
 

 

 
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://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-extraordinari-de-vilanova-
i-la-geltru-28-06-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018 

 
 
Acta núm. 8 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 28 de juny de 2018, 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)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCESC XAVIER SERRA ALBET (ERC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
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 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 



 

 

 
per efectuar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteixen el Sr. JOSEP ASENSIO (CUP), la Sra. ARIADNA LLORENS, el Sr. 
DAVID MONTES ni el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ, regidors no adscrits. 
 
El secretari general, Sr. Marcel·lí Pons, marxa després de la lectura de la proposta del 
punt número 2 i el substitueix el Sr. FRANCESC TORRES FERRANDO. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Presa de possessió del Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET com a regidor 

d'aquest Ajuntament. 
 
Tresoreria 
 
2.  Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Béns 

Immobles com a conseqüència de l’entrada en vigor d’una nova ponència de 
valors. 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

  1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. FRANCESC XAVIER SERRA I 
ALBET COM A REGIDOR D'AQUEST AJUNTAMENT. 

 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. QUETI VINYALS 
FLORENCIANO, davant el Ple d'11 de juny de 2018, i havent-se rebut la credencial 
per la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat designat regidor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET, de 
la qual li ha lliurat còpia la Secretaria municipal, a l’efecte que pugui exercir el seu 
dret a la presa de possessió com a regidor municipal, el secretari li formula la 
pregunta següent: 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 

 
El Sr. FRANCESC XAVIER SERRA I ALBET respon: 
 
Per imperatiu legal, prometo.  Prometo per la meva consciència, i seguint el mandat 
democràtic expressat pels nostres conciutadans en les darreres eleccions municipals, 



 

 

eleccions al Parlament de Catalunya i al referèndum d'autodeterminació del passat 1 
d'octubre, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor. Treballant per una 
ciutat integradora, justa socialment, culturalment rica i impulsora del bé comú, i que 
formi part d'un Estat lliure, sobirà i digne en forma de república.  Una república que no 
vol fronteres ni discriminació de cap tipus, on no s'empresoni les persones per les 
seves idees ni per expressar les seves opinions, ni per complir el programa electoral 
escollit majoritàriament i democràticament a les urnes. 
 
 

  2.  TRESORERIA. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE L’ENTRADA EN VIGOR D’UNA NOVA 
PONÈNCIA DE VALORS. 

 
Per part de la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya-Barcelona s’han realitzat 
els treballs de redacció i elaboració de la Ponència de valors cadastrals del nostre 
municipi, que han culminat amb l’aprovació de la mateixa per Resolució de la Direcció 
General del Cadastre de 31 de maig de 2018. 
 
Encara que la valoració total del municipi només representa una variació de l'1,16%, 
la distribució per usos mostra una baixada de valors més important en els usos 
diferents d’habitatge, on l’increment de valor cadastral total és del 12,90%. Per tal de 
minorar aquest efecte es proposa una rebaixa general del tipus impositiu de la 
modalitat d’Urbana del 0,82%, vigent a 2018, al 0,80 per a 2019, any en què entraran 
en vigor els nous valors cadastrals. 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, i la proposta de la presidenta de la 
Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, aquest Ple 
de l'Ajuntament aprova el següent 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar provisionalment les següents modificacions de l’Ordenança Fiscal 
Número 2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles: 
 
• Article 5.- Base imposable i liquidable 

 

S’afegeix un nou Número 3: 

3.- El coeficient previst a la Disposició Transitòria Divuitena del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, per calcular la Base Imposable als béns 
immobles rústics es fixa en 1. 
 

• Article 6.- Tipus de gravamen i quota 
 
Es modifica el Tipus dels Béns immobles de naturalesa urbana: 

Béns immobles de naturalesa urbana:  0,80% 



 

 

 

SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament durant 
trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en 
el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran difusió de la província. 
En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi els 
suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions de l'Ordenança, 
les quals entraran en vigor el dia següent a aquesta publicació, i regiran mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació." 

 
 

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

 

Vots a favor: CiU (4), ERC (4), PSC (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina, 

regidora no adscrita = 15 vots 

Abstencions: CUP (4) i SOM VNG (2) = 6 vots 

 
 

 
S’aixeca la sessió a les 18:35 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 
 
 
 


