexió del sol d’equipament al recorregut de sòl de verd públic. 

La disposició del verd públic, que augmenta la seva superfície, permet la continuïtat 
de totes les parcel·les així qualificades.  

Es mantenen els paràmetres d’aprofitament privat (clau 11e) essent la tipologia 
residencial unifamiliar. 
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Es modifica el contingut de l’article 167 de la Normativa del planejament general per 
tal d’adaptar-lo a les especificacions de la clau 11e. 

Per altra banda es creen dues noves fitxes a incorporar al Pla General: 

PAU 1 Santa Maria de Cubelles Nord: correspon a l’anterior UA3 

PAU 2 Santa Maria de Cubelles Sud: corresponent a les anteriors UA4 i UA5 

Es determina per als dos PAU el sistema d’actuació per compensació bàsica i la 
cessió gratuïta del sòl destinat a sistemes. 

7.- Avaluació de la mobilitat generada 

Es justifica, d’acord amb l’establert a l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, que atès que la modificació no comporta una nova classificació del sòl ni 
es generen nous usos o activitats, no és necessari que inclogui un estudi de la 
mobilitat generada. El document de modificació garanteix la cessió i urbanització del 
sòl qualificat con a vialitat. 

8.-  Avaluació econòmica i financera 

A l’annex 4 Avaluació Econòmica i Financera i Programació de les actuacions es 
verifica la viabilitat econòmica i financera de la modificació. 

Atesa la petita mida dels àmbits dels dos PAU i que amb tota probabilitat el procés de 
transformació del sòl i posada en el mercat del producte es farà en un període curt de 
temps, el mètode per calcular el valor residual del sòl és l’estàtic.  

Els valors resultants comparant els paràmetres vigents amb els de la modificació 
resulten molt similars. 

Com a resum es calculen els valors de repercussió que per al PAU 1 són de 87,15 
€/m2 i pel PAU 2 de 145,16 €/m2. 

Per altra banda es demostra que la modificació no té un impacte negatiu sobre les 
finances municipals. 
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9.-  Justificació ambiental 

Tal com s’indica a l’apartat 2.6.4 Justificació del compliment de les determinacions 
d’avaluació ambiental, es considera que el contingut de la modificació no comporta 
cap repercussió ambiental. 

10.- Valoració de la proposta 

En general es considera que la proposta presentada és apropiada per tal de facilitar  
el desenvolupament de l’àmbit dels dos nous polígons d’actuació. 

Es valora especialment que deixi de tenir efecte la necessitat d’expropiació per part 
de l’administració per obtenir el sòl d’equipament públics i la substitució de tres 
unitats d’actuació per dos polígons d’actuació, que facilitarà la gestió i posterior 
desenvolupament. No es modifica l’aprofitament de l’àmbit pel que fa a l’edificabilitat i 
densitat. 

A l’apartat 2.6.2 de la memòria es justifica el compliment del Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. Si bé a l’apartat 2.2.2 es justifica l’interès públic de la 
modificació, cal incloure aquest fet en aquest apartat, fent referència a l’article 97.1 
del TRLLUC, i explicitar que no s’està a cap dels supòsits contemplats a l’article 97.2. 

En el mateix sentit, a l’esmentat apartat 2.62 de la memòria cal explicitar que no 
s’està en cap dels supòsits de l’article 99.1 i de l’article 100 del TRLLUC, atès que la 
modificació no comporta increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat ni transformació dels usos vigents.  

Per altra banda es considera que el nou traçat del vial prolongació del carrer de les 
Xicandres i la nova disposició del verd públic optimitzen els recorreguts de vianants i 
vehicles. 

Pel que fa al sistema de verd públic, s’uneixen les parcel·les del carrer dels Til·lers i 
la  situada a la vora de límit nord de l’àmbit creant un nou recorregut. 

Pel que fa al sistema viari, la substitució per un vial de traçat recte i secció reduïda 
emfatitza el nou recorregut de verd públic i substitueix el disseny vigent de mitjana 
central i vial a banda i banda, de difícil justificació en un indret de poca centralitat com 
és l’àmbit de la modificació. 

S’ha de destacar que el nou redactat de l’article 167 de la normativa del planejament 
general determina per al sòl privat dels dos PAU (clau 11e) una parcel·la mínima de 
1.000 m2. Això implica que l’ordenació prevista al plànol o.05 Imatge (no vinculant) 
haurà de ser en promocions de més d’un habitatge. El mateix article determina la 
cessió obligatòria i gratuïta del sòl destinat a sistemes. 

La normativa de la present modificació inclou el redactat d’un nou article (18 bis) de la 
normativa del Pla General referent als Polígons d’Actuació Urbanística (amb la 
intenció d’aplicar els articles 36 i 118 del TRLLUC al Pla General de Vilanova i la 
Geltrú). 

Es considera que la seva redacció no és necessària atès que les característiques 
dels nous dos PAU, coincidents amb les Unitats d’Actuació, ja es defineixen en el nou 
redactat de l’article 167, al nou redactat de l’article 169 i en les fitxes corresponents 
als dos nou PAU. 



 

 

91 

Així doncs, es considera que cal eliminar la proposta de nou redactat de l’article 18bis 
de la normativa del Pla General. 

Els dos PAU constitueixen part del teixit urbà de l’àrea de Santa Maria de Cubelles. 
Aquests dos àmbits, juntament amb el sector definit al planejament vigent 3.2 de sòl 
urbanitzable, hauran d’incorporar en el seu desenvolupament les previsions per a les 
infraestructures dels serveis necessàries. 

En aquest sentit, la present modificació haurà d’incorporar en el seu redactat 
(memòria de l’ordenació, normativa i noves fitxes dels PAU), l’obligatorietat que els  
documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva participació 
en les futures infraestructures que justificadament els hi siguin atribuïbles. 

11.- Conclusions 

D’acord amb tot allò expressat en els apartats anteriors d’aquest informe, el tècnic 
sotasignat informa que el Ple de l’Ajuntament pot procedir a l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana a l’àmbit de Santa Maria de 
Cubelles promoguda per J.A.E., J.F.V. i L.P.G., condicionada a la presentació d’un 
nou document que inclogui les següents prescripcions: 

o Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de 
l’article 18bis de la normativa del Pla General. 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat 
que els documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la 
seva participació en les futures possibles infraestructures que justificadament 
els hi siguin atribuïbles. 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC 
fent referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el 
sentit expressat a l’apartat 10 d’aquest informe. 

 
Tot el qual s’informa perquè el Ple de l’Ajuntament resolgui el que consideri oportú, i 
sense perjudici d’altres informes tècnics o jurídics més ben fonamentats.” 
 
Fonaments de dret 

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

A banda d’això, en el cas de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal no 
són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) 
de l’article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol), i el tràmit d’audiència que preveu l’article 83.7 de la Llei d'urbanisme 
només s’ha de concedir, si escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals 
confini amb l’àmbit de la modificació. 
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2.- Art. 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol), que regula les determinacions i documentació de les modificacions dels 
instruments de planejament urbanístic.  

La Memòria Justificativa i documents annexos a la mateixa justifica i conté les 
motivacions, determinacions i documentació que contempla l’article 118 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
3.- En compliment dels objectius propis d’aquesta Modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent, incorporat en 
el document de modificació, la suspensió de la tramitació de qualsevol plans 
urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós 
supòsits amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent com de la 
proposada en la modificació. 

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

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

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

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

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

Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si escau, un informe 
als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg 
(art. 85.5 TRLUC).   
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 

“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 
Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles, d’acord amb el document 
de modificació promogut pels Srs. J.A.E., J.A.E., J.F.V. i L.P.G. i redactat pels 
arquitectes J.A. i S.M., membres de l’OUA, Oficina d’Urbanisme i Arquitectura, 
assumint expressament la iniciativa pública per a la seva formulació, d’acord amb 
l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.  

De conformitat amb l’informe favorable dels serveis tècnics d’Urbanisme incorporat a 
l’expedient, el referit document de Modificació de PGO resta condicionat al 
compliment, abans de la seva aprovació provisional, de les següents prescripcions: 

o Cal eliminar la referència de la memòria i la proposta de nou redactat de l’article 18bis 
de la normativa del Pla General. 

o S’ha d’incloure en la memòria, normativa i fitxes dels nous PAU, l’obligatorietat que els 
documents de planejament que desenvolupin els PAU prevegin la seva participació en 
les futures possibles infraestructures que justificadament els hi siguin atribuïbles. 

o Completar l’apartat 2.6.3 de la memòria Justificació del compliment TRLLUC fent 
referència expressa als articles 97,1, 97,2, 99 i 100 del TRLLUC en el sentit expressat 
a l’apartat 10 d’aquest informe. 

 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i gestió 
urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol corresponent, 
d'acord amb les previsions legals aplicables. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en l’e-tauler 
de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal i en el web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública 
pel termini d’un (1) mes des de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb 
l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional 
Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme.   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Medi Ambient, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona).” 
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Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:    CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  
regidora no adscrita = 17 vots 

Abstencions:       CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

  22.  URBANISME. VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DEL 
SECTOR CAP DE CREU – SANT ONOFRE – RAMBLA SAMÀ 
(SUBZONA 9A), INCLOENT LES FINQUES 2, 2B I 4 DEL CARRER DE 
SANT ONOFRE I LES FINQUES 19, 21 I 23 DEL CARRER DE SANTA 
ANNA.  (EXP. 94/2015-URB) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 26 de juliol de 2010 per acord del Ple municipal es va aprovar 
provisionalment el document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a 
l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a) incloent 
les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa 
Anna. 
 
En data 16 de desembre de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
va prendre l’acord de suspendre la resolució definitiva de la Modificació, fins que 
l’expedient es completi amb la documentació següent per tal de valorar globalment la 
proposta, amb el següent contingut literal: 
 

-1 Suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del Pla 
general d’ordenació a l’àmbit “Sector Cap de Creu-Sant Onofre-Rambla 
Samà, subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les 
finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna, subzona 9a”, de Vilanova i la 
Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que es completi 
l’expedient amb la documentació següent per tal de poder valorar 
globalment la proposta: 
 
1.1. Alternatives, anàlisi, justificació i descripció de l’ordenació, d’acord 
amb l’article 69.2.d del Reglament. 

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

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

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

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

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

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

II.- En data 21 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord de 
verificar la documentació complementària incorporada a l’expedient i elaborada pels 
diferents serveis tècnics municipals d’aquest ajuntament, requerida per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, segons acord de data 16 de desembre de 2010, 
relativa a l’expedient de modificació puntual del Pla General d’Ordenació a l’àmbit del 
sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a), incloent les finques 
2, 2b, i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna de 
Vilanova i la Geltrú, als efectes de donar compliment al referit acord de la CTUB i de 
sotmetre la present modificació de planejament general, si escau, a la seva aprovació 
definitiva. 
 
Posteriorment, en data 19 d’abril de 2016, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va acordar l’aprovació definitiva del document de Modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla 
Samà (subzona 9a) incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 
19, 21 i 23 del carrer Santa Anna. La publicació al DOGC i la consegüent executivitat 
va ser supeditada a la presentació d’un text refós amb la incorporació de les següents 
prescripcions, segons el següent contingut literal: 
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III.- En compliment de les prescripcions anteriors, s’ha redactat un document en 
format de text refós que incorpora el document tècnic urbanístic i els estudis, 
annexos, fitxes de catàleg i documentació gràfica d’aquesta modificació del 
planejament general. 
 
A tals efectes, figura incorporat a l’expedient informe dels serveis tècnics 
d’Urbanisme, en el qual s’explica i justifica el contingut del document, en el següent 
sentit:  
 
“2.   Contingut del document 

El document que es tramita a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
(CTUB) dóna compliment a les prescripcions de l’acord de data 19 d’abril de 2016. 

Prescripció 1.1 
S’ha modificat l’article 162, per tal d’incorporar els aspectes sol·licitats 
S’incorporen com a annexos a la memòria els documents: 

Annex 1: Directrius del conjunt urbanístic “Eixample Central” definit en el Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú 

Annex 2: Fitxes de l’inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de 
Vilanova i la Geltrú de la Diputació de Barcelona de Maig de 2010. 

Annex 3: Síntesi dels arguments en base als quals es justifica el caràcter prevalent de 
la proposta per sobre de les previsions del PGO vigent. 

Prescripció 1.2 
Es complementa, en el sentit de la prescripció, el punt 4.4 “avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació en termes comparatius entre el planejament vigent i la 
proposta” del document “Estudi econòmic”.  

Prescripció 1.3 
S’ha modificat l’article 162, per tal d’incorporar els aspectes sol·licitats. 

Prescripció 1.4 
En l’articulat de la normativa s’ha incorporat un nou capítol “capítol v paràmetres 
generals de regulació de l’edificació en les zones 3a i 4” on es recullen els criteris de 
regulació estètica del PMU nucli antic. 



 

 

98 

 

Prescripció 1.5 
Es modifiquen els plànols 2/13 “Sèrie C, full 6-E Modificació Proposada” i el plànol 
“10/13 PGO Sèrie E modificat Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació”. 

Prescripció 1.6 
S’ha incorporat la fixació d’un termini per al desenvolupament del sector. 

Prescripció 1.7 
Es complementa la Memòria Social en el sentit de la prescripció. 

Prescripció 1.8 
S’ha refet l’estructura del document reordenant tots els continguts per tal de tenir el 
format de Text refós. 
 
Així doncs, el document de Text refós té el següent contingut: 

1. Memòria Justificativa 

Annex 1 Patrimoni 
Annex 2 Fitxes Patrimoni 
Annex 3 Resum documents 

2. Normativa 

3. Plànols 

Plànols d’Informació  

1.01.1 Ortofoto. Situació 
1.01.2 Ortofoto. Àmbit 
1.01.3 Topogràfic. Àmbit 
1.01.4 Comparativa Planejament Vigent- Proposta 
1.01.5 Estructura de la Propietat 
1.01.6 Reportatge Fotogràfic 
1.01.7 Inventari del Patrimoni 
1.01.8 Justificació del càlcul de l’edificabilitat resultant 

Plànols d’Ordenació  

O.01   Proposta d’àmbits 
O.02   Comparativa àmbits 

Plànols Modificats PGO 

01/13     Sèrie C Full 6-E PGO Vigent 
02/13     Sèrie C Full 6-E PGO Modificació Proposada 
03/13     Sèrie A.2 vigent Classificació de sòl. Usos globals sòl no 

 urbanitzable 
04/13  Sèrie A.2 modificat Classificació de sòl. Usos globals sòl no 

urbanitzable 
05/13     Sèrie B vigent Estructura orgànica del territori 
06/13     Sèrie B modificat Estructura orgànica del territori 
07/13     Sèrie D vigent Programa d’Actuació 
08/13     Sèrie D modificat Programa d’Actuació 
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09/13     Sèrie E vigent Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació 
10/13   Sèrie E modificat Sòl subjecte a Pla Especial o Unitat d’Actuació 
11/13     Sèrie F-2 vigent Infraestructures de Serveis. Evacuació d’aigües 
12/13     Sèrie F-2 modificat Infraestructures de Serveis. Evacuació d’aigües 
13/13     Àmbit de suspensió de llicències 

4. Estudi econòmic  

o Estudi econòmic 
o Estudi econòmic i financer general de la proposta de modificació. Estudi de 

viabilitat econòmica 
o Informe de sostenibilitat econòmica 
o Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en termes comparatius entre 

el planejament vigent i la proposta 

5. Estudi Avaluació Mobilitat Generada 

6. Memòria Social 
  
3.    Conclusions 
 
La documentació que conforma el Text refós de la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà 
(subzona 9a) incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 
23 del carrer Santa Anna, dóna compliment a les totes prescripcions de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 19 d’abril de 2016.” 
 
Fonaments de dret 

1.- Arts. 85, 96, 106 i 107 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i l’article 17.6  del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol). 
 
2.- L’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les 
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva. 
 
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció d’aquest acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim local, en 
relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
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ACORD 
 
“PRIMER. Verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació a l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà 
(subzona 9a) incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer Sant Onofre i les finques 19, 21 i 
23 del carrer Santa Anna, aprovada definitivament per acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, de data 19 d’abril de 2016, que incorpora el compliment 
de les prescripcions contingudes en dit acord. 
 
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el present 
acord, juntament amb el Text refós verificat, degudament diligenciat, que inclou el text 
de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació, per duplicat i en suport 
informàtic i en format de tractament de textos, per a la seva publicació en el DOGC i 
consegüent executivitat.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen   
Reina,  regidora no adscrita = 22 vots 

Abstencions:    SOM VNG = 2 vots 
 
 

 
  23.  HABITATGE. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 18.10.2016, 

D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST 
MUNICIPI, PER A L’ANY 2016. (EXP. 40/2014-HAB) 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de  Govern Local de data 18 d’octubre de 2016 va prendre l’acord 
d’aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2016. 

Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 

Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2016, 
que diu literalment el següent:  
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“Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, 
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’aquest municipi, en els termes exposats en el 
document d’addenda que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
Tercer. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (4), ERC (4), C’s (1),  
    Som VNG (2) i Sra. Carmen Reina = 23 vots 
 
  Abstenció:     Sr. Raimon Ràfols (CUP), per no ser present a la sala 
    en el moment de la votació. 
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  24.  HABITATGE. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 18.10.2016, 
D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL, 
PER A L’ANY 2016. (EXP. 41/2014-HAB) 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de  Govern Local de data 18 d’octubre de 2016 va prendre l’acord 
d’aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, relatiu al Programa de 
Mediació per al Lloguer Social, per a l’any 2016. 

Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la   
Corporació. 

Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
ÚNIC.  RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 d’octubre de 2016, 
que diu literalment el següent:  
 
“Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, 
relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges en aquest municipi, 
en els termes exposats en el document d’addenda que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Segon. Sotmetre aquest acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera 
sessió que se celebri. 
 
Tercer. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.” 
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Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (4), ERC (4), C’s (1),  
    Som VNG (2) i Sra. Carmen Reina = 23 vots 
 
  Abstenció:     Sr. Raimon Ràfols (CUP), per no ser present a la sala 
    en el moment de la votació. 
 
 
En el punt següent s’incorpora a la sessió el Sr. Carlos Remacha López (PP). 

 
 25. SERVEIS VIARIS. ADJUDICACIÓ, SI ESCAU, DEL CONTRACTE DE 

GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  (EXP. 9/2016-CONT) 

 
 
Relació de fets 
 
I.  Vist l'expedient número 9/2016-CONT, relatiu a la contractació de la gestió del servei 
de manteniment de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú. 
 
II. Atès que el Ple Municipal de data 2 de maig de 2016 va aprovar els plecs de 
prescripcions tècniques i administratives particulars que regeixen l'esmentada 
contractació, per un període de 15 anys, amb un pressupost anual de 359.504,13 € de 
base imposable i 75.495,87 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 
435.000,00 € (QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL EUROS). 
 
III.  Vistes les ofertes presentades per les empreses ADMESES al procediment (ACSA, 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, queda exclosa per presentar dades 
econòmiques en el sobre 3), empresa CLECE, SA; empresa UTE VIG SMART CITY; 
empresa SOLER GLOBAL SERVICE, SL; empresa ALUMBRADOS VIARIOS, SA; 
empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) 
i empresa OHL SERVICIOS – INGESAN, SA i vistos els informes de data 3 i 10 
d’octubre de 2016, emesos pel cap del servei de Serveis Viaris i Mobilitat, Sr. Jordi 
Campamà Pujol, en el qual s’especifiquen les característiques i avantatges de la 
proposició de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE), segons les següents dades i la següent puntuació:   
 
 
Criteris avaluables en base a un judici de valor: 
 

Empresa Criteri 
2.1. 

Criteri 
2.2.1. 

Criteri 
2.2.2. 

Criteri 
2.2.3. TOTAL 

CLECE, SA 0 8 5 2 15 
UTE VIG SMART CITY 7 10 5 3 25 
SOLER GLOBAL SERVICE, SL 10 7 3 1 21 
ALUMBRADOS VIARIOS, SA 12 7 3 1 23 
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(ALUVISA) 
ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SAU 7 5 2 0 14 

SECE, SA 20 10 5 5 40 
OHL SERVICIOS – INGESAN, SA 5 0 3 2 10 
 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica: 
 

 
 
Puntuació final: 
 

Empresa 
SOBRE 

3 
SOBRE 

2 TOTAL 

CLECE, SA 15 59,51 74,51 
UTE VIG SMART CITY 25 56,62 81,62 
SOLER GLOBAL SERVICE, SL 21 39,98 60,98 
ALUMBRADOS VIARIOS, SA 
(ALUVISA) 23 39,02 62,02 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SAU 14 0 0 

SECE, SA 40 51,82 91,82 
OHL SERVICIOS – INGESAN, SA 10 43,24 53,24 

 
IV. Atès que el 14 d’octubre de 2016 es fa fer el requeriment a l’empresa SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) i que en el termini de 

 Criteri 1.1. 
(oferta) 

punts 

Criteri 
2.1. 

(estalvi 
energètic) 

punts TOTAL 

De sortida: 359.504,13 €  
(sense IVA)     

CLECE, SA 213.904,96 € 40,00 78,83% 19,51 59,51 

UTE VIG SMART CITY 233.677,00 € 36,62 80,83% 20,00 56,62 

SOLER GLOBAL 
SERVICE, SL 
 

292.995,87 € 29,20 43,57% 10,78 39,98 

ALUMBRADOS 
VIARIOS, SA 
(ALUVISA) 

304.679,75 € 28,08 44,21% 10,94 39,02 

SECE, SA 253.234,71 € 33,79 72,87% 18,03 51,82 

OHL SERVICIOS – 
INGESAN, SA 316.363,63 € 27,05 65,43% 16,19 43,24 
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10 dies hàbils ha presentat la documentació preceptiva i ha fet l’ingrés de la garantia 
definitiva i l’import de l’anunci de licitació. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Adjudicar a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE) amb CIF A-08001182, el contracte de la gestió del servei de 
manteniment de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú, per un període de 15 anys, 
per un import anual màxim total de 253.234,71 € de base imposable i 53.179,29 € 
corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 306.414,00 € (TRES-CENTS SIS 
MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS). 
 
SEGON.  L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52.1650.22799 (o equivalent) del 
pressupost del 2017 i a les aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que 
s’habilitin a tal efecte fins a la finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
TERCER. Notificar l’adjudicació a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE) i a la resta de licitadors, publicar 
l’adjudicació al Perfil del Contractant i requerir l’adjudicatari perquè passats quinze (15) 
dies hàbils, a comptar del següent en què es rebi la notificació de l’adjudicació, 
formalitzi el contracte. 
 
QUART. Aprovar la minuta del corresponent contracte que s’adjunta com a Annex 1. 
 
CINQUÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els documents 
que siguin necessaris per a executar el present acord.” 
 

 
ANNEX 1 (MINUTA CONTRACTE) 

 
CONTRACTE DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Exp. 009/2016-CONT 
 
A Vilanova i la Geltrú, __ de _____________ de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord del Ple Municipal en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2016 i en ús de les facultats atorgades 
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en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS MASSANA, assistida 
en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, MARCEL·LÍ PONS DUAT. 
 
D’altra part, l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE) (en endavant el contractista) amb CIF A-08001182 i 
domicili a C/ Rosselló i Porcel, 21, 08005 Barcelona, i en el seu nom i representació 
el Sr. G.F.M., major d’edat i amb NIF xxxxxxx. 
  
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de gestió de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats pel contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
I. El Ple Municipal, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec 
de Prescripcions Tècniques per a la contractació de la gestió del servei de 
manteniment de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú, mitjançant procediment 
obert subjecte a regulació harmonitzada, amb un import anual màxim de licitació de 
359.504,13 € de base imposable i 75.495,87 € corresponents a un 21% d’IVA, que 
fan un total de 435.000,00 €. Així mateix, va aprovar publicar l’anunci de licitació de la 
manera prevista a l’article 142 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
II. L’acte de la qualificació de la documentació administrativa es va efectuar el 13 
de setembre de 2016 i el d’obertura de les pliques dels criteris avaluables en base a 
un judici de valor es va efectuar el dia 16 de setembre de 2016. 
 
III. Com a conseqüència de la qualificació de la documentació administrativa 
prèvia, es qualifica correctament la documentació administrativa sobre personalitat, 
garantia i requisits de les empreses ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU; 
CLECE, SA; UTE VIG SMART CITY; SOLER GLOBAL SERVICE, SL; 
ALUMBRADOS VIARIOS, SA; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA (SECE) i OHL SERVICIOS – INGESAN, SA. 
 
IV. El cap del servei de Serveis Viaris i Mobilitat, Sr. Jordi Campamà Pujol, 
elaborà un informe de data 10 d’octubre de 2016 amb la següent proposta 
d’adjudicació: adjudicar el contracte de la gestió del servei de manteniment de 
l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA (SECE). 
 
V. D’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), el Ple Municipal, en 
sessió ordinària de data __ de __________ de 2016, va acordar adjudicar el contracte 
de la gestió del servei de manteniment de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú a 
l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA 
(SECE), amb les condicions que s’assenyalen en el Plec de Clàusules Administratives i 
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el Plec de Prescripcions Tècniques per un import anual de 253.234,71 € de base 
imposable i 53.179,29 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 
306.414,00 € (TRES-CENTS SIS MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS). 
 
VI. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 52.1650.22799 del pressupost del 2016 i a les 
aplicacions de la resta d’exercicis econòmics que s’habilitin a tal efecte fins a la 
finalització del contracte, a raó de mesos vençuts. 
 
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, les parts contractants procedeixen a atorgar el present 
contracte de gestió de serveis en base a les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA 
(SECE) (en endavant, també, el contractista), es compromet a gestionar el servei 
corresponent al contracte de la gestió del servei de manteniment de l’enllumenat 
públic de Vilanova i la Geltrú, amb subjecció a les clàusules del present contracte, al 
contingut del document d’adjudicació, i a les prescripcions de la resta de 
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient administratiu (Plec de 
Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules Administratives Particulars). 
 
Segona.- El contractista s’obliga a gestionar el servei adjudicat pel preu màxim de 
306.414,00 € anuals (TRES-CENTS SIS MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS), 
quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  
 
Tercera.- La durada màxima del present contracte serà de QUINZE anys a partir del 
dia 1 de gener de 2017. 
 
Quarta.- Amb caràcter previ a l’inici de l’execució del contracte, el contractista 
designarà un interlocutor que el representi davant l’Ajuntament per fer un seguiment 
de les condicions en què es gestiona el servei i per a responsabilitzar-se de totes les 
incidències que puguin sorgir. 
 
Cinquena.- El contractista s’obliga a gestionar el servei d’acord amb allò establert al 
Plec de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al 
contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a 
gestionar el servei d’acord amb la memòria tècnica presentada a la seva oferta de 
licitació i assumint les millores tècniques incloses a la mateixa. 
 
Sisena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, 
de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de 
l’objecte del contracte, exonerant la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal 
efecte, es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol assegurança que sigui 
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necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del present contracte, amb 
cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 
 
Setena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 
que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 
totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  
 
Vuitena.- En cas d’incompliment, per part del contractista, d’alguna de les obligacions 
que ha assumit en virtut de la documentació esmentada a la clàusula cinquena, serà 
sancionat amb les penalitats que estableix la legislació vigent i la citada 
documentació, sense perjudici de la reclamació per danys i perjudicis que contra ell 
es pogués formular. 
 
Novena.- En tot allò que no s’hagi pactat serà d’aplicació el que disposa el TRLCSP, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; el Reglament general 
que desenvolupa la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre; el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel 
qual es desenvolupa parcialment la LCSP, i el plec de clàusules administratives 
particulars i plec de prescripcions tècniques que van regir la licitació. 
 
Desena.- El contractista no podrà, sota cap concepte ni per cap motiu, subcontractar 
cap tasca del present contracte de forma global ni parcial, ni acordar la seva cessió 
a un tercer, sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Onzena.- El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella 
informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte que, per la 
seva pròpia naturalesa, hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindrà 
durant un termini de 5 anys des de la finalització del contracte, excepte que 
s’estableixi un termini més ampli o, per la seva pròpia naturalesa, procedeixi 
augmentar aquest termini. 
 
D’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional vint-i-sisena del TRLCSP, el 
tractament de dades de caràcter personal que es faci en el contracte, així com en tots 
aquells regulats pel TRLCSP, haurà de respectar allò que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
així com la normativa que la desenvolupa.  
 
Dotzena.- Corresponen a l’òrgan de contractació, dintre dels límits i amb subjecció 
als requisits i efectes establerts a la normativa vigent, les prerrogatives de direcció, 
interpretació, modificació, resolució de contractes i determinació dels efectes 
d’aquesta, sent preceptiva l’audiència al contractista en el corresponent expedient. 
 
Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la 
interpretació dels termes del contracte, així com a la de les clàusules del present plec, 
seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin. 
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Tretzena.- Les discrepàncies de caràcter tècnic que sorgeixin entre les parts en ordre 
a la manca de qualitat dels treballs executats o la seva subjecció als plecs i 
prescripcions tècniques aplicables, seran resoltes prèvia audiència del contractista 
per un termini de 10 dies per formular al·legacions. La resolució que s’adopti resoldrà 
les discrepàncies i serà complerta per les parts, sense perjudici per exercir les 
accions que procedeixin davant els Tribunals competents per a la resolució definitiva 
del problema. 
 
Catorzena.- De conformitat amb allò establert a l'article 21 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, serà competent l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a 
resoldre qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, 
acompliment o extinció dels contractes. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  regidora no 
adscrita = 13 vots 

Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
Abstencions:    ERC (4) i PP (1) = 5 vots 

 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

29. MOCIÓ SOBRE L’ACTUACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS EN RELACIÓ 
AMB LA TUTELA DE MENORS, PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE 
DONES LA FRONTISSA. (Exp. 53/2016-eMOC) 

 
Atès que hi ha una intervenció pública, es tracta aquesta moció en primer lloc. 
 
Intervé la Sra. ROSA SOLER I VENDRELL, en representació de l’Associació de 
Dones La Frontissa. 
 
A. Fonaments de la moció 

1. Tal com figura a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Família, 
el Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) constitueix el conjunt de recursos, 
prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social 
de la població. Està integrat pels serveis socials de titularitat pública i privada de 
l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions. Tots 
aquests serveis configuren la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. 
 
Es regeix pels principis següents: universalitat, igualtat, responsabilitat pública, 
solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió 
comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció 
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personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l'autonomia 
personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat dels serveis i continuïtat dels 
serveis. 
 

2. Des de l’Associació de Dones La Frontissa, i basant-nos en els casos de diferents 
dones que han arribat a la nostra associació i que han estat o estan dins el circuit 
dels Serveis Socials, constatem que s’han donat casos d’inconsciència en la pràctica 
per la manca de flexibilitat, crueltat i tracte indigne per una part de l’equip de SS. 
Sabem que el perfil de persones ateses per SS ha canviat en els darrers anys, i 
sabem de la limitació dels recursos actuals a la comarca del Garraf. Però creiem que 
ens pertoca assenyalar la necessitat de canvis, de revisions i de supervisions i 
auditories on tant els/les professionals com els/les usuàries rebin un tracte de 
respecte. Concretament, nosaltres ens trobem amb dones i famílies especialment 
vulnerables que són sotmeses a un tracte “infantilitzant” –i, per tant, vexatori- sense 
proporcionar-los prou informació sobre els processos de què són objecte. Hi ha 
moltes queixes de no saber prou o de saber-ne i no estar informats ni acompanyats 
en visites ni observacions que seran determinants en l’elaboració d’informes tècnics, 
on principalment se’ls demanarà obediència i submissió a la retirada dels fills i filles 
de la seva llar. Ens calen uns Serveis Socials com a lloc de suport i no d’amenaça. 

 

B.  Per tot això, denunciem diferents fets que es produeixen en general 
respecte als temes de tutela de menors en situació vulnerable. 

1.  L’elaboració d’informes basats en declaracions de terceres persones abans que 
en diagnosis o tractament psicològic, sense que dones i famílies objecte d’aquests 
informes tinguin ni prou informació ni cap mecanisme de defensa ni protecció, 
precisament quan per la seva situació de vulnerabilitat tenen necessitat de ser 
informades i acompanyades durant tots els processos. 
 
2.  Elaboració d’informes mèdics i diagnosis sense visites ni observacions, sense cap 
tractament ni seguiment, obviant el principi bàsic d’economia en Salut Mental, i que 
serveixen per classificar i prendre decisions que afecten greument la vida de les 
dones, filles o fills. 
 
3.  Elaboració de criteris d’avaluació de mares i famílies sense oferir-los informació, ni 
tan sols dels resultats dels diferents processos de l’avaluació, de manera que es 
prenen decisions de retirada de tutela sense que les mares o famílies afectades 
tinguin cap ocasió d’al·legar o esmenar. 
 
4.  En l’elaboració d’aquests criteris, s’obvien o s’utilitzen en contra de dones i 
famílies en processos de dol i estats de xoc, i s’exigeix així a mares que es troben a 
la vora de perdre els seus fills que siguin receptives, obedients i submises i es 
penalitza que es queixin, denunciïn o demanin explicacions. 
 
5.  Fora ja de l’àmbit municipal, la infància en situació vulnerable esdevé un negoci en 
centres propis o concertats suposadament garants d’una moral que moltes de les que 
estem aquí no compliríem si haguéssim de passar l’examen de tot aquest entramat 
institucional. 
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6. En molts casos, els infants internats en aquests centres reben tractament 
farmacològic per problemes de salut mental, fet que, quan als 18 anys deixen de ser 
objecte de protecció i subvenció, afegeixen al dol pel suposat abandonament dels 
progenitors, especialment la mare, la dependència respecte a aquesta medicació. 
 
7. Durant tot el procés d’intervenció, es menysté la família biològica i la família 
extensa amb criteris que considerem ajustats a prejudicis i estereotips mentre els 
infants són menors i hi ha places al centres. Aquests criteris poden ser reconsiderats 
si manquen places als centres o varien els criteris d’ocupació. 
 
8. Coneixem de queixes i denúncies que a SS s’amenaça les dones i famílies en 
situació de vulnerabilitat amb la pèrdua de la custòdia dels fills. Es tracta d’una 
pràctica generalitzada. 
 
9.  En conjunt i en realitat sembla que els principis rectors de la praxi siguin l’exclusió, 
la victimització, la vexació, la infantilització, la desprotecció, la retirada de la custòdia, 
la moralització, la classificació, l’estigmatització i l’etiquetació. 
 
Per tal d’evitar que tots o alguns d’aquests fets es donin al nostre municipi, 
demanem que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Auditar i supervisar totes les actuacions, procediments i indicadors 
presents als protocols dels casos que puguin donar lloc posteriorment a les retirades 
de custòdia. 
 
SEGON. Donar a conèixer suficientment els recursos existents a la comarca i 
província de suport a famílies i dones en situació vulnerable i establir protocols en 
acompanyament i informació. 
 
TERCER. Ampliar al nostre municipi els recursos professionals a fi d’acompanyar i 
donar suport a dones i famílies subjectes de les actuacions dels Serveis Socials o 
EIAIA. 
 
QUART. Formar específicament en aquest tema tots els/les professionals dels 
Serveis Socials. 
 
CINQUÈ. Dotar els SS d’espais de treball interdisciplinari que tinguin en compte la 
família extensa. 
 
SISÈ. Anàlisi dels casos atesos per tot l’equip de professionals de Serveis Socials, 
setmanalment. 
 
SETÈ. Establir criteris d’actuació en diversos dispositius dels centres d’atenció de 
Serveis Socials, que siguin comuns i públics.  
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VUITÈ. Considerar aquesta moció com un document de treball per elevar al 
Parlament de Catalunya. 
 
NOVÈ. Comunicar a l’Associació de Dones la Frontissa les iniciatives preses per al 
desenvolupament d’aquests acords en un termini acordat i fet públic, a partir de 
l’aprovació d’aquesta moció.” 
 
 
Després de la lectura i el debat corresponent, la moció ES DEIXA SOBRE LA 
TAULA. 
 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 
35. MOCIÓ PER DEMANAR LA FI DEL BLOQUEIG A CUBA, PRESENTADA 

PEL CASAL D’AMISTAT CUBA-GARRAF “CAMILO CIENFUEGOS”. 
(Exp. 59/2016-eMOC) 

 
En aquesta moció hi ha la intervenció pública del Sr. JORDI CANDELA OLLÉ, en 
representació de l’Associació Casal d’Amistat Cuba-Garraf “Camilo Cienfuegos”. 
 
 
Ja han passat 21 mesos des que el president dels Estats Units Obama qualifiqués el 
bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra Freda, i 
reconegués que on ha funcionat per als objectius històrics dels Estats Units. 
 
Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests darrers 
dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels cubans i 
les cubanes. 
 
Es calcula que el bloqueig li ha costat a l’illa despeses per un valor de 125.873 milions 
de dòlars. 
 
El passat 26 d’octubre, l’Assemblea General de Nacions Unides va votar la 
“Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats 
Units d’Amèrica contra Cuba”. La votació contra el bloqueig va obtenir 191 vots a 
favor, 2 abstencions, d’EEUU i d’Israel, i cap vot en contra. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal SOM VNG de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú presenta la següent: 
 
Proposta de resolució: 
 
El Plenari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ACORDA: 
  
“PRIMER. Mostrar el seu suport a l’aixecament del bloqueig comercial i financer que el 
Govern dels Estats Units d’Amèrica manté contra Cuba i es manifesta a favor d’una 
relació basada en el respecte a la legalitat internacional, la pau, la sobirania nacional, 
la llibertat i la cooperació entre ambdós estats. 
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SEGON. Fer arribar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat espanyol la 
necessitat que en les seves relacions amb les Institucions dels Estats Units d’Amèrica 
expressin la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer i comercial a 
Cuba,  així com els encoratgi a derogar, al més aviat possible, les lleis Helms Burton i 
Torricelli. 
 
TERCER. Lliurar aquesta resolució als consolats i ambaixades de Cuba i Estats Units 
ubicades a Catalunya i a la resta de l’Estat espanyol.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
Grup Municipal de C’s 

 
26. MOCIÓ PER GARANTIR L’ACCÉS UNIVERSAL ALS LLIBRES DE TEXT 

A CATALUNYA. (Exp. 50/2016-eMOC) 
 
La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: “La enseñanza básica es 
obligatoria y gratuita”. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, recoge 
en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las 
personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación 
secundaria constituyen la educación básica.  
 
La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto 
a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica de los 
centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de 
texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas 
enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades del 
alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa. 
 
El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006, establece que las Administraciones 
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la 
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y 
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer 
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres han 
venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de 
texto. 
 
La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 
5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria. 
 
En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece 
que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer 
efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas. 
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La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los 
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y 
estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo 
de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica 
derivada de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, 
establecidos en la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de 
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria y 
proponemos en Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Que desde el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, en tanto el Gobierno 
de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y materiales 
curriculares, cree y ponga en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con 
las AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación 
obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el 
ahorro familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad 
medioambiental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la 
autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya 
hayan podido realizar. 
 
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú adopte los acuerdos 
necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria para el año 2017 se 
contemple la financiación para crear el banco público de libros de texto, así como las 
ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo de primaria, que utiliza 
libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida debería incluirse el gasto en 
material escolar, que es una parte sustancial de lo que actualmente pagan las 
familias. 
 
TERCERO. Instar al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a que presente a la 
mayor brevedad un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la 
Educación Obligatoria en los centros educativos, que incorpore: 
 
- La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por 

los centros educativos.  
- La implantación progresiva del programa de gratuidad. 
- Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos 

anuales de la Generalitat de Catalunya.  
 

CUARTO. Que se dé traslado de los acuerdos de esta moción al Consejo Escolar 
Municipal, AMPAs, Centros educativos públicos y concertados de la localidad, así 
como al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUINTO. Divulgar esta moción mediante los medios de comunicación al alcance del 
Ayuntamiento.” 
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Es fa una votació separada dels punts de la moció, la qual ES DESESTIMA en la 
seva totalitat, amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 3 i 4: 
 
  Vots a favor: C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 3 vots 
  Vots en contra: CiU (6), PSC (5) i ERC (4) = 15 vots 
  Abstencions: CUP (5) i Som VNG (2) = 7 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
  Vots a favor:    C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
  Vots en contra: CiU (6), PSC (5), ERC (4) i Sra. Carmen Reina  
      = 16 vots 
  Abstencions:    CUP (5) i Som VNG (2) = 7 vots 
 

 
 
27. MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR 

L’ESTUDI D’UN ESPAI PÚBLIC DESTINAT AL TENOR JOAN 
LLOVERAS I SORNI. (Exp. 51/2016-eMOC) 

 
 
Aquesta moció ES RETIRA pel proponent. 
 
 

Grups Municipals d’ERC, CUP i SOM VNG 
 

28. MOCIÓ PER FER ZONA DE VIANANTS EL CAMÍ DE SANT GERVASI. 
(Exp. 52/2016-eMOC) 

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

ACORDS: 
 

“PRIMER. Prohibir el trànsit motoritzat pel camí de Sant Gervasi en el tram comprès 
entre l’Escola Llebetx i l’avinguda Montseny. 
 
SEGON. Mantenir l’accés exclusivament per als serveis escolars, els serveis 
d’emergències, alumnes amb problemes específics de mobilitat i d’Educació Especial i 
el veïnat acreditat de la zona. 
 
TERCER.  Senyalitzar degudament la zona i habilitar un sistema d’accés àgil per a les 
excepcions esmentades. 
 
QUART. Millorar el sistema d’il·luminació del camí de Sant Gervasi.  
 
CINQUÈ. Acomplir els acords d’aquesta moció en el primer trimestre de l’any 2017.” 
 
 
Després del debat corresponent, es deixa aquesta moció SOBRE LA TAULA. 
 
 
A continuació es tracten conjuntament les mocions núm. 30, 32 i 33 de l’ordre del dia. 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
30. MOCIÓ DE SUPORT ALS CÀRRECS ELECTES MONTSE VENTURÓS I 

JOAN COMA. (Exp. 58/2016-eMOC) 
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Des de fa uns dies, els aparells polítics i judicials de l’Estat espanyol han endegat un 
procés de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients que han gosat 
optar per la confrontació, tot defensant el mandat popular del procés independentista.  
 
Divendres 4 de novembre, de matinada, els Mossos d’Esquadra es van presentar al 
domicili de l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per obligar-la a declarar als 
jutjats de la ciutat pel fet de mantenir l’estelada penjada al balcó de l’Ajuntament 
durant la campanya electoral prèvia a la jornada electoral del 20 de desembre de 
2015. Prèviament, Venturós s’havia negat a declarar al jutjat en dues ocasions. 
L’alcaldessa de Berga va ser acusada d’un delicte electoral en no haver complert la 
resolució de neutralitat en els símbols. La policia autonòmica va detenir Montse 
Venturós de matinada, en un moment d’especial vulnerabilitat. L’objectiu era evitar la 
mobilització i la imatge dels Mossos d’Esquadra detenint un càrrec electe 
independentista. El mateix dia i a la nostra ciutat, el conseller d’Interior i la presidenta 
de l’AMI defensava la imatge i els interessos del Mossos, en comptes de mostrar 
empatia per l’alcaldessa de Berga que defensava un mandat democràtic i 
desinhibidament independentista. Poques hores després, Montse Venturós va quedar 
en llibertat.  

A banda del procediment contra Montse Venturós, l’Estat ha obert 401 procediments 
contra els ajuntaments catalans arran del procés independentista. 116 per no penjar 
la bandera espanyola; 106 per impulsar la sobirania fiscal; 58 pel pagament de la 
quota anual de l’AMI; 58 més per obrir l’Ajuntament el 12 d’octubre i 47 per declarar-
se territori lliure i sobirà.  

De la mateixa manera, també hi ha un procediment obert per un delicte d’incitació a la 
sedició contra el regidor de Vic, Joan Coma. En el desenvolupament de les seves 
funcions com a càrrec electe, Coma va expressar el seu suport a la Declaració del 
9N. Les declaracions, que van ser fetes en seu plenària i com a lliure expressió del 
mandat polític que té encomanat, estan emmarcades no només en la llibertat 
d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Aquest dret 
és negat reiteradament per l’Estat espanyol i les seves institucions.  
 
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una 
catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un 
representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un 
delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i 
que en el cas de l’Estat espanyol pot comportar penes de presó. Aquests fets 
configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa 
habituals a l’Estat espanyol.  Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació 
de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, 
judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma 
massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble 
català.  
 
L’últim -i no menys important- dels objectius és instal·lar la cultura de la por a la 
societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.  
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Per tot això que s’exposa, es proposa al Ple de la ciutat l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Expressar el nostre suport als càrrecs electes Montse Venturós (acusada 
del delicte de no mantenir la neutralitat dels símbols durant la campanya electoral 
d’hivern de 2015) i de Joan Coma (acusat del delicte d’incitació a la sedició per haver 
donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat 
democràtic que té encomanat). 
 
SEGON. Expressar la nostra solidaritat amb els càrrecs electes i corporacions 
municipals que en l’actualitat tenen procediments judicials oberts per no penjar la 
bandera espanyola, impulsar la sobirania fiscal, pagar la quota anual de l’AMI, obrir 
l’Ajuntament el 12 d’octubre i/o declarar-se territori lliure i sobirà.  
 
TERCER. Mostrar el rebuig al fons i les formes utilitzades pels Mossos d’Esquadra en 
la detenció de Montse Venturós, unes maneres que recorden els temps tèrbols de la 
dictadura franquista. 
 
QUART. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics.  
 
CINQUÈ. Instar el Departament d’Interior i la policia autonòmica a que es posi al 
servei dels càrrecs electes que tenen un procediment obert per desobediència i no al 
servei de l’aparell repressor de l’Estat espanyol.  
 
SISÈ. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble 
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
 
SETÈ. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que 
s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta de càrrecs electes imputats.  
 
VUITÈ. Enviar una còpia d'aquesta moció al president de la Generalitat, al conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern espanyol, als 
afectats i afectades, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 
Local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans de 
comunicació locals.” 
 
Es passa a votar la moció, amb una votació separada dels punts: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 4, 6, 7 i 8: 
 
 Vots a favor:     CiU (6), CUP (5), ERC (4), Som VNG (2) = 17 vots 
 Vots en contra: PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 8 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 3 i 5: 
 



 

 

123 

 Vots a favor:     CUP (5) i Som VNG (2) = 7 vots 
 Vots en contra: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina 
     = 18 vots 
 
La moció queda aprovada sense els punts 3 i 5, que no s’aproven.   
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
Des de fa uns dies, els aparells polítics i judicials de l’Estat espanyol han endegat un 
procés de persecució repressiva cap als càrrecs electes desobedients que han gosat 
optar per la confrontació, tot defensant el mandat popular del procés independentista.  
 
Divendres 4 de novembre, de matinada, els Mossos d’Esquadra es van presentar al 
domicili de l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per obligar-la a declarar als 
jutjats de la ciutat pel fet de mantenir l’estelada penjada al balcó de l’Ajuntament 
durant la campanya electoral prèvia a la jornada electoral del 20 de desembre de 
2015. Prèviament, Venturós s’havia negat a declarar al jutjat en dues ocasions. 
L’alcaldessa de Berga va ser acusada d’un delicte electoral en no haver complert la 
resolució de neutralitat en els símbols. La policia autonòmica va detenir Montse 
Venturós de matinada, en un moment d’especial vulnerabilitat. L’objectiu era evitar la 
mobilització i la imatge dels Mossos d’Esquadra detenint un càrrec electe 
independentista. El mateix dia i a la nostra ciutat, el conseller d’Interior i la presidenta 
de l’AMI defensava la imatge i els interessos del Mossos, en comptes de mostrar 
empatia per l’alcaldessa de Berga que defensava un mandat democràtic i 
desinhibidament independentista. Poques hores després, Montse Venturós va quedar 
en llibertat.  

A banda del procediment contra Montse Venturós, l’Estat ha obert 401 procediments 
contra els ajuntaments catalans arran del procés independentista. 116 per no penjar 
la bandera espanyola; 106 per impulsar la sobirania fiscal; 58 pel pagament de la 
quota anual de l’AMI; 58 més per obrir l’Ajuntament el 12 d’octubre i 47 per declarar-
se territori lliure i sobirà.  

De la mateixa manera, també hi ha un procediment obert per un delicte d’incitació a la 
sedició contra el regidor de Vic, Joan Coma. En el desenvolupament de les seves 
funcions com a càrrec electe, Coma va expressar el seu suport a la Declaració del 
9N. Les declaracions, que van ser fetes en seu plenària i com a lliure expressió del 
mandat polític que té encomanat, estan emmarcades no només en la llibertat 
d’expressió sinó en la legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Aquest dret 
és negat reiteradament per l’Estat espanyol i les seves institucions.  
 
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una 
catalogació jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un 
representant escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un 
delicte que a la resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i 
que en el cas de l’Estat espanyol pot comportar penes de presó. Aquests fets 
configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa 
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habituals a l’Estat espanyol.  Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació 
de censura que pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, 
judicialitzant els responsables polítics que només expressen el que de forma 
massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social del poble 
català.  
 
L’últim -i no menys important- dels objectius és instal·lar la cultura de la por a la 
societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.  
 
Per tot això que s’exposa, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Expressar el nostre suport als càrrecs electes Montse Venturós (acusada 
del delicte de no mantenir la neutralitat dels símbols durant la campanya electoral 
d’hivern de 2015) i de Joan Coma (acusat del delicte d’incitació a la sedició per haver 
donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el mandat 
democràtic que té encomanat). 
 
SEGON. Expressar la nostra solidaritat amb els càrrecs electes i corporacions 
municipals que en l’actualitat tenen procediments judicials oberts per no penjar la 
bandera espanyola, impulsar la sobirania fiscal, pagar la quota anual de l’AMI, obrir 
l’Ajuntament el 12 d’octubre i/o declarar-se territori lliure i sobirà.  
 
TERCER. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics.  
 
 
QUART. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  
 
CINQUÈ. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que 
s'arxivi la causa oberta contra Joan Coma i la resta de càrrecs electes imputats.  
 
SISÈ. Enviar una còpia d'aquesta moció al president de la Generalitat, al conseller 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern espanyol, als 
afectats i afectades, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte 
Local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la pública a través dels mitjans de 
comunicació locals.” 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

32. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I 
ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS 
RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. (Exp. 55/2016-eMOC) 
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El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar 
una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i una altra que li 
demana que negociï amb l'Estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  
 
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i amb la importància del moment històric que 
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya que, amb la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en 
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i 
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’Estat. 
 
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. 
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la 
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma 
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la 
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’Estat espanyol per 
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a 
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre 
la independència del nostre país. 
 
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des 
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 
 
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan 
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les 
seves decisions a partir de criteris subjectius.  
 
Per tots aquests motius aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la resolució 
del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la 
independència, com a molt tard, el setembre de 2017. 
 
SEGON. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre 
municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en 
el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una 
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui 
el màxim de transversal socialment i política.  
 
TERCER. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la 
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la 
independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions 
polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.  
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QUART. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència.” 

 
 

Es vota la moció, amb una votació separada dels punts: 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
  Vots a favor:       CiU (6), CUP (5) i ERC (4) = 15 vots 
  Vots en contra: PSC (5), C’s (1), Som VNG (2), PP (1) i Sra. Carmen 
       Reina = 10 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 3, 4 i 5: 
 
  Vots a favor: CiU (6), CUP (5), ERC (4) i Som VNG (2) = 17 vots 
  Vots en contra: PSC (5), C’s (1), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 8 vots 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 

 
Grup Municipal d’ERC 

 
33. MOCIÓ PER LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL. (Exp. 56/2016-

eMOC) 
 

El novembre del 2015 l’Ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals arriben 
a un acord pel calendari laboral del 2016, que inclou que qualsevol treballador/a del 
consistori que volgués de manera voluntària podia intercanviar el dia festiu del 12 
d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de desembre. 
 
Davant la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic instrumentalitzat per 
la Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix al govern de la ciutat exercir el seu 
dret a la representació política i impedeix que els càrrecs electes que formen part del 
govern obrin les portes de l’ajuntament. 
 
A Catalunya més de 40 municipis van obrir les portes el dia 12 d’octubre i només a 
Badalona hi va haver una intervenció judicial de prohibició. 
 
Ara el jutge ha citat a declarar a sis dels regidors i regidores de Badalona investigats 
pel delicte de desobediència per haver acudit al consistori per atendre els ciutadans i 
ciutadanes. 
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Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels poders 
vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial allò que no sap resoldre per 
via democràtica. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Expressar tot el suport als diversos regidors i regidores que han estat 
requerits per via judicial i els han prohibit l’exercici de la sobirania local 
democràticament aconseguida. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona i als grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya.” 

 
 

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

 
 

Regidora no adscrita 
 

31. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I REPOSTATGE 
DE PERSONES DISCAPACITADES A LES ESTACIONS DE SERVEI 
DEL NOSTRE MUNICIPI. (Exp. 54/2016-eMOC) 

 
El proper 3 de desembre se celebra el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat, data decidida per l’Assemblea General de les Nacions Unides a la 
Resolució 47/3.  Així mateix, en el si de les Nacions Unides, s’aprova l’any 2006 la 
Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que té com 
a propòsit promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots 
els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i 
promoure el respecte de la seva dignitat inherent. 
 
L’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, planteja com a objectiu garantir 
l’accessibilitat als béns i serveis, tant als serveis públics com privats, i els dispositius 
de suport a les persones amb discapacitat, centrant-se en la supressió de barreres i 
establint com a eixos bàsics la participació, la igualtat, l’ocupació, la formació i la 
protecció social.  En l’actualitat, gràcies a l’aprovació de la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat, s’ha produït un canvi fonamental en la mentalitat, tant en 
l’àmbit jurídic com en el pràctic respecte de l’accessibilitat. Aquesta llei defineix 
l’accessibilitat universal com la condició que han de complir els entorns, processos, 
béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per 
ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de 
seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.  Amb aquesta 



 

 

128 

definició es reconeix que les mancances en l’accessibilitat poden ser causa de 
discriminació a l’impedir o dificultat l’ús quotidià d’entorns, productes i serveis.  
Apostar per una ciutat accessible és apostar per una major qualitat de vida, ja que hi 
ha una relació directa entre l’accessibilitat, el desenvolupament de les llibertats 
fonamentals i el dret a portar una vida autònoma i de qualitat per a tothom.  A més, 
garantir i facilitar l’accessibilitat també és una condició prèvia a la participació en la 
societat.  En l’àmbit municipal, per atendre al col·lectiu de persones amb capacitat 
reduïda, que s’estima aproximadament en un 10%, cal dur a terme plans d’actuació 
global, amb mesures concretes i continuades en el temps, que afavoreixin la seva 
inclusió.  Les persones amb discapacitat tenen dret a que des dels poders públics, i 
especialment des de l’Ajuntament, per ser l’administració més propera, es duguin a 
terme actuacions que els permetin més autonomia personal, aconseguir majors cotes 
d’accessibilitat i, per tant, desenvolupar totes les seves capacitats en condicions 
d’igualtat.  La prioritat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de ser i és la de 
garantir unes condicions de vida dignes al conjunt de ciutadans i, en aquest cas, a les 
persones amb discapacitat, per així poder construir un municipi millor, aspirant a una 
ciutat amb major equitat i sense discriminació en la qual tots tinguin garantit el seu 
benestar i el ple exercici de la seva condició ciutadana.  Són múltiples els àmbits en 
els quals incidir, com també ho són les actuacions que des de l’Ajuntament es poden i 
s’han d’afrontar.  Un dels àmbits proposat per ciutadans del nostre municipi tracta 
sobre aquells que no poden fer gasolina a gasolineres per si mateixos, com els 
discapacitats o persones amb mobilitat reduïda.  Així mateix, la demanda de viatges 
per part de persones amb discapacitat està creixent a tot el món de manera 
exponencial.  Segons dades de les organitzacions internacionals sobre la població 
total de persones amb discapacitat i mobilitat reduïda al món, hi ha 3,5 milions a 
Espanya, uns 50 milions a Europa i més de 500 milions al món. Per gaudir dels seus 
viatges han d'afrontar impediments, barreres i dificultats de tota mena que encara 
persisteixen i que els impedeixen l'accés regular i normalitzat als béns i serveis 
turístics. El repte a què s'enfronta el sector turístic en general, i de Vilanova en 
particular, és facilitar a aquestes persones l'accessibilitat. No es pot afirmar que una 
oferta turística és de qualitat si no és accessible a tots els clients potencials. La 
dispensació de combustibles en estacions de servei en la nostra localitat pot requerir 
la prestació de serveis específics, l'ompliment del tanc de combustible a les estacions 
que tenen autoservei. Les gasolineres desateses vulneren, especialment, la protecció 
a les persones amb algun grau de discapacitat o mobilitat reduïda, tal com recull 
l'apartat primer de l'article 29 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 
 
Per a moltes persones amb problemes de mobilitat, la utilització d'un vehicle suposa 
l'única manera de poder-se desplaçar d'un lloc a un altre, es presenta com una 
necessitat el fet que les estacions de servei siguin accessibles i estiguin preparades 
per a aquest dret. 
 
Els empleats de les benzineres amb autoservei estan obligats a ajudar a persones 
amb minusvalideses a l'hora de subministrar el carburant i poder exercir els seus 
drets com a consumidors. A les estacions de servei de carburants del nostre municipi 
es compleix amb aquesta obligació, però amb un sistema convencional gens pràctic, 
els clients es troben amb l'inconvenient que no saben com fer-se veure per ser atesos 
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pel personal empleat, han de tocar el clàxon i fer senyals des del seu vehicle fins que 
l'empleat s'assegura que necessita ajuda. Cal proporcionar solucions d'accessibilitat, 
en aquest cas, adaptant els serveis amb sistemes pràctics i còmodes per al client 
amb capacitat reduïda, com adaptar un dels sortidors de l'estació amb mesures 
adequades, com ara i entre d’altres: 
 
-  Destinar i senyalitzar un dels sortidors de la benzinera, el més proper al lloc on 

tingui visibilitat el personal de l'estació, per a ús preferent de persones amb 
discapacitat o mobilitat reduïda.  

-  Implantar un sistema de trucada (timbre) a l'altura de la finestra del conductor 
perquè els clients, sense haver de baixar del vehicle, puguin demanar als 
professionals que atenen a l'estació.  

-  Col·locar una placa que els reconeixerà com a locals aptes per al turisme 
accessible, senyal que els identifica com a empreses que faciliten l'accessibilitat. 
L'objectiu seria oferir als clients unes estacions de servei preparades per a rebre 
persones amb qualsevol tipus de discapacitat, augmentant el seu grau de 
satisfacció i la seva qualitat de vida. 

 
Per tot l'exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Que des de la regidoria competent, s'adoptin les mesures necessàries per 
establir un diàleg directe amb les empreses d'estacions de servei de combustible del 
nostre municipi, instant-los a un acord per dur a terme un canvi o millora en les seves 
instal·lacions, per facilitar que les persones amb mobilitat reduïda puguin repostar el 
seu vehicle sense les barreres a les quals estan sotmesos actualment.  
 
SEGON. Donar publicitat i promocionar a la pàgina web de l'Ajuntament, així com en 
els mitjans de comunicació del nostre municipi, les estacions de servei que s'acullin a 
aquestes mesures de millores per a aquest col·lectiu.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (6 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i el vot de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
 34. MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS IDENTIFICADORS DE 

L’ADHESIÓ A L’AMI A LES ENTRADES DEL MUNICIPI. (Exp. 57/2016-
eMOC) 

 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va acordar en sessió ordinària de Ple de 
data 7 de novembre de 2011 l'adhesió de Vilanova i la Geltrú a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 
 
Atès que l’AMI fomenta la identificació dels municipis adherits a l’associació amb 
rètols a les entrades dels pobles i ciutats del país, elaborant una proposta de cartell 
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per a tots els municipis adscrits a l’associació i que s'adjunta a aquesta moció. 
 
Atès que són molts ja els municipis que compten amb rètols identificatius a les 
entrades dels seus nuclis urbans i seguint l'exemple de ciutats com Manresa, Girona, 
Reus, Tortosa, Amposta, ... 
 
Atès que cal visualitzar el compromís amb el procés que ens ha de portar a la plena 
sobirania del nostre país. 
 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Identificar totes les entrades a Vilanova i la Geltrú amb el rètol que ha 
preparat l’AMI per als municipis adherits. 
 
SEGON. Enviar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.” 
 

 
 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:       CiU (6), CUP (5) i ERC (4) = 15 vots 
  Vots en contra:  PSC (5), C’s (1), Som VNG (2), PP (1) i Sra. Carmen 
       Reina = 10 vots 
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Grup Municipal de Som VNG 

 
36. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ACCÉS UNIVERSAL A LA UNIVERSITAT 

PÚBLICA. (Exp. 60/2016-eMOC) 
 
L'educació superior, i sobretot la universitària, té un paper fonamental en tota 
societat. No només prepara professionals i quadres tècnics, sinó que és el principal 
motor per a la investigació i la innovació en tots els terrenys. El futur de tot país està 
lligat a la capacitat de formar les persones més joves en el pensament crític, racional i 
científic, per tal d'avançar en la creació de noves idees que els permeti assolir unes 
majors quotes de progrés social, econòmic, tecnològic i cultural. Les institucions, 
doncs, han de vetllar perquè existeixin unes universitats públiques amb capacitat 
d'atreure cada vegada més estudiants, i a la vegada, poder representar un fort pol de 
creació de noves idees.  
 
Per fer-ho possible és imprescindible, d'una banda, assegurar un finançament públic 
òptim i, d'una altra, garantir l'accés universal a tothom, sigui quina sigui la seva 
condició socioeconòmica. Tot i això, en els darrers anys hem vist com l'acció del 
govern ha estat destinada a incrementar el pes de les empreses privades en la 
universitat i a posar grans barreres per a l'accés de les capes populars. Així doncs, 
entre el 2009 i el 2011 es van implementar grans pujades en les taxes universitàries 
que representen una gran limitació en l'accés universal al dret a l'educació. A la 
vegada, amb la implementació del 3+2, sistema pel qual els graus passen a ser de 
tres anys i els màsters de 2, es fa indispensable cursar un Màster universtiari per 
poder accedir a l'exercici de la professió per a la qual s'ha estudiat. Tenint present 
això i l'increment exponencial dels preus dels Màsters i les taxes als Graus Superiors 
de Formació Professional, podem afirmar que avui no es garanteix l'accés universal a 
l'educació superior. 
 
Tot recordant l'article 26.1 de la Declaració Universal de Drets Humans, que expressa 
que “Tota persona té dret a l'educació. L'educació ha de ser gratuïta, si més no, en la 
instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. 
L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a 
l'ensenyament superior serà igual per a tothom en funció dels mèrits respectius.”, les 
institucions han de treballar per fer real l'accés a la universitat, com a màxima 
expressió de l'ensenyament tècnic i professional. Ara per ara, els governs no mostren 
una clara disposició per fer-ho realitat, per això, el moviment estudiantil, conjuntament 
amb el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes, ha iniciat una 
campanya de mobilitzacions per aconseguir la gratuïtat en l'accés a la universitat.  
 
Afectant aquesta qüestió a tota la societat, i no només a la comunitat universitària, és 
necessari que el món local prengui partit, i faci tot l'acompanyament possible a les 
mobilitzacions pacífiques del moviment estudiantil, així com conscienciï la ciutadania 
de la importància de tenir una universitat pública puntera a Europa i al món, tant per 
la seva capacitat innovadora com per la seva capacitat d'autreure les persones amb 
major capacitat, sigui quina sigui la seva condició socioeconòmica.  
 
Per tot això el  Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren el següent 
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ACORD 

 
“PRIMER. Donar suport a les mobilitzacions del moviment estudiantil per una 
universitat gratuïta, concretament a la manifestació convocada a Barcelona pel 17 de 
novembre. 
 
SEGON. Instar el govern de la Generalitat a rebaixar un 30% les taxes universitàries i 
a igualar el preu dels Màsters als Graus per al curs vinent, tot avançant en la gratuïtat 
de l'educació superior, tal com demanen els sindicats i plataformes estudiantils.  
 
TERCER. Informar d'aquests acords a la Conselleria d'Economia i Coneixement del 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Consell de l'Estudiantat de les Universitats 
de Catalunya, al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, al Sindicat 
d'Estudiants dels Països Catalans, a l'Associació d'Estudiants Progressistes i 
l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, amb una votació separada dels seus punts: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
  Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), Som VNG (2) i  
    Sra. Carmen Reina = 23 vots 
  Abstencions:  C’s (1) i PP (1) = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 2 i 3: 
 
S’aproven per unanimitat dels presents, amb un total de 25 vots a favor (6 de CiU, 5 
del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i el vot de la Sra. 
Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 
 

PREGUNTES 
 

 
37. Preguntes de C’s: 
 

• Sobre la modificació i actualització del ROM de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

• Sobre si l’estat de l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú incompleix 
la legalitat. 

 
Es retiren les preguntes presentades. 
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RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

 
Grup Municipal de la CUP (76) 
 
21 de setembre de 2016 
 
 
Sol·licitem que se’ns detalli i desglossi les següents denominacions de les 
aplicacions del pressupost de despeses 2016: 
 
- 22203 9201 03 Projecte Millora Web 
 
De la mateixa manera, reclamem que se’ns expliqui en què consisteix aquest 
projecte de millora del web municipal. 
 
 
La regidoria de Comunicació té, com un dels seus objectius del mandat, la 
remodelació de l’univers Internet municipal.  És per aquest motiu que el pressupost 
2016 contempla una partida per dur a terme aquesta acció. 
 
La proposta de treball està establerta en fases.  Aquestes fases són: 
 
 1. Determinació dels objectius i del projecte 
 
 2. Creació equip de treball tècnic amb tècnics de les regidories de 
Comunicació, RSC i Tecnologies de la Informació. 
 
 3. Diagnosi de la situació actual de l’univers web i elaboració d’un mapa de la 
presència a Internet de l’ajuntament. 
 
 4. Proposta de nova arquitectura.  Treball de debat i redisseny de l’estructura 
dels continguts de vilanova.cat. 
 
 5. Encàrrec d’una nova imatge pel web. Encarregar una imatge gràfica i les 
seves adaptacions a les necessitats del nou web. 
 
 6. Implementació del nou web. Procés de creació, adaptació i/o migració de 
continguts a la nova pàgina. 
 
 7. Posada en marxa.  Formació d’usuaris, fase de proves i posada en marxa 
definitiva. 
 
La dotació econòmica dins del pressupost 2016 era per executar les quatre primeres 
fases, en el cas que fos necessari, per contractar empreses i/o l’adquisició de 
material per dur-ho a terme. 
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Finalment, i gràcies a la incorporació d’un AODL a la Regidoria de Comunicació, no 
ha calgut contractar serveis externs per dur a terme les fases 1, 2 i 3.  Sí que ha estat 
necessari adquirir material informàtic (dos ordinadors portàtils) i contractar un curs de 
formació. 
 
En aquests moments el projecte es troba en la fase 4, on sí que és necessari fer una 
contractació externa.  És per això que els diners que resten a la partida es destinaran 
a aquest objectiu. 
 
Les fases 5, 6 i 7 han de ser consignades econòmicament els pròxims pressupostos. 
 
El desglossament de la partida: 
 

Import Proveïdor Concepte 
1.315,57  Subministrament de Switch Cisco 24 ports 

amb POE i instal·lació audiovisuals C/ 
Escolapis, 6 

4.440,07  Subministrament de Switch Cisco 24 ports 
amb POE i instal·lació audiovisuals C/ 
Escolapis, 6 

1.713,60 OSSO FONDO GRUP, SL Ordinador Workstation i 2 ordinadors 
portàtils 

2.523,84 DEUSTO FORMACIÓN 
PLANETA DE AGOSTINI 
FORMACIÓN, SLU 

Realització curs disseny gràfic multimèdia 
que imparteix Deusto Formación 

626,83 OFFICE DEPOT, SL Com. 2016-561. Comprar un workstation 
 
 
En la pròxima Comissió Informativa exposarem la diagnosi de la situació actual i el 
mapa de l’univers Internet de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Grup Municipal de la CUP (77) 
 
27 de setembre de 2016 
 
Sol·licitem que se’ns lliuri l’informe jurídic sobre el procediment d’expropiació 
aplicable a la finca de Ninglee, i sobre la viabilitat d’efectuar el pagament en 
espècies sense el consentiment del propietari. 
 
Igualment, sol·licitem que se’ns lliuri l’acta de la reunió mantinguda entre el 
govern i els representants de l’empresa Ninglee el dia 19 de maig de 2016. 
 
 
SEGONA ADDENDA A L’INFORME JURÍDIC DE DATA 31 DE GENER DE 2014, 
REFERIT A ANTECEDENTS JURÍDICS I SITUACIÓ LEGAL EN RELACIÓ A 
L’ÀMBIT DE LES FINQUES DE L’INTERIOR DE L’ILLA DELIMITADA PER LA 
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RAMBLA JOAN BAPTISTA PIRELLI, PASSEIG DEL CARME, RAMBLA LLUÍS 
COMPANYS I L’EIXAMPLE DE MAR (PLA ESPECIAL PIRELLI-MAR). 
 
En resposta a la demanda d’informació del grup municipal CUP (registre d’entrada 
núm. 2016024761, de data 27 de setembre de 2016), per la qual se sol·licita informe 
jurídic sobre el procediment d’expropiació aplicable a la finca de Ninglee, i sobre la 
viabilitat d’efectuar el pagament en espècies sense el consentiment del propietari, el 
sotasignant emet la present Addenda, de conformitat amb les següents 
 
CONSIDERACIONS: 
 
PRIMERA.- Pel que fa al procediment d’expropiació aplicable, arribat el cas, a la 
finca Ninglee, el marc normatiu actualment establert és el següent: 
 
-  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’Urbanisme (art. 114) (*). 
-  Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de Sòl i Rehabilitació urbana (BOE núm. 261, de 31-10-2015). Articles 34 i ss. 
(valoracions) i 42 i ss. (expropiació forçosa). 

-  Llei d’Expropiació Forçosa de 16/12/1954 i el seu Reglament de desenvolupament, 
aprovat per Decret de 26/04/1957. 

-  Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat d’Expropiació de Catalunya. 
-  Decret 202/2000, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament del Jurat 

d’Expropiació de Catalunya. 
 
(*) “Article 114 
 
Iniciació d’un expedient expropiatori per ministeri de la llei. 
 
1. Un cop transcorreguts dos anys des que s’hagi exhaurit el termini establert pel programa 
d’actuació urbanística o l’agenda de les actuacions que cal desenvolupar, o cinc anys des que 
hagi entrat en vigor el pla d’ordenació urbanística municipal quan aquest no estableix el 
termini per a l’execució de l’actuació urbanística corresponent, si no s’ha iniciat el procediment 
d’expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les 
determinacions del pla d’ordenació urbanística municipal, hagin d’ésser necessàriament de 
titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l’efecte de llur gestió, en un polígon d’actuació 
urbanística o en un sector de planejament urbanístic, els titulars dels béns poden advertir 
l’administració competent en la matèria de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament. 
 
2. Si l’administració que pertoqui no inicia l’expedient d’expropiació en el termini de dos anys 
posteriors a l’advertiment formulat de conformitat amb l’apartat 1, els titulars dels béns poden 
presentar el full d’apreuament corresponent, moment en què l’expedient d’expropiació s’inicia 
per ministeri de la llei i al qual s’entén referida llur valoració. Si transcorren tres mesos sense 
que l’administració accepti la valoració, els titulars dels béns es poden adreçar al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just, la resolució del qual exhaureix la via 
administrativa. Un cop determinat el preu just, s’ha de pagar la quantitat que resulti en el 
termini màxim de sis mesos. Aquesta quantitat merita interessos per demora a favor de la 
persona expropiada des del moment en què hagi transcorregut el termini esmentat i fins que 
s’hagi pagat. 
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3. Les determinacions d’aquest article s’apliquen també en el cas de terrenys inclosos en 
polígons d’actuació urbanística o en sectors de planejament urbanístic en què el sistema 
d’actuació sigui el d’expropiació. 
 
4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s’aplica a: 
 
a)  Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl urbanitzable no delimitat. 
b)  Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat, si es dediquen a l’explotació 

agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a activitats pròpies de llur 
naturalesa rústica i compatibles amb la classificació i l’afectació esmentades fins a 
l’execució de les determinacions del planejament urbanístic. 

c)  Els terrenys sobre els quals s’ha obtingut l’autorització per a l’ús o l’obra provisionals, 
d’acord amb l’article 53. 

d)  Els terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions en ús o susceptibles d’ésser 
utilitzades, sia per a ús propi o per a obtenir-ne un rendiment econòmic. 

e)  Els terrenys reservats per a sistemes generals que han d’ésser executats mitjançant el 
projecte sectorial pertinent. 

 
5. El còmput dels terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per a presentar el full 
d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi 
el preu just establerts pels apartats 1 i 2 resta suspès si els òrgans competents per a 
l’aprovació inicial d’una figura de planejament urbanístic adopten l’acord pertinent de 
conformitat amb els articles 73 i 74 (MÀXIM DOS ANYS). En els àmbits afectats per aquest 
acord, la suspensió també comporta la dels procediments d’apreuament instats davant el 
Jurat d’Expropiació de Catalunya d’acord amb la condició segona de l’apartat 2. 
 
El còmput dels terminis i la tramitació dels expedients d’expropiació per ministeri de la llei 
iniciats es reprenen si transcorre el termini de suspensió acordat sense que s’hagi produït la 
publicació a efectes de l’executivitat de la figura de planejament urbanístic tramitada. Si la 
publicació es fa abans que el Jurat d’Expropiació de Catalunya fixi el preu just dels béns i la 
nova figura de planejament no en determina l’expropiació, els expedients d’expropiació per 
ministeri de la llei iniciats resten sense objecte. En aquest cas, la resolució que posi fi al 
procediment corresponent ha de manifestar aquestes circumstàncies i ordenar l’arxivament de 
les actuacions, sense que es produeixi l’expropiació dels béns.” 
 
A la vista de dits preceptes, i als efectes d’una millor comprensió de les seves 
previsions, els diferents TERMINIS I FASES en les expropiacions per ministeri de la 
Llei es podrien esquematitzar de la següent manera: 
 
- Advertiment dels titulars a l’Administració de la intenció de iniciar l’expedient, un cop 
transcorreguts els terminis previstos a l’art. 114.1 TRLUC. 
 

� 2 anys per contestar. 
 
- Si administració no contesta: els particulars presenten full d’apreuament a 
l’administració (art. 114.2 TRLUC). 
 

� 3 mesos per acceptar/desestimar. 
 
- Si l’Administració no accepta: els particulars presenten full d’apreuament al Jurat 
d’Expropiació (JE) (art. 114.2 TRLUC). 
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- El Jurat d’Expropiació comunica a l’Administració l’inici del procediment 
d’apreuament (arts. 9 i ss. Llei 9/2005, de 7 de juliol). 
 

� 10 dies per a que el Jurat d’Expropiació enviï un comunicat d’entrada a les 
parts. 

 
� 1 mes per a que l’Administració formuli la seva valoració o manifesti allò que 

consideri oportú al respecte (arts. 9 i ss. Llei 9/2005). 
 
- El Jurat d’Expropiació examina l’expedient. Si l’expedient s’ha de completar o 
esmenar: 
 

� 10 dies per completar / esmenar. 
 
- Sessió d’avinença del Jurat d’Expropiació (és voluntària per les parts; art. 11 Llei 
9/2005). 
 
- Sessió d’acord de justipreu (si ha fallat la sessió d’avinença per manca d’acord o per 
manca d’assistència de les parts). 
 

� 2 mesos per resoldre (des del moment d’entrada de l’expedient complet). 
 Ampliable: -  4 mesos (arts. 12 Llei 9/2005). 
 
- Aquest acord és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, sens 
perjudici dels recursos procedents. 
 

� 2 mesos des de la notificació de l’acord per impugnar la decisió del Jurat 
d’Expropiació en els Jutjats del contenciós-administratiu de Barcelona. 

 
Un cop determinat el preu just, s’ha de pagar la quantitat que resulti en el 
termini màxim de SIS MESOS. Aquesta quantitat merita INTERESSOS DE 
DEMORA a favor de la persona expropiada des del moment en què hagi 
transcorregut el termini esmentat i fins que s’hagi pagat (art. 114.2 TRLUC). 
 
En relació amb aquest supòsit concret, cal recordar que contra la sentència núm. 
96/2016, dictada en data 14 de març de 2016 pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, per la qual es disposa l’inici de la tramitació de l’expedient 
d’expropiació per ministeri de la Llei d’aquesta finca, l’Ajuntament va interposar en 
data 12-04-2016 recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (recurs d’apel·lació núm. 568/2016, seguit davant la Secció Segona de la 
Sala del Contenciós-Administratiu de dit Tribunal). En la present data, la darrera 
actuació processal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estat una 
Diligència d’Ordenació de data 9 de setembre, per la qual es té per comparegut com 
a part apel·lant a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i com a part apel·lada es té per 
compareguda l’empresa Ninglee, SL, quedant les actuacions pendents de senyalar 
data per a votació i fallo quan per torn correspongui, i designant-se com a Magistrada 
Ponent la Sra. M.F.L. 
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Caldrà estar a l’espera, doncs, del pronunciament definitiu i ferm per part d’aquest 
Tribunal. 
 
SEGONA.- Pel que fa a la viabilitat d’efectuar el pagament en espècies sense el 
consentiment del propietari, cal dir que, com a regla general, i considerant que la 
resolució judicial determina expressament respecte a aquesta finca el sistema 
d’expropiació, qualsevol alternativa de substituir el pagament econòmic en 
pagament “en espècie” (per exemple, permuta per parcel·la edificable) requeriria 
necessàriament d’un acord entre les parts, de conformitat amb l’art. 109.5 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme: “5. El preu just d'una expropiació duta a terme per raons 
urbanístiques pot ésser constituït, si hi ha acord entre les parts, per una finca futura, que 
l'administració expropiadora o bé la persona beneficiària de l'expropiació haurà de transmetre 
a la persona expropiada”. 
 
No obstant, l’article 43 (i, en especial, el seu apartat 2n) del Reial Decret Legislatiu 
7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei estatal de Sòl i 
rehabilitació Urbana (BOE núm. 261, de 31-10-2015), posterior, doncs, al nostre text 
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, però aplicable en quant a títol 
competencial estatal segons la disposició final segona, apartats 1 i 2 de dit Reial 
Decret Legislatiu, diu textualment el següent: 
 

“Artículo 43. Justiprecio. 
 
1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los 
criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el 
procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se 
podrá satisfacer en especie. 
 
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se aplique la 
expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, no será 
preciso el consentimiento del propietario para pagar el justiprecio 
expropiatorio en especie, siempre que el mismo se efectúe dentro del propio 
ámbito de gestión y dentro del plazo temporal establecido para la 
terminación de las obras correspondientes. Asimismo, la liberación de la 
expropiación no tendrá carácter excepcional, y podrá ser acordada 
discrecionalmente por la Administración actuante, cuando se aporten garantías 
suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el cumplimiento de 
las obligaciones que le correspondan. 
 
3. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren 
como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de 
Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de 
los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de 
tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de 
información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, 
conservando no obstante, los interesados su derecho a ser 
indemnizados en la forma que corresponda. 
 
4. Llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo 
efectivo, consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten 
certificación registral a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del 
artículo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de 
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su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la 
Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas 
deberán comparecer los titulares de las mismas. 
 
5. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrá 
pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante 
cualquiera de los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de 
notoriedad tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial.” 
 

Per tant, de l’apartat 2n d’aquest article 43 es pot deduir la possibilitat legal de 
pagament en espècie del justipreu sense necessitat del consentiment del propietari, 
en aquells supòsits en què s’apliqui l’expropiació en la gestió sobre el medi urbà (la 
finca de Ninglee està classificada com a sòl urbà, i qualificada per la interlocutòria del 
TSJC de data 29-10-2009 com a interior d’illa destinat a verd públic, sistema d’espais 
lliures locals-parc urbà, i sistema d’expropiació clau F), sempre i quan es donin els 
requisits previstos en dit precepte: que s’efectuï dins del propi àmbit de gestió i dins 
del termini temporal establert per a la terminació de les obres corresponents. 
 
Ara bé, sens perjudici d’això, també és evident que, en cas de desacord amb la 
forma de compensació del dret expropiatori (com podria ser amb la tramitació d’una 
modificació de planejament general no volguda pel propietari), la propietat podria 
presentar recurs contenciós administratiu contra la figura de planejament que 
plantegés la alternativa de pagament en espècie, i inclús acudir novament al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya al·legant que l’Ajuntament estaria el·ludint el 
compliment correcte de la sentència (més específicament, dels termes en què va 
quedar configurada la seva execució forçosa mitjançant la referida Interlocutòria del 
TSJC de data 29-10-2009), en base a l’article 103, apartats 2 i 4 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa: 
 

“2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que 
en éstas se consignen. 
4. Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los 
pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su 
cumplimiento.” 

 
En els esmentats termes s’emet el present informe, que se sotmet a qualsevol altre 
criteri millor fonamentat en dret. 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 d’octubre de 2016. 
 
El cap dels Serveis Jurídics – Administratius d’Urbanisme 
____________________________________________________________________ 
 
 
L’acta sol·licitada es lliura per correu electrònic al grup municipal de la CUP. 
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Grup Municipal de la CUP (78) 
 
27 de setembre de 2016 
 
Sol·licitem que se’ns lliuri l’informe de les queixes efectuades pels veïns de Les 
Llunes arran del funcionament de l’empresa Componentes Vilanova en els 
últims tres mesos i que el document reculli amb detall el motiu de la queixa, 
l’acció efectuada per l’Ajuntament i les proves recollides pel personal 
municipal. 
 
Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre s’han atès trucades telefòniques per 
temes de soroll dels veïns del residencial Les Llunes, també via correu electrònic, així 
com per les diferents xarxes socials s’han produït diversos comentaris respecte a les 
molèsties de soroll provocades pel funcionament de la fàbrica GRUPO 
COMPONENTES, SL . 
 
Amb registre d’entrada a l’Ajuntament en data 16 de setembre de 2016 es van 
registrar d’entrada 5 instàncies dels veïns del residencial Les Llunes, en les que feien 
constar el seu neguit per temes de contaminació acústica i mediambiental, les quals 
s’adjunten al present escrit. 
 
En data 30 de setembre de 2016 es van registrar d’entrada 4 noves instàncies en les 
que manifestaven també queixes per molèsties de soroll, les quals també s’adjunten 
al present escrit. 
 
Pel que fa a les actuacions municipals relacionades amb el tema de soroll s’han 
realitzat les següents actuacions que ja han estat comentades periòdicament en les 
diverses comissions informatives de l’Àrea de Territori i Espai Urbà. 
 
Des del servei de Llicències es va insistir a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
(OGAU) la necessitat d’agilitar el tràmit del canvi substancial, atès que un dels 
vectors a tenir en compte és el tema de soroll. 
 
Tal i com ja us vàrem comunicar en data 28 de setembre l’empresa acreditada per la 
Generalitat (EPCA) contractada per GRUPO COMPONENTES, SL, va realitzar les 
proves de soroll. 
 
Aquestes proves es varen realitzar amb la presència del tècnic municipal. Es varen 
fer diferents punts de mesura, entre ells, en l’habitatge del c/ Vicenç Andrés Estellés, 
20 1ªA. Aquestes mesures es varen fer amb les portes de les naus obertes, així com 
altres mesures amb les portes tancades, als efectes de disposar per part de l’EPCA 
d’un mostreig més ampli del comportament del soroll procedent de la Nau. 
 
En aquest moment restem a l’espera d’aquests resultats. 
 
Paral·lelament s’ha plantejat a l’empresa fer una actuació conjunta per replantar 
arbres per aconseguir formar una línia d’arbrat que faci de barrera entre els 
habitatges i la fàbrica. També s’està valorant quina actuació es pot fer en el mur als 
efectes de millorar la seva imatge. 



 

 

141 

 
Per altra banda, vist el neguit veïnal pel tema de soroll i les nombroses denúncies 
presentades al respecte, l’Ajuntament s’ha posat novament en contacte amb la 
Direcció General de Qualitat Ambiental als efectes de sol·licitar ajut per fer una prova 
de soroll independentment de la realitzada per l’empresa en el marc de la tramitació 
de canvi substancial. 
 
Per part de la Direcció General han comunicat verbalment que accedeixen a la nostra 
petició. 
 
L’empresa acreditada que ha contactat la Generalitat està pendent de posar-se en 
contacte amb l’habitatge denunciant, per acordar data per fer les noves mesures de 
soroll. 
 
Grup Municipal de SOM VNG (79) 
 
3 d’octubre de 2016 
 
El Grup Municipal de Som VNG ha rebut una instància presentada a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pel Sr. Manuel Raya Fernández, 
representant de l’Associació Esportiva Pasifae, en la que es fan una sèrie de 
peticions per poder gaudir d’uns equipaments dels que no disposen a dia 
d’avui, segons comenta el mateix document. 
 
Segons es pot llegir a la pàgina web de l’Ajuntament, en la publicació “es 
declara desert el concurs per a l’adjudicació del gimnàs municipal de Vilanova i 
la Geltrú” del 25 de juliol de 2016, en declarar-se desert el concurs “donada la 
necessitat que tenen les entitats de planificar les seves temporades, la 
Regidoria d’Esports ha decidit no modificar l’ús del gimnàs, com a mínim fins al 
maig vinent”. 
 
Per tot això DEMANEM: 
 
Que s’informi al nostre Grup Municipal dels equipaments que estan fent servir 
les dues entitats que fan ús del gimnàs municipal, i sota quins criteris s’ha 
establert el repartiment de l’ús d’aquest equipament municipal. 
 
 
Atenent la seva petició, des dels serveis tècnics l’informem de l’actual ús que estan 
fent l’entitat A.E. Passifae i Club Gimnàstica Vilanova i els criteris que en el seu dia 
varen establir per a la realització i assignació dels mateixos: 
 
Les distribucions horàries dels diferents equipaments esportius estan regulades 
mitjançant l’article 2 de la normativa general de l’ús dels equipaments esportius 
municipals: 
 
Art. 2 
La priorització de l’ús de les IEM vindrà determinat per les següents variables: 
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a)  modalitat esportiva, tenen prioritat d’ús les modalitats esportives que es detallen 
de cada IEM: 

a. CEM Isaac Gàlvez: Bàsquet, Handbol, Voleibol i Korfbal 
b.  Pavelló Municipal d’Esports: Hoquei patins, Futbol sala, Esport Adaptat i      

Gimnàstica. 
c.  Complex Municipal de Futbol: Futbol a 7 i a 11 
d.  Pista Poliesportiva de la Collada: Patinatge artístic 
 

b)  Tenen prioritat d’ús aquelles entitats que disposin de equips representatius a totes 
les categories de competició de formació per sobre d’aquelles que només tinguin 
equips en determinades categories. 

 
c)  Categoria i nivell: es prioritzarà l’ús de les IEM prioritzant les categories i nivells 

de competició de sènior i màxim nivell a categories inferiors. 
 
d)  Tenen prioritat d’ús aquelles entitats que no disposin d’instal·lacions esportives 

pròpies. 
 
L’accés de nous col·lectius (entitats i clubs que actualment no son usuàries de les 
IEM) a les IEM estarà condicionat a la capacitat d’aquesta d’acollir més usuaris/es 
dins l’horari de la instal·lació. Davant una ocupació total, no seran acceptades noves 
sol·licituds d’ús fins que aquesta quota d’ocupació es redueixi. 
 
La Regidoria d’Esports, segons el nombre el nombre de sol·licituds i la disponibilitat 
de les instal·lacions, confeccionarà seguint els criteris d’utilització un pla d'ús Anual. 
Aquest pla es revisarà trimestralment d’acord amb les alteracions eventuals de les 
activitats imprevistes. 
 
No obstant, davant la insistència per part d’aquesta entitat desprès de molts estudis 
d’ús i afluències i diverses reunions entre ambdues entitats per tal de trobar de trobar 
punts d’acord per al desenvolupament de les dues iniciatives i comprovar que no 
existia cap voluntat d’acord entre ambdues parts es va procedir a una assignació 
d’espais basada en el volum d’esportistes que disposava cada entitat l’any 2013, any 
en que es va realitzar aquesta distribució advertint dels següents aspectes a 
ambdues entitats: 
 
 
Criteris d’assignació d’horaris temporada 2013/14 
 
 AE Pasífae Fundació UEBV 
Llicències Esportistes escolars Consell Esportiu 42 109 
Llicències federatives -   66 
Titulacions acreditades (10sup, 5 mitj., 1 base) 6   42 
Esportistes NEE (x10)  -   30 
Punts total 48p (16%) 5h*  247p (84%) 25.5h* 
 
Aquesta nova rotació es va acompanyar de la necessitat d’acceptació de les 
condicions d’ús d’aquests espais que, a grans trets, estipulava que: 
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• Les rotacions assignades quedaven limitades als límits i aforaments que marquen 
cada aparell i/o rotació que totes aquelles altres necessitats que es generessin no 
podien ser acollides en aquest equipament mentre no apareguin noves 
disponibilitats. 

•  Les rotacions serien revisades trimestralment per tal d’adaptar les rotacions als 
períodes competitius de la Fundació, única entitat que actualment te esportistes 
inscrits a competició. 

•  L’aceptació de la normativa general i específica del Gimnàs: 
 
 
Normativa específica 
 
Cal respectar en tot moment les rotacions, els horaris i els aforaments establerts per 
la Regidoria d’esports, qualsevol incidència cal que sigui comunicada al conserge del 
pavelló i/o als tècnics de la regidoria. 
 
L’accés a la zona esportiva queda limitat únicament a esportistes i tècnics, queda 
totalment prohibit l’accés de qualsevol altre persona. 
 
Cal vetllar per el bon ús dels aparells i material esportiu auxiliar, deixant ordenat tot el 
material esportiu un cop finalitzada l’activitat, tot indicant al conserge qualsevol 
incidència o defecte que s’observi. 
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Horaris actuals utilització Gimnàs 
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Que s’informi al nostre Grup Municipal de les mesures que es plantejaran des 
del govern municipal per garantir un ús òptim del gimnàs municipal, 
concretament per a la pràctica de la gimnàstica. 
 
Estem analitzant diverses possibilitats i quan arribem a la conclusió de quina és la 
més adient la posarem en pràctica. La voluntat es que durant el més de maig es 
pugui fer arribar a les entitats que utilitzen el gimnàs. 
 
 
Grup Municipal de SOM VNG (80) 
 
3 d’octubre de 2016 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té externalitzats múltiples serveis 
municipals, com el de la neteja viària, la recollida de residus, consergeries, etc. 
 
DEMANEM: 
 
Que s’informi de la data de finalització de TOTES les concessions a empreses o 
entitats privades dels serveis municipals que estan vigents a dia d’avui 
(30/09/2016). 
 
En resposta a la pregunta realitzada per part de SOM VNG, presentada mitjançant 
sol·licitud amb registre d’entrada 2016025373 de data 03/10/2016, enviem dades que 
tenim des de Contractació. 
 
RELACIÓ QUE ES PRESENTA: 
 
GESTIÓ INTEGRADA DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE 
RESIDUS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA  
Empresa concessionària: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
Contracte: 2010 – 2018 amb possibilitat 2 anys pròrroga (8+2 anys) 
Preu contracte anual: 7.036.817,79 € 
 
SERVEI DE GESTIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS DE FUSTA I MATALASSOS 
Empresa concessionària: CESPA SA 
Contracte: 2016 (2 anys) 
Preu contracte anual: 49.608,96 € 
 
SERVEI DE GESTIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS DE FIBROCIMENT 
Empresa concessionària: SORIGUÉ, SA 
Contracte: 2016 (2 anys) 
Preu contracte anual: 14.780,04 € 
 
SERVEI DE GESTIÓ I TRANSPORT DELS RESIDUS ASSIMILABLES, FRACCIÓ 
DE RUNES I FRACCIÓ VEGETAL 
Empresa concessionària: CESPA SA 
Contracte: 2015 (2 anys) 
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Preu contracte anual: 52.397,16 € 
 
SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Empresa concessionària: SECE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS), SA 
Contracte: 2011- 2013 amb possibilitat 2 anys pròrroga (2+2 anys) 
Preu contracte anual: 80.508,47 € + IVA + IPC 
 
SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I JARDINS DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, ZONA A; PER PROCEDIMENT OBERT 
Empresa concessionària: CESPA SA 
Contracte: 2016 amb possibilitat 2 anys pròrroga (4+2 anys) 
Preu contracte anual: 2.159.231,04 € 
 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA LLARS INFANTS MUNICIPALS: LA BALDUFA, 
ESPAI MUNICIPAL PER A LA INFÀNCIA I LLAR D’INFANTS L’ESCATERET: 
 
3a. Adjudicació 
La Baldufa + L’Escateret 
4 cursos: de 2008/2009 a 2011/2012. No obstant, s’inclou clàusula de 25 anys. 
CEPS  
Aprovació: acord JGL 17-06-2008 
Tipus contracte: concessió administrativa 
Data contracte: 01-07-2008 
Preu contracte: 1.093.244,00 € 
Durada: del 01-09-2008 al 31-08-2012 
 
V Pròrroga 3a. Adjudicació 
La Baldufa + L’Escateret 
1 curs. Curs 2016-2017  
CEPS  
Aprovació: Decret Alcaldessa-Presidenta IMET núm. 69-2016 de 15-06-2016 
Tipus contracte: pròrroga contracte 
Preu Pròrroga: 1.032.462,63€ 
Durada: del 01-09-2016 al 31-08-2017ç 
 
Estem treballant per treure a concurs un nou plec. 
 
 
Grup Municipal de C’s (82) 
 
24 d’octubre de 2016 
 
Sol·licitem el preu de les hores extres de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú: 
 
 - Hores extres normals 
 - Hores extres nocturnes 
 - Hores extres festives i festives nocturnes 
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Els preus de les hores extres de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú són els 
següents: 
 

 Hora extra 
diürna 

Hora extra 
nocturna 

Hora extra 
festiva 
diürna 

Hora extra 
festiva 

nocturna 
Cap de la Policia 
Local 41,66€ 46,13€ 47,61€ 59,52€ 

Sotsinspector 34,01€ 37,66€ 38,87€ 48,59€ 
Sergent 32,12€ 35,57€ 36,71€ 45,89€ 
Caporal 24,32€ 26,93€ 27,79€ 34,74€ 
Agent 22,26€ 24,65€ 25,44€ 31,81€ 
 
 
Grup Municipal de la CUP (83) 
 
27 d’octubre de 2016 
 
 
A la documentació relativa a la MPGOU de l’Eixample Nord, que es troba 
actualment exposada al públic, trobem a faltar l’Estudi previ d’inundabilitat. 
 
Aquest estudi s’esmenta a l’annex 2 de la memòria (Informe de Sostenibilitat 
Ambiental); al quadre de les pàgines 30 i 93; i a les pàgines 76, 128 i 131. 
 
Més concretament al quadre de la pàgina 93 s’esmenten uns annexos (10 i 11) 
que no es troben entre la informació lliurada (sí que hi trobem un annex 10, 
però que no correspon a aquest tema). 
 
Per això sol·licitem que se’ns lliuri l’estudi previ d’inundabilitat relatiu a la 
MPGOU de l’Eixample Nord. 
 
L’estudi al que fa referència és l’estudi d’inundabilitat del PGOU, atès que la MPGOU 
no toca l’àmbit. És un document antic i no digitalitzat que es pot consultar físicament. 
Sí que us avancem que comentat amb l’ACA, caldrà que es faci un estudi per a 
cadascun dels nous sectors delimitats en planejament derivat. 
 
A l’informe per a l’aprovació inicial es diu el següent de l’informe d’inundabilitat: 
 

• Estudi hidrològic / inundabilitat 
 

Pel que fa a l’estudi hidrològic i d’inundabilitat es considera que la present modificació no 
modifica substancialment el caràcter de nou creixement urbà que el planejament vigent 
preveu per a l’àmbit de l’Eixample Nord. 
 
Si bé es modifiquen l’edificabilitat i la densitat d’habitatges, la divisió en tres sectors 
proposada no afecta paràmetres lligats a la hidrologia i inundabilitat. 
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Per aquest motiu es considera que, en aquesta fase del desenvolupament de l’àmbit de 
l’Eixample Nord on es divideix el sector en tres, l’Estudi Hidrològic de Vilanova i la Geltrú, 
inclòs en la documentació de la Revisió del Pla General d’Ordenació de l’any 2001, té el 
suficient detall i vigència per tal de ser d’aplicació en la modificació proposada.   
 
Ara bé, seran els planejaments derivats que desenvolupin els tres sectors proposats els 
qui incorporin un nou estudi en funció de les determinacions i requeriments que en el seu 
moment es formulin. 
 

 
A la memòria es fa referència a que l’estudi d’inundabilitat, atès que l’àmbit del sector 
no s’ha modificat, és el del PGPOU aprovat el 2001. El que sí que hi ha un “gazapo” 
és a l’índex dels annexos, que es corregirà de cara a l’aprovació provisional. 
 
Si es vol consultar l’estudi d’inundabilitat del PGOU, hi ha una única còpia en paper 
que està a Urbanisme i es pot venir a consultar quan es vulgui. 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:35 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 


