
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 8 D’ABRIL DE 2013 

 
Acta núm. 6 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 8 d’abril de 2013, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix el Sr. JOAN IGNASI ELENA (PSC). 
 



 

 

La Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ (PP) abandona la sala a les 22,53 
hores, quan s’està tractant el punt núm. 16 de l’ordre del dia.  Per tant, no 
queda reflectida la seva votació als punts 16, 17 i 18, que són els últims que es 
van discutir. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
   1.  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 8 d’octubre de 2012. 
 
 DICTÀMENS 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
  
  2. Ratificació del Decret de 18 de març de 2013, sobre contractació d’una 

professora de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. 

  3. Aprovació del Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

  4. Aprovació, si escau, de la creació de la Comissió de seguiment del Parc 
d’Habitatges municipals. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
  5. Ratificació de l’acord de JGL de 12.03.2013, de l’organització durant l’any 

2013 de mercats de petit format, dels criteris per a l’ordenació de les 
sol·licituds presentades i encàrrec a PIVSAM de la seva gestió. 

  6. Aprovació, si escau, de la creació d’una mesa de treball amb els mitjans 
de comunicació locals. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  7. Ratificació de l’addenda al conveni de col·laboració de data 1 de juny de 

2004, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i “Endesa Distribución 
Eléctrica, SL”, signada en data 21 de març de 2013.  

 
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA art. 97.2 ROF 
 
  8. Ratificació d’acords amb la Mesa General de Negociació per resoldre 

temes pendents de personal, tancament del Capítol I del pressupost per 
al 2013 i aplicació de normes legals.  

 



 

 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
  9. Donar compte de diversos Decrets de cartipàs: 

• Decret de l'alcaldessa que deixa sense efecte l’avocació temporal de les 
atribucions de la regidora Sra. ARIADNA LLORENS GARCÍA. 

• Decret de l’alcaldessa de nomenament de la Sra. ARIADNA LLORENS 
GARCÍA i del Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA amb les 
regidories actuals. 

• Decret de l’alcaldessa de nomenament i de delegació d’atribucions a la 
Sra. MARIA JOSEP RIBA HUGUET. 

10. Donar compte del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa de Suport 
als ajuntaments per a l’impuls dels serveis de Mediació Ciutadana, 
aprovat per la Junta de Govern Local. 

 
 MOCIONS 
 
11. Moció del PP per a la creació d’un Consell Municipal del Comerç. 
12. Moció d’ICV per a l’atorgament de subvencions destinades a ajuts per a la 

rehabilitació d’elements d’interès patrimonial de la ciutat. 
13. Moció d’ICV, amb el suport de la CUP, de reconeixement i 

commemoració del 82è. Aniversari de la II República. 
14. Moció d’ICV per a l’impuls d’un concert amb les entitats bancàries i els 

promotors privats que disposen a la nostra ciutat de promocions buides 
d’habitatges per a la creació d’una borsa de lloguer social. 

15. Moció del PSC de suport als treballadors i treballadores de les empreses 
Prysmian i Componentes Vilanova. 

16. Moció del PSC sobre el Port de Vilanova i la Geltrú. 
17. Moció del PSC per a la creació d’una base de dades sobre l’origen dels 

consumidors en els sectors del comerç i el turisme de la ciutat. 
18. Moció de la CUP per tal de demanar que es concedeixi el nom de 

“Guillem Agulló” a un carrer del municipi. 
19. Moció de la CUP, “Marxem perquè marxin! Pels drets socials contra les 

retallades i la corrupció”. 
20. Moció de la CUP, amb el suport d’ICV, per instar el govern de l’Estat a 

modificar la Llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en 
pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments 
per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge. 

 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
21. Renúncia de la Sra. CLÀUDIA DURAN MAS com a regidora d’aquest 

Ajuntament. 
 



 

 

 PRECS 
 
 

   1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 8 
D’OCTUBRE DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda, benvinguts a aquest Ple ordinari del mes d’abril.  I el primer punt 
és l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del 8 
d’octubre de 2012.  No ens ha arribat cap esmena, si els hi sembla la donem 
per aprovada.  No hi ha res a dir?  La donem per aprovada. 
 
S’aprova per unanimitat l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
d’aquest Ple de data 8 d’octubre de 2012. 
 

 
  2. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 18 

DE MARÇ DE 2013, SOBRE CONTRACTACIÓ D’UNA 
PROFESSORA DE L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA MESTRE MONTSERRAT.  

 
El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Ratificar el Decret de data 18 de març de 2013 sobre la declaració del servei 
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat com un 
servei públic de caràcter essencial i propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la contractació de la Sra.                            com a professora de l’Escola 
i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat, el qual literalment diu: 
 
“Identificador de l’expedient 
Núm. exp.: 000091/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
El cap d’estudis i coordinador pedagògic de l’Escola i Conservatori Municipal 
de Música Mestre Montserrat proposa la contractació de la Sra.                
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  com a professora de l’assignatura d’educació corporal, 
la qual forma part del pla d’estudis, ja que és la persona més adient per la seva 



 

 

titulació específica, el seu currículum i el fet que anteriorment havia impartit 
satisfactòriament aquesta assignatura a l’ECMMMM. 
 
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 15 de juny de 2011, de delegació de 

competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 

3. Capítol 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic. 

4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós 
de la Llei de l’estatut dels treballadors. 

5. Cal donar compliment al compromís de donar les classes d’educació 
corporal a l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat i 
segons l’informe del cap d’estudis i coordinador pedagògic de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, cal contractar a la Sra.                             . La situació 
que justifica aquesta contractació es pot entendre compresa en la que 
s’estableix a l’article 23.Dos de la Llei 17/2012, de 28 de desembre, de 
Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, atès que el servei públic 
de l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat és un 
servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, i la situació és de caràcter excepcional per haver de complir els 
compromisos adquirits amb els alumnes al cobrar les taxes de les 
matrícules i no poder deixar per més endavant la impartició de les classes. 

 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Declarar que el servei de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat és un servei públic essencial de caràcter propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que la necessitat d’impartir les classes 
d’educació corporal és excepcional. 
 
Segon. Contractar a la Sra.                                     com a professora de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat A2-21 amb un 
contracte laboral d’obra o servei determinat a temps parcial (501) des del dia 9 
de març de 2013 fins el dia 1 de juny de 2013. 
 
Tercer. La retribució serà de 84,44€ bruts per cada dissabte treballat més les 
pagues extraordinàries que corresponguin. 
 



 

 

Quart. La jornada laboral serà de sis hores diàries a realitzar els següents dies 
de l’any 2013: 

- Dissabte dia 9 de març 
- Dissabte dia 13 i 27 d’abril 
- Dissabte 18 de maig 
- Dissabte 1 de juny 

 
Cinquè. El cost d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del 
Pressupost municipal vigent. El cost brut previst de la contractació és de 
422,20€ i el cost de la Seguretat Social és de 135,10€. 
 
Sisè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Com saben, des del Reial Decret 20/2011, cada cop que s’ha de fer una 
contractació temporal ha d’haver-hi aquesta aprovació per Ple i aquest és un 
cas més.  Hi ha alguna paraula sobre aquest punt?   
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

   3. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DEL CODI D’ÈTICA I 
BON GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

Relació de fets 
 
L’actual context de crisi econòmica ha posat en qüestionament no només el 
paper de les administracions en la societat actual, sinó fins i tot la seva 
manera d’actuar i funcionar, ha accentuat les debilitats i les amenaces de les 
seves organitzacions i de forma molt especial de les administracions locals, 
però també ha obert les portes a noves oportunitats per millorar, si bé es fa 
necessari un esforç per treballar amb més rigor, diligència i integritat.  
 
És voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal com es recull en el seu 
Pla d’Actuació Municipal 2011-2015, la incorporació de la Responsabilitat 
Social com a eina estratègica en la seva gestió així com desplegar una 
administració accessible i propera a la ciutadania, de qualitat, eficient i basada 
en la transparència.  



 

 

 
Atesa la voluntat de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú de fer pales un compromís d’anar més enllà de la legislació vigent pel 
que fa a l’establiment de pautes que fonamentin una cultura ètica dins 
l’organització.  
 
Atès que en el marc de les presentacions del projecte de Responsabilitat 
Social corporativa es van recollir, a partir de les valoracions del personal, els 
principals valors que han de guiar aquesta organització i que són: la 
responsabilitat, la transparència, el respecte, la professionalitat, 
l’honestedat, el compromís, el treball en equip, la credibilitat, l’eficiència i 
la qualitat. 
 
Amb tot, el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
constitueix una etapa més de la voluntat d’aquesta administració de treballar 
per una millor gestió municipal, tot reforçant el seu compromís amb la 
ciutadania i amb l’entorn. 
 
Fonaments de dret 
 
Art 4.1.a de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
pel que fa a la potestat d’autoorganització, atès que aquest codi estableix no 
solament les pautes i els principis que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
tots els seus ens, entitats, organismes i empreses dependents han de 
respectar, sinó també per a la creació de la comissió de seguiment del 
compliment d’aquest codi. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“Primer.- Aprovar el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i de tots els seus ens, entitats, organismes i empreses dependents, 
segons el text que s’adjunta. 
 
Segon.-  Garantir-ne el seu desplegament de forma immediata. 
 
Tercer.- Fer la màxima difusió d’aquest codi entre les diferents oficines, serveis i 
departaments municipals, tot el personal de l’organització i la ciutadania en general. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a tots els ens, entitats, organismes i empreses 
dependents d’aquest Ajuntament per al seu compliment”.  
 
 

CCOODDII  DD’’ÈÈTTIICCAA  II  BBOONN  GGOOVVEERRNN  
AAJJUUNNTTAAMMEENNTT  DDEE  VVIILLAANNOOVVAA  II  LLAA  GGEELLTTRRÚÚ 



 

 

 
ÍNDEX 
 
Introducció  
 
1.-  Objecte 
 
2.- Àmbit d’aplicació  
 
3.- Principis generals 
 
4.- Principis ètics i de conducta 
 
5.- Seguiment  
 
6.- Règim de sancions  
 
7.- Vigència i difusió 
 
Referències consultades  
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’administració local i en concret l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú desenvolupa la seva tasca 
en un entorn que s’ha transformat radicalment en molt poc temps, i que encara continua 
canviant. Si en els darrers anys la societat ha anat conscienciant-se cada cop més de la 
necessitat de defensar un desenvolupament sostenible, de lluitar per una major justícia social o 
de la preservació del medi, les administracions, que són les garants de l’interès general, no 
poden quedar-se enrere i han d’assumir el seu paper en tota la seva dimensió pública. 
 
Per altra banda però, l’actual context de crisi econòmica ha posat en qüestionament no només 
el paper de les administracions en la societat actual, sinó fins i tot la seva manera d’actuar i 
funcionar, ha accentuat les debilitats i les amenaces de les seves organitzacions i de forma molt 
especial de les administracions locals, però també ha obert les portes a noves oportunitats per 
millorar, si bé es fa necessari un esforç per treballar amb més rigor, diligència i integritat. I 
encara més, quan la ciutadania continua exigint de l’administració, no només no perdre qualitat 
sinó fins i tot, més i millors serveis, reclama un tracte més personalitzat i amb majors nivells 
d’optimització de la gestió on la prestació de serveis públics es basi en criteris d’eficàcia, 
eficiència, economia, transparència i participació. 
 
És en aquest context on el rol dels ajuntaments en l’actual sistema democràtic es converteix en  
fonamental. La seva proximitat amb la ciutadania li ofereix un espai estratègic idoni per a 
desenvolupar una administració relacional; una administració que, a més de relacionar-se més i 
millor a nivell intern, es relacioni amb el seu entorn, s’impliqui i s’obri a la ciutadania i als 
diferents agents socials, econòmics, culturals... des d’una perspectiva de diàleg, responsabilitat, 



 

 

transparència, col�laboració i participació, alhora que es reforci i contribueixi així a la millora de 
la qualitat democràtica. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, conscient  que aquest és el camí a seguir, vol apostar per 
visibilitzar aquesta voluntat a través del Codi d’Ètica i Bon Govern, un document que recull els 
principis i els compromisos en matèria de conducta i relació d’aquesta administració envers la 
població i que preveu la creació d’una comissió d’ètica com a organisme de garantia, control, 
seguiment i supervisió de la seva aplicació i compliment. 
 
Aquest document doncs, vol assentar els criteris de relació i comportament del personal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i fer pales el compromís municipal d’anar més enllà de la 
legislació vigent pel que fa a l’establiment de pautes que fonamentin una cultura ètica dins 
l’organització.  
 
En aquest sentit, a partir d’una enquesta en la que hi ha participat la majoria del seu personal, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha definit com a principals valors que han de guiar la seva 
organització: la responsabilitat, la transparència, el respecte, la professionalitat, 
l’honestedat, el compromís, el treball en equip, la credibilitat, l’eficiència i la qualitat. 
 
Conscients de la necessitat que un document d’aquestes característiques ha de tenir el màxim 
consens i participació, s’ha volgut fer extensiu el document a tots els treballadors i 
treballadores, així com als sindicats i grups municipals per tal que tothom pogués fer-ne 
aportacions. El document que aquí es recull és doncs fruit del treball de tota l’organització. 
 
El codi s’ha estructurat en tres grans blocs: una primera part que recull els principis generals a 
partir dels quals es regiran totes i cadascuna de les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació 
d’aquest codi; una segona part on es relacionen els principis ètics i de conducta; i un darrer bloc 
que fa referència a la creació de la comissió d’ètica, la seva vigència i difusió, així com el règim 
de sancions en cas d’incompliment. 
 
Amb tot, el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú constitueix una 
etapa més de la voluntat d’aquesta administració de treballar per una millor gestió municipal, tot 
reforçant el seu compromís amb la ciutadania i amb l’entorn. Mostra d’això han estat i ho són, 
els compromisos que al llarg dels darrers anys ha anat assumint aquest Ajuntament:  
 
 

√ Adhesió a la red RETOS de Territorios Socialmente Responsables, ratificada per  
unanimitat del Ple municipal de 30 de març de 2012, amb l’objectiu d’articular, integrar i 
implementar estratègies per al desenvolupament de Territoris Socialment 
Responsables, que millorin la qualitat de vida dels seus habitants. 

 
√ Adhesió al Pacte d’Alcaldes de la Comissió Europea, aprovada per unanimitat del 

Ple municipal de 28 de juliol de 2008, consistent en assumir els objectius de la UE 2020 



 

 

amb el compromís de treballar per la reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energies renovables. 

 
√ Adhesió a la Declaració dels Governs Locals pels Objectius del Mil�leni de les 

Nacions Unides, aprovada per unanimitat del Ple municipal de 12 de setembre de 
2005, fent palès que per assolir aquests objectius es requereixen compromisos de la 
societat en el seu conjunt i que la mobilització dels governs locals és fonamental per a 
la seva execució. 

 
√ Adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 

aprovada per unanimitat del Ple municipal de 13 de desembre de 2004 i que recull el 
compromís d’impulsar polítiques que fomentin els valors de la llibertat, la solidaritat, la 
tolerància i el respecte a la diversitat, com a valors fonamentals de l’ésser humà i que 
han d’ajudar a millorar la qualitat de vida de tothom.  

 
√ Adhesió als principis de la Carta de Ciutats Educadores, aprovada per unanimitat del 

Ple municipal de 15 de maig de 2000, que reconeix el paper educador de les ciutats i el 
seu compromís en la formació, educació i desenvolupament  personal de la ciutadania. 

 
√ Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de les comarques de 

Barcelona,  aprovada per unanimitat del Ple municipal de 7 de juliol de 1997, que 
constitueix una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en xarxa entre els 
municipis, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. 

 
El marc normatiu i de referència que s’ha tingut en compte per a la seva elaboració, ha estat, la 
Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, de 18 de desembre de 2000, la Resolució del 
Parlament Europeu, de 6 de setembre de 2001, de Codi de Bona Conducta Administrativa, el 
capítol II de l’Estatut d’autonomia de Catalunya o la Ley 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic 
de l’empleat públic entre d’altres referències que es relacionen al final d’aquest codi. 
 
Aquest codi però, vol anar més enllà del dret, a partir de la voluntat i el consens de tots i 
cadascun dels seus treballadors i treballadores així com de tots els membres de la corporació 
municipal, no només en la seva elaboració, sinó en el compromís d’aplicar-lo i desenvolupar-lo 
en el marc de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Vol ser una eina que permeti establir un 
compromís amb els ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, un espai de complicitat amb 
els diferents agents socials i econòmics de la ciutat, en definitiva, amb el conjunt de la societat, 
per treballar plegats des de la participació activa i directa, en la millora de la qualitat, la 
transparència i la confiança envers l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
1.- OBJECTE 
 
Aquest document té per objecte establir els principis, criteris i instruments que permetin 
incrementar els nivells de transparència en la gestió pública, el comportament ètic del seu 



 

 

personal i la millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és d’aplicació a tots i 
cadascun dels membres de la corporació municipal, a tots els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament així com a tots els ens, entitats, organismes i empreses dependents (en endavant, 
definit com l’Ajuntament). 
 
Totes les persones subjectes a aquest Codi, en la seva activitat professional, hauran de 
respectar els valors, els principis i els criteris que hi estan continguts, tant en les seves 
relacions professionals internes com en les externes.  
 
Tanmateix, sense perjudici del que disposi la normativa general, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú adoptarà les mesures oportunes per tal que les entitats que no pertanyin al sector públic i 
que gestionin serveis de titularitat municipal, sotmetin la seva actuació als principis recollits en 
aquest codi. 
 
3.- PRINCIPIS GENERALS 
 
Totes les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació d’aquest Codi actuaran, en l’exercici de les 
seves funcions, d’acord amb els principis fixats en l’ordenament jurídic en vigor, a partir dels 
valors i principis democràtics, però també d’acord amb els principis següents:  
 
Imparcialitat, independència i objectivitat 
Totes les decisions s’adoptaran amb objectivitat vers les persones, sense prejudicis ni 
favoritismes, i amb imparcialitat respecte les diferents opcions legalment possibles, amb 
prevalença del bé comú. 
 
Eficàcia, economia i eficiència 
Actuant d’acord amb els principis d’eficàcia, economia i eficiència, vetllant sempre per l’interès 
general. 
 
Dedicació al servei públic i exemplaritat 
En la realització del treball diari i dels propis actes i en el respecte als deures i les normes i fent 
del comportament professional del treballador públic un model de referència vers la ciutadania. 
 
Obertura, transparència i confidencialitat 
Facilitant la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’Ajuntament i les 
seves actuacions, fomentant així la participació informada de les persones en qüestions 
d’interès públic però garantint la seguretat i la protecció de les dades a les que es te accés, fins 
i tot després de deixar l’organització. I estimulant també el desenvolupament de les eines 
necessàries que vagin en la línia del que es coneix com a Govern Obert (OGov) i l’obertura de 
dades (Open Data). 



 

 

 
Integritat i honradesa 
Exercint les tasques amb professionalitat, amb absoluta lleialtat a les normes i tenint el bé comú 
i el servei a les persones com a referent de les seves actuacions. 
 
Responsabilitat Social i Proporcionalitat 
Comprometent-se davant la ciutadania a respondre de totes les seves accions i decisions, i 
adoptant-les de manera adequada i proporcional a la finalitat que persegueixen, conciliant 
l’interès general amb el dels particulars. 
 
Coherència, col�laboració i coordinació interinstitucional  
Defugint actuacions contradictòries, aprofitant les sinèrgies i evitant les duplicitats i els 
solapaments. 
 
Modernització i millora contínua 
Impulsant mecanismes i procediments innovadors, especialment en l’ús de les TIC i partint 
d’una constant autoevaluació per detectar les mancances i corregir-les 
 
Credibilitat 
Sustentada en l’acompliment dels compromisos, en la qualitat dels serveis i en el rigor de la 
informació. 
 
Accessibilitat 
Garantint l’ús de mitjans i sistemes que facilitin la interacció amb la ciutadania de manera fàcil, 
segura i comprensible, amb especial atenció a aquelles persones amb alguna discapacitat o 
amb dificultats especials. 
 
Sostenibilitat 
Adquirint el compromís amb la ciutadania per la lluita contra el canvi climàtic, la protecció del 
medi ambient i l’aplicació de criteris de sostenibilitat en general i en especial en l’ús del territori.  
 
4.- PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA 
 
Totes i cadascuna de les persones que integren l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
 

- Basaran la seva conducta en el respecte dels drets fonamentals i llibertats públiques, 
evitant tota actuació que pugui produir cap discriminació per raó de naixement, origen 
racial o ètnic, gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, 
edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

 
- Ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’administració i amb 

els seus superiors, companys o subordinats. 
 

- Hauran de complir amb diligència les tasques que els hi corresponguin o els hi siguin 
encomanades, i si s’escau, resolent i notificant dins del termini establert, els 



 

 

procediments o expedients de la seva competència amb diligència, eficàcia i total 
objectivitat. 

 
- S’hauran d’abstenir  en els assumptes en què tinguin un interès personal, així com de 

tota activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes 
d’interessos amb el seu lloc públic. 

 
- Administraran de manera eficient i amb austeritat els recursos i béns públics que es 

troben sota la seva responsabilitat, i vetllaran per la cura i conservació dels mitjans i 
materials municipals.  

 
- Contribuiran a la bona imatge de l’ajuntament, a un bon clima laboral fomentant la 

comunicació, el respecte, el diàleg, la col�laboració, i a la cohesió entre les persones 
dels diferents grups de treball, equips o departaments. 

 
- No hauran d’influir en l’agilitació o resolució de tràmits o procediments administratius 

sense una causa justa i, en cap cas, quan això comporti un privilegi en benefici dels 
titulars dels càrrecs públics o el seu entorn familiar i social immediat o quan suposi un 
menyscabament dels interessos de tercers. 

 
- No hauran de contraure obligacions econòmiques ni intervenir en operacions 

financeres, obligacions patrimonials o negocis jurídics amb persones o entitats quan 
això pugui suposar un conflicte d’interessos amb les obligacions del seu lloc públic. 

 
- No podran oferir ni acceptar, de forma directa o indirecta, qualsevol regal, tracte de 

favor o servei en condicions avantatjoses que pugui condicionar el desenvolupament de 
les seves funcions amb objectivitat i respecte als principis d’aquest codi,  sense 
perjudici del que estableix el Codi Penal. 

 
- Hauran de seguir les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat que 

constitueixin una infracció manifesta de l’ordenament jurídic, cas en que les hauran de 
posar immediatament en coneixement dels òrgans d’inspecció o seguiment procedents 
que es detallen en l’apartat 5 (Seguiment) d’aquest codi. 

 
- Hauran de guardar la corresponent confidencialitat i deguda discreció sobre els 

assumptes i les matèries que coneguin per raó del seu lloc de treball i no podran fer-ne 
ús de la informació obtinguda per a benefici propi o de tercers o en perjudici de l’interès 
públic. 

 
- Hauran de garantir la constància i la permanència dels documents per a la seva 

transmissió i lliurament als seus responsables posteriors. 
 

- Observaran i vetllaran pel compliment de les normes sobre seguretat i salut laboral. 
 



 

 

- Garantiran la transparència de les actuacions municipals, en especial les relatives a 
contractació pública, execució pressupostària, planejament urbanístic, llicències, 
processos de selecció de personal i concessió de subvencions i ajuts.  

 
- Impulsaran la modernització i la millora continua de l’administració municipal, orientant-

la a les necessitats de la ciutadania i contribuiran a la qualitat dels serveis municipals, 
posant en coneixement de l’organització aquelles propostes que puguin suposar una 
millora.  

 
- Impulsaran el desenvolupament progressiu d’una cultura ètica en l’organització 

municipal, incorporant també el vessant ètic en el desenvolupament normatiu i 
competencial de l’Ajuntament. 

 
 
I especialment quant a la relació amb la ciutadania,  
 
 

- Tractaran amb correcció, atenció i respecte la ciutadania, així com als seus superiors, 
companys o subordinats. 

 
- Garantiran l’accés de la ciutadania a la informació sobre aquelles matèries o assumptes 

que els afectin i facilitaran l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves 
obligacions. 

 
- Garantiran el dret de les persones a ser escoltades i informaran a la ciutadania sobre 

els recursos i serveis als quals poden accedir. 
 

- Si la informació sol�licitada no és de la seva competència, facilitaran o guiaran a la 
persona sol�licitant vers el departament o institució responsable a la qual s’ha de dirigir, 
i posaran en coneixement de la demanda a l’esmentat departament. 

 

- Garantiran l’accessibilitat als serveis i la correcta identificació de les dependències 
municipals. 

 

- Prestaran especial atenció a les opinions, queixes i suggeriments de la ciutadania i 
extremaran la diligència per a donar-hi resposta. 

 
- Potenciaran i milloraran els diferents canals de comunicació amb la ciutadania i faran 

més comprensible el llenguatge administratiu. 
 

- Desenvoluparan progressivament l’administració electrònica i en promouran l’ús per 
part de la ciutadania en els termes que marca la llei d’accés electrònic de la ciutadania 
als serveis públics. 

 



 

 

- Fomentaran i facilitaran les aportacions de la ciutadania en processos de participació, 
amb el compromís de compartir-ne els resultats amb totes les persones que hi hagin 
col�laborat. 

 
- Col�laboraran amb les institucions de defensa de la ciutadania (Defensor de la 

Ciutadania o Síndic de Greuges) atenent les seves recomanacions, donant resposta als 
seus requeriments i facilitant la resolució dels conflictes que puguin sorgir. 

 
- Desenvoluparan instruments de seguiment i avaluació de les polítiques municipals, i  

donaran compte del seu compliment així com del nivell d’execució pressupostària. 
 
Tanmateix, a més,  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc d’aquest Codi, adquireix 
el compromís davant del seu personal de: 
 
- Fomentar la participació dels treballadors i treballadores en la presa de decisions així 

com la seva implicació en l’organització mitjançant el treball col�laboratiu. 
 
- Donar a cada persona la informació necessària per desenvolupar correctament la seva 

feina i informar de la marxa global de l’organització. 
 

- Promoure la formació millorant les competències professionals de tot el seu personal. 
 

- Fer valer tant els drets com els deures de tot el seu personal dins l’organització. 
 

- Donar un tracte adequat, digne i respectuós a tot el seu personal, involucrant-los en la 
definició i assoliment dels objectius i resultats de l’organització i promovent un clima 
laboral satisfactori. 

 
- Respectar la intimitat  i tractar amb confidencialitat la informació de caràcter personal 

de les persones que treballen a l’organització. 
 
Per la seva banda, tot el personal de l’organització es compromet, a més de complir tots els 
principis ètics i de conducta abans esmentats, a:  
 
- Facilitar i garantir al màxim la comunicació i la circulació de la informació entre els 

diferents departaments i serveis municipals. 
 
- Col�laborar i treballar en equips multidisciplinaris entenent l’organització des de la visió 

més global i transversal, per tal d’assolir un objectiu comú. 
 

- Mantenir un nivell de coneixement adequat mitjançant la formació continuada en el seu 
àmbit. 

 
- Ajudar i donar-se suport entre els diversos professionals que componen l’organització. 

 



 

 

- Col�laborar amb la Comissió d’Ètica, identificant aquelles actituds o comportaments que 
no coincideixin amb el contingut d’aquest codi. 

 
- Proposar modificacions per a la millora de l’organització i participar en el procés de la 

seva implementació. 
 
5.- SEGUIMENT 
 
Per al seguiment i avaluació del compliment dels principis que s’estableixen en aquest codi, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú crearà una Comissió d’Ètica les funcions de la qual seran:  
 

- Fomentar-ne la difusió, el coneixement així com el seu compliment. 
- Desenvolupar, assessorar i interpretar sobre els seus continguts. 
- Establir indicadors per poder avaluar-ne el seu correcte desplegament. 
- Proposar si s’escau, sancions pel seu incompliment.  
- Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments, tant de la ciutadania com del 

propi personal de l’Ajuntament, entorn la seva aplicació. 
- Fer-ne les revisions que es consideri per tal de mantenir-lo actualitzat, a partir de les 

seves consideracions o de les que li facin arribar les treballadores i els treballadors 
municipals. 

 
Aquesta comissió estarà formada per set persones, tres amb caràcter fix, en funció del càrrec 
que ostentin, i quatre que aniran variant cada dos anys d’acord amb les característiques que es 
detallen tot seguit i intentant buscar, en la mesura del possible, la paritat de gènere. 
 
Els membres que integraran aquesta comissió, que haurà de ser aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament, seran:  
 
a/ Amb caràcter fix:  

- La persona responsable de Recursos Humans. 
- La persona que ostenti el càrrec de Defensor de la Ciutadania. 
- La persona tècnica responsable de les polítiques de Responsabilitat Social a 

l’Ajuntament. 
 
 
b/ Variables i renovables cada dos anys:  

- Una persona integrant dels Serveis Jurídics municipals. 
- Una persona representant de les organitzacions sindicals municipals. 
- Una treballadora/treballador municipal escollida a partir d’una llista de voluntaris-

voluntàries que s’hi hagin ofert. 
- Una veïna - veí de la ciutat escollida a partir del registre ciutadà. 

 
 
S’elaborarà un reglament de règim intern que serà el que concretarà les funcions, les finalitats 
així com el funcionament de la comissió d’ètica (periodicitat de les reunions, convocatòries, 



 

 

possible creació d’una comissió permanent... ) d’acord amb el que disposa el Codi d’ètica i bon 
govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquest reglament haurà de ser aprovat per la 
Junta de Govern Local. 
 
6.- RÈGIM DE SANCIONS 
 
Els incompliments del contingut d’aquest codi per part de les persones incloses en el seu àmbit 
d’aplicació seran sancionats (prèvia tramitació de l’expedient que correspongui i amb audiència 
de la persona interessada) quan estiguin tipificats en el regim disciplinari previst  a l’Acord 
regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
conveni col�lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les 
entitats locals, o bé per qualsevol altra normativa que en pugui resultar d’aplicació. 
 
7.- VIGÈNCIA I DIFUSIÓ  
 
El Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú entrarà en vigor l’endemà 
de la seva aprovació pel Ple municipal. No obstant això però, la implantació d’aquelles mesures 
que requereixin de mitjans tècnics, organitzatius o tecnològics addicionals es realitzaran en el 
menor temps possible i conforme a les disponibilitats pressupostàries. 
 
L’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que aquest Codi disposi de 
la més àmplia difusió entre les diferents oficines, serveis i departaments municipals, tot el 
personal municipal i la ciutadania en general.  
 
El contingut d’aquest Codi es podrà revisar i actualitzar periòdicament atenent les necessitats, 
propostes i suggeriments dels diferents grups d’interès implicats, havent-se d’aprovar pel Ple 
municipal.   
 
Vilanova i la Geltrú, març de 2013 
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ALCALDESSA 
 
Bé, es presenta a aprovació aquest Codi d’Ètica i Bon Govern.  Això obeeix a 
la voluntat d’aquest govern d’apostar per l’enfortiment democràtic de la 
institució, principi que tots els que som aquí compartim.  El Codi es basa en 
diferents normes vigents, altres en fase d’elaboració, com la Llei de 
transparència, i models i experiències d’altres institucions i ajuntaments.  S’ha 
fet una feina de recopilar tota aquesta informació per tenir un document que 
incorpori tota l’experiència i tota la legislació que en aquests moments existeix 
al voltant del Codi d’Ètica i Bon Govern.  Incorpora els principis en base als 
quals s’ha de regir l’acció i funcionament de l’Ajuntament, entre els quals 
voldria destacar la responsabilitat, la transparència, la participació, eficiència i 
eficàcia, qualitat i sostenibilitat.  I no volem que es converteixi en un document 
més.  Per això s’ha fet una aposta innovadora, un aspecte que crec que val la 
pena destacar, que és la constitució de la Comisió de Seguiment.  És una 
Comisió de Seguiment que també tindrà representació de ciutadans i 
ciutadanes, sindicats, treballadors i el Defensor de la Ciutadania.  Aquest és un 
aspecte molt novedós que hem volgut introduir en aquest document per tal que 
no es converteixi únicament en un document sinó que sigui un document viu, 
un document que es vagi treballant i que realment s’apliqui.   
 
El que hem d’aconseguir en aquesta Comisió de Seguiment és que realment 
vagi més enllà dels governs, que sigui un document que sigui viu i que durant  
el temps vagi millorant-se i vagi madurant.  No és una mesura que es planteja 
com a mesura reactiva, o conjuntural, sinó que es planteja dintre d’un context 



 

 

molt més ampli, conjuntament amb altres mesures que s’estan impulsant des 
d’aquest govern municipal, com és la publicació de béns i activitats dels 
regidors, com és que l’Ajuntament es sotmeti a la valoració de transparència 
internacional i altres mesures que s’estan impulsant en aquesta línia 
d’augmentar la transparència i el bon govern.  Del que es tracta és d’establir 
mecanismes de participació ciutadana i transparència política per enfortir el 
sistema democràtic.  Per tot això els hi demanem el seu vot favorable.  Moltes 
gràcies.  I si els hi sembla, obrim un torn de paraules a tots els grups de 
l’oposició.   Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament la valoració que fa el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Verds sobre el document del Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, doncs en primer terme ens sembla per un costat positiu.  
És donar-nos, en tot cas, d’una declaració en aquest sentit de principis i 
d’objectius, que com bé vostè anunciava i explicava a la seva intervenció, 
doncs ja estan recollits legalment, que és el que pertoca en els documents 
legals i en altres moltes experiències, i que és evident que també doncs aquest 
Ajuntament ha anat practicant des de fa molt de temps.  Però en tot cas... i en 
aquest sentit fa un pas més enllà en el sentit de crear una comisió tècnica per 
la vetlla d’aquest Codi i per la implementació doncs segurament de mesures.  I 
en aquest sentit doncs ho trobem positiu.  
 
Però en tot cas deixi’m assenyalar-li o deixi’m que assenyalem algunes 
qüestions que trobem doncs que no es reflexen o no es recullen.  I bàsicament 
és que Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, viu moments molt diferents i un 
context molt diferent al de fa cinc anys, quan no vivíem una crisi i quan la gent 
no patia els problemes que pateix.  I quan sobretot ha canviat segurament 
l’estil, la forma d’adreçar-nos i d’actuar respecte la ciutadania.  En aquest sentit 
sí que el document recull tota la part de que com a institució, com a 
administració hem de ser transparents, hem de donar informació, hem de ser 
professionals, hem d’actuar amb eficiència, se’ns ha de suposar, en tot cas ja 
està bé que ho recollim, però jo crec que hem d’anar un pas més enllà: és que 
com a Ajuntament hem d’actuar des de la proximitat, i crec que en aquest 
sentit hem de fer un pas en el sentit de que moltes vegades hem actuat com a 
administració pensant que el ciutadà ha de venir al taulell de l’administració 
local, i això ha de canviar.   
 
Som l’administració local, des dels polítics fins als tècnics, els que ens hem 
d’aproximar i relacionar de totes totes amb el ciutadà.  Crec que en aquest 
sentit s’ha d’obrir també una reflexió des de l’àmbit polític i també tècnic per 
canviar mecanismes, formes de treballar, que és evident que en alguns casos 
es donen, però segurament tenim un repte molt important per concretar 



 

 

aquesta proximitat a les situacions particulars, diferents i complexes que viuen 
cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú.  Per tant, deixi’m 
dir que tot i que valorem positivament, el nostre grup plantegem que a les 
Comisions informatives es pugui acabar de concretar i treballar més, i que ara 
per ara doncs ens abstindrem en l’aprovació d’aquest primer document. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, avui se’ns presenta públicament aquest Codi d’Ètica i de Bon 
Govern.  Des del nostre punt de vista entenem que és més un codi ètic que no 
pas del bon govern.  Entenem que doncs el bon govern és molt subjectiu, 
cadascú de nosaltres l’entenem d’una manera, i en tot cas el que sí que marca 
són unes directrius de com s’han de relacionar els treballadors de la casa entre 
ells, com s’han de relacionar amb els representants polítics i sobretot com 
s’han de relacionar de cara a la ciutadania.  Per tant entenem que si hi hagués 
un Codi Ètic, en tot cas lo del bon govern ho posaríem una mica entre 
parèntesis.  Tot i que com ja s’ha dit, es crea un òrgan de seguiment, entenem 
que és sobretot una declaració d’intencions, sobretot marcar unes línies de 
com creiem que ha de ser aquesta relació amb el ciutadà, però en tot cas 
trobem a faltar mecanismes per implantar-ho.  Es parla en molts moments de 
transparència, de com ha de ser aquesta relació, de que al ciutadà li ha 
d’arribar aquesta informació, però es parla únicament en qualitat d’intencions, 
en cap cas es diu com es farà arribar aquesta informació, com mirem de fer 
més transparent el govern municipal, i per tant creiem que per aquí hi ha molta 
feina a fer, se n’està fent, però és un procés llarg.  Estem acostumats a uns 
governs de ja fa uns anys, unes dècades, que eren totalment opacs.  Mica en 
mica l’administració s’ha anat obrint una mica, però des del nostre punt de vista 
doncs estem just a l’inici del camí i entenem que s’han de crear encara molts 
mecanismes per fer que els ciutadans puguin arribar a tota la informació 
municipal que desitgin.  En aquest sentit, des de la CUP ja hem fet propostes, i 
seguirem fent propostes en aquest sentit, i com deia, doncs falta molta feina 
per fer.  
 
Dels temes que parla nosaltres n’hem trobat a faltar un, tot i que hi ha un 
paràgraf genèric que parla de que no es discriminarà per raó de sexe, de 
gènere, de raça, de preferència sexual, etc., sí que hem trobat a faltar doncs 
que no es fes un incís més important en tot el que seria discriminació per raó 
de sexe i sobretot per prevenció d’actituds masclistes.  Creiem que és un 
problema greu encara de la nostra societat, un problema doncs que al segle 
XXI seguim arrossegant, i per tant ens hagués agradat veure en tot aquest 



 

 

Codi Ètic que hi hagués doncs algun punt més concret que intentés fer front a 
aquestes actituds que encara perviuen a la nostra societat. 
 
Per altra banda hi ha alguns punts que ens han agradat, com tot el que fa 
referència doncs als regals.  Tots sabem doncs els merders que hem tingut per 
alguns que rebien americanes en altres parts del país, però creiem que el tema 
regal s’ha d’acabar en absolut.  O sigui, ja no és ni una ampolla de vi per Nadal 
ni absolutament res.  Tant els polítics que estem aquí representats, com els 
treballadors de l’Ajuntament, entenem que no podem rebre regals 
d’absolutament ningú que pugui tenir algun interès en aquest Ajuntament. 
 
I per últim, una mica en la línia del que deia la senyora Sánchez, el tema de la 
proximitat.  Creiem, igual que nosaltres hem demanat al Defensor de la 
Ciutadania que actuï d’ofici, una mica que s’intenti fer aquest esforç de no 
sempre, com ja han dit abans, esperar que ens vinguin a buscar, sinó fer un 
pas una mica –sabem que és complicat- per intentar anar a buscar nosaltres, 
anar a detectar nosaltres els problemes abans que ens arribin.  En aquest 
sentit nosaltres ja hem proposat més d’una vegada el tema de mirar de 
descentralitzar l’OAC, de mirar doncs de que alguna persona de l’OAC estigui 
en algun dels centres cívics de la ciutat i que per tant doncs no sempre els 
ciutadans haguem de venir al centre per qualsevol cosa, i per una altra banda, 
una altra cosa, que nosaltres també ja fa molt temps que reclamem, que és el 
regidor de barri, que és aquella persona de l’equip de govern doncs que la gent 
de cada un dels barris ha de tenir com a referent a l’hora d’adreçar-s’hi i de ser 
més propers a tots els ciutadans d’aquest barri. 
 
Tot i aquestes mancances i que al nostre veure entenem que és potser un pèl 
massa de declaracions d’intencions, nosaltres de moment doncs farem un vot 
de confiança a aquest document.  Ens agradaria poder-ne anar parlant i poder 
anar fent accions que et puguin facilitar tirar totes aquestes intencions 
endavant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ  
 
Gràcies.  També per anunciar el vot favorable del nostre grup en aquesta 
proposta de Codi de Bon Govern, en el sentit que entenem que contempla dos 
coses prou importants: una, un recull d’obligacions ja legislatives i per tant en 
aquest sentit no aportaria novetat, més enllà de reflectir en un document 
d’aquestes característiques la voluntat de complir allò que la legislació ja posa 
de manifest i ho explicita com a dret dels ciutadans, i per un altre costat, una 



 

 

altra sèrie de qüestions, no menys importants evidentment, que tot i que poden 
no estar absolutament en qualsevol llei, moltes vegades són de sentit comú, 
però no per això sempre s’apliquen. I per tant considerem que és positiu el fet 
de que es recullin en un document d’aquestes característiques, el que és 
efectivament un compromís, per un costat un compromís de complir amb allò 
que diu la Llei, però per una altra banda la voluntat i el compromís de complir 
amb una sèrie de normes de conducta, que entenem que globalment té a més 
a més una altra virtualitat, que és el fet de que s’hagi fet aquest document de 
forma participativa, no només amb els grups municipals, sinó també amb els 
treballadors, la qual cosa creiem que ajuda a tots plegats a prendre 
consciència de quin és el nostre paper, el de cadascun de les persones que 
estem al servei d’aquest Ajuntament, quin és el nostre paper en el servei públic 
que realitza l’Ajuntament.  Globalment nosaltres segurament hem trobat a faltar 
alguna referència més explícita pel que fa en els càrrecs electes, en qualsevol 
cas, en la versió que tenim ara en aquest moment nosaltres veiem que és 
positiva.  Nosaltres li donarem el nostre vot favorable, sense perjudici que més 
endavant, quan correspongui, pugui modificar-se aquest document en aquells 
aspectes que potser ara no s’han detectat, o amb altres millores que es puguin 
anar incorporant en el decurs del temps. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.   
 
Abans de passar la paraula a una persona del grup del PSC, he comès abans 
un error, volia dir-ho al principi del Ple, voldria excusar la presència del senyor 
Joan Ignasi Elena, que no hi pot ser per un motiu familiar, perquè ahir mateix 
va morir la seva mare.  Li hem fet arribar el nostre condol, però aquí 
públicament també volíem manifestar el condol en nom de tots els regidors.  I 
ara sí que passo la paraula al senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Moltes gràcies alcaldesa, moltes gràcies també per aquestes paraules que 
òbviament com a grup transmetrem al nostre portaveu.  En referència al Codi 
que ens ocupa, és bàsicament i per no repetir-me, perquè crec que part de les 
deficiències o de les consideracions ja han estat expressades, com a Codi, i 
així sí que compleix amb el seu nom, agrupa molts dels principis i d’obligacions 
que ja existeixen, algunes que són principis polítics o principis rectors que 
considerem imprescindibles en la gestió i per tant és positiu que estiguin en un 
document, que facilita identificar per part del ciutadà quins són els seus drets a 
l’hora de ser tractat a l’administració i quines són les nostres obligacions com a 
responsables polítics i del govern en concret, i facilita també... ho hem vist, 
segurament serà una eina d’utilitat també per al propi Defensor de la 



 

 

Ciutadania, ja que d’alguna manera li dóna una cobertura per escrit d’allò que 
els ciutadans poden reclamar i detectar deficiències perquè han passat pel Ple. 
 
Per tant, en aquest sentit nosaltres hi estem a favor i el grup socialista votarà a 
favor.  Si que hi ha, com he dit, algunes deficiències.  Hem notat, ho hem vist 
també, que en la manera de redactar en aquestes relacions que regula entre 
treballadors de l’administració i amb el ciutadà, parla en personal quan parla de 
les obligacions dels treballadors i a vegades quan fa referència al que serien 
obligacions dels càrrecs electes, parla de l’Ajuntament en impersonal, i això 
potser hauríem de filar una mica més prim quan parlem de quines són les 
responsabilitats, no de l’Ajuntament en abstracte, sinó dels responsables i dels 
polítics de les regidories.  En qualsevol cas, com que és una matèria viva, 
considerem que ha de ser un document obert, que seguirem treballant, 
seguirem modificant, perquè les exigències dels ciutadans cap a l’administració 
són cada vegada més intenses i hem de saber donar resposta.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Escalas.  Bé, per tancar aquest debat voldria 
destacar com a punt molt fort d’aquest document un tema que s’ha valorat 
també per part de totes intervencions, que és el treball profund que s’ha fet 
d’aquest Codi amb tot el personal de l’Ajuntament.  Ha estat una feina llarga, 
han estat mesos de treball i per tant jo crec que això és bàsic perquè després 
també siguem capaços tots plegats de fer-lo nostre, no?, a l’haver participat en 
l’elaboració. 
 
Després, sobretot i també bàsic és que no és una acció puntual, sinó que es 
planteja dintre de tot un context de moltes accions que van en aquesta línia.  
Abans n’he destacat un parell, però és la publicació de béns, és el tema de la 
transparència internacional.  Aquest Ajuntament s’està preparant per 
sotmetre’s a una entitat internacional que valora la transparència dels 
ajuntaments.  En això s’hi està treballant i bé, crec que és un pas important 
endavant; després el govern obert;  és a dir, tota una sèrie d’accions al voltant 
de la transparència, que tot en conjunt jo crec que és important que en aquests 
moments impulsem.  Aquest és un document bàsic i sobretot també és 
important que és un document viu.  Per tant, aquí el que fem és un primer pas 
que està dintre de tot un marc d’altres accions, un primer pas.  I ha de ser això. 
Precisament jo crec que podrem dir que aquest document ha tingut èxit, si ben 
aviat l’hem de modificar i hem d’afegir modificacions.  Voldrà dir que realment 
s’ha treballat, que realment el tenim molt en compte i que anem veient millores.  
Per tant, els agraeixo la confiança en aquesta votació i bé, és un tema que 
hem de treballar entre tots i que ben segur que donarà molt de si en els 
propers mesos i anys. 
 



 

 

Si no tenen res més a dir, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció 
d’Iniciativa per Catalunya Verds.  Moltes gràcies a tots. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 22 vots 
  Abstencions:  ICV = 2 vots 

 
 

  4.  SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PARC 
D’HABITATGES MUNICIPALS. 
 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un parc d’habitatges de 
propietat municipal format per 54 pisos situats majoritàriament en el barri de 
mar i també en diferents llocs de la ciutat. 
 
La complexitat en la gestió del parc d’habitatges municipals se centra en els 
diversos factors que hi intervenen: per una banda, el manteniment i 
conservació dels habitatges, per l’altra tot el que fa referència a la gestió 
econòmica i contractual (cobraments, impagats, morositat, renovacions de 
contractes o cessions, etc.) i també aquelles qüestions que fan referència a la 
convivència en les comunitats de propietaris.  Per altra banda, paral·lelament 
a la gestió de l’ajuntament com a propietari dels habitatges, cal tenir en 
compte les situacions socials de les persones i famílies que els ocupen, ja que 
la condició per a ser-ne inquilins és presentar una situació econòmicament i/o 
socialment desfavorida. 
 
Atesa l’alta complexitat en la gestió del parc d’habitatges, i també en la 
necessitat d’elevar propostes col·legiades per a la seva aprovació pels òrgans 
de govern competents, s’observa la necessitat de crear una comissió tècnica 
de treball. 
 
Per això, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, proposa al Ple 
Municipal l’adopció del següent 

ACORD 

Primer.  Aprovar la constitució de la Comissió de seguiment del parc 
d’habitatges municipals, formada per la Tècnica Responsable de l’Oficina 
Local d’Habitatge, l’Inspector del Departament de Gestió Tributària, la Cap 
d’Àrea de Serveis Socials i un/a jurista; sota la supervisió dels regidors 
responsables de les àrees corresponents. Aquesta Comissió, en el seu 
funcionament, rebrà el suport d’una o varies persona de cada departament i 



 

 

podrà requerir la participació de tècnics d’aquest Ajuntament per tractar temes 
concrets. 
 
Segon.  Les funcions de l’esmentada Comissió seran les següents: 
 
a) Tractar les incidències detectades en el parc d’habitatges que requereixin 

un tractament o avaluació de caràcter transversal. 
b) Elaborar propostes d’actuació en cada incidència o situació tractada i 

trasllat a l’equip de govern per a la seva aprovació. 
c) Fixar les directrius per a la consecució dels acords. 
d) Vetllar per l’acompliment de l’acord. 
e) Retre compte dels diversos procediments d’adjudicació dels habitatges de 

segona adjudicació, amb la finalitat de donar coherència i homogeneïtat. 
f) Establir els criteris d’avaluació i d’actuació de les possibles incidències. 
g) Qualsevol altra funció en aquest àmbit d’actuació que se li encomani. 
 
Tercer.  El funcionament de la Comissió s’ajustarà a la normativa de règim 
local i al ROM.” 
 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  Bona tarda.  Donada la situació de deixadesa en què es troba el 
parc d’habitatges municipal, on coincidien problemes molt diversos com 
problemes de cobrament i morositat per part dels arrendataris, arrendataris que 
no coincideixen amb el perfil idoni previst de serveis socials i situacions de 
subarrendaments no desitjats, mancances de manteniment i deteriorament del 
parc urbanístic municipal i, per últim, problemes de convivència greu entre 
alguns inquilins. 
 
Aquesta complexitat que ja hem comentat en la gestió del parc d’habitatges 
municipals se centra en els diversos factors que intervenen, per una banda, els 
econòmics i els de conservació dels habitatges, i per una altra tot el que fa 
referència a aquelles qüestions que, com hem comentat abans, fan referència 
a la convivència de les comunitats de propietaris.   
 
Paral·lelament a la gestió de l’Ajuntament com a propietari dels habitatges, 
calia tenir en compte les situacions socials de les persones i famílies que els 
ocupen, ja que la condició per ser inquilins és presentar una situació 
econòmicament i/o social desfavorida.   
 
S’ha decidit crear aquesta Comissió per reconduir aquests temes, posar en 
ordre i fer un ús d’acord amb els seus fins socials, i en primera instància, fent 
un resum de la situació donada de cada pis i la seva situació de cadascun dels 



 

 

inquilins.  Per una altra, buscar la manera de reconduir tota la situació 
esmentada.   
 
Felicitar en tot cas, tal i com s’ha comentat, la important tasca efectuada 
transversalment, les diferents àrees que s’han anomenat, la d’Inspecció 
Tributària, la de Serveis Socials i l’Oficina Local de l’Habitatge, que portarà en 
tot cas les funcions que hem anomenat, que ha comentat abans el secretari.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor regidor.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per donar suport a la creació d’una comisió, bueno, és una 
comisió interna municipal per coordinar realment l’àmbit d’actuació respecte al 
manteniment i la gestió i el seguiment del parc municipal d’habitatge.  Parc 
municipal que ja té anys d’història, que va ser de les primeres accions que 
aquest Ajuntament tenia per tenir habitage social de lloguer a la nostra ciutat, i 
que és cert que hi ha hagut al llarg dels anys una complexitat en diferents 
àmbits, pel que fa -i vostè assenyalava- al manteniment, pel que fa doncs a 
problemes de convivència, i evidentment pel que fa segurament a les 
situacions socials que es vivien i que provocaven o han provocat la insolvència 
en molts moments del pagament de lloguer.  No diria tant una gestió 
desastrosa, sinó una problemàtica complexa que té molts vectors, moltes 
cares, i que demanaria que en tot cas –ens sembla bé el document i que hi 
hagi aquesta comisió tècnica de seguiment- que sobretot es treballi amb cura, 
amb sensibilitat i molta proximitat, que suposo que hi serà, però amb molta 
cura i molta sensibilitat, i que no solsament des d’un àmbit de gestió 
econòmica, sinó des d’un àmbit social, perquè tot i que hi hagin insolvències en 
aquest parc de lloguer, hi han problemàtiques socials greus associades, no 
solsament als recursos econòmics, i per tant deixeu-nos dir en aquest Ple 
sobretot fer aquesta previsió.  I per fer-ho demanaríem que en tot cas, en cada 
una de les comisions pertinents, o bé la d’habitatge o bé la d’hisenda, se’ns 
dongui puntualment informació concreta de les gestions que s’estan realitzant, 
perquè coneixem i sabem doncs que és complexa la situació.  Moltes gràcies.  
I votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, em sembla que precisament a la darrera comisió informativa es va explicar, 
no des d’un punt de vista econòmic, sinó totalment des d’un punt de vista de 
sensibilitat aquest aspecte, eh?, i així s’anirà fent.  



 

 

 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, vagi per endavant que nosaltres hi votarem a favor també.   
Creiem que és bàsic doncs la creació d’aquesta comisió multidisciplinar on es 
puguin avaluar des de diferents criteris, tant de la situació de l’habitatge, de la 
situació familiar a través de Serveis Socials, com del tema econòmic i 
d’hisenda de l’Ajuntament, i entenem doncs que això ha de possibilitar millorar 
la gestió d’aquests 54 habitatges.   
 
El problema que volem posar sobre la taula és que tenim 54 habitatges.  Amb 
un parc que em sembla que és al voltant de 25.000 habitatges a la ciutat, 
resulta que tenim 54 habitatges públics de lloguer.  I això doncs bé, hem de fer 
una reflexió.  En els anys de la gran construcció i de bonança econòmica 
resulta que aconseguíem terrenys procedents dels aprofitaments que ens 
pertanyen com a ajuntament, i en comptes de dedicar-nos durant aquests anys 
que les coses anaven bé a fer un parc públic d’habitatge, doncs veníem 
aquests terrenys... sí que els vem dedicar, no diré que els vem llençar, es van 
dedicar alguns a fer equipaments, es van dedicar a fer altre tipo de coses, però 
ara ens trobem a l’any 2013 amb una situació crítica, amb una situació de crisis 
brutal, amb una situació de gent desnonada, de gent al carrer, i resulta que 
seguim tenint 54 habitatges públics per destinar a lloguer social.  Per tant, el 
mal ja està fet, la situació ja està creada, però home, com a mínim, aprenem-
ne una mica, que tots siguem capaços doncs de fer un punt d’autocrítica, i en 
la mesura que puguem, home, anem augmentant aquest parc d’habitatge, 
perquè repeteixo, tenim 54 habitatges de 25.000.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Dues qüestions.  També la primera reiterativa, que acaba de dir el 
portaveu de la CUP.  Durant molts anys, durant els darrers 10-12 anys, el 
debat i el discurs sobre la manca d’iniciativa municipal en quant a la creació 
d’habitatge públic per destinar a lloguer social ha estat una dinàmica d’aquest 
Ple, i amb unes circumstàncies econòmiques extraordinàriament diferentes.  
Ara, si qualsevol govern municipal o especialment el de Vilanova, tingués la 
voluntat d’intentar fer habitatge social, tindria veritables dificultats, perquè els 
recursos en aquest moment són extraordinàriament limitats i les possibilitats 
d’inversions, com es veu en els mateixos pressupostos municipals, són 



 

 

extraordinàriament escasses.  Per tant ara tindríem la dificultat.  En canvi, han 
hagut, han passat uns anys, en què els preus de l’habitatge s’anaven 
disparant, quan era necessari una intervenció pública per tal d’aconseguir 
habitatge públic de lloguer que estigués a l’abast de la major part de la 
ciutadania, i això doncs políticament en aquesta ciutat malauradament no s’ha 
fet, i el resultat doncs és que mantenim un parc de 54 habitatges, amb unes 
incorporacions recents molt minses i molt poc adequades a les necessitats de 
la població, especialment ara en aquest moment.   
 
Però hi ha una segona qüestió que nosaltres valorem de forma positiva amb la 
creació d’aquesta comisió, que és com a mínim el fet –i no dic que això hagi 
passat en el passat-, però sí que els grups que hem estat com a mínim a 
l’oposició no hem tingut tampoc oportunitat de fer un seguiment acurat i 
periòdic de quin era el grau de conflictivitat i d’ocupació i quina era la funció 
social que efectivament estaven complint tots aquests habitatges de titularitat 
municipal.  I per tant creiem que la creació d’aquesta comisió el que pot ser 
precisament és una oportunitat per tal de que tota la problemàtica i totes les 
solucions que poden aportar tot aquest parc d’habitatge públic social doncs 
pugui ser constant, es puguin detectar els problemes amb temps, es puguin 
abordar els problemes amb temps, es puguin corregir els problemes amb 
temps, i per tant intentem treure el major rendiment social possible en aquest 
bé municipal que, com he dit al principi, és escàs.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument, i nosaltres votarem favorablement a la creació d’aquesta 
constitució, que no deixa de ser de formalitzar un mètode de treball que ja 
venia funcionant tradicionalment pel que fa a aquesta qüestió, no?  En tot cas 
jo sí que comparteixo el que ha dit la senyora Sánchez, i en tot cas demanaria 
també una certa prudència a l’hora de fer determinades afirmacions.  Més que 
res perquè estem parlant d’un col·lectiu molt especial, un col·lectiu doncs que 
precisament... amb risc d’exclusió social, amb unes situacions econòmiques 
difícils, complicades i no sigui que d’aquí a un temps haguem de recordar les 
mateixes paraules que acaba de dir el mateix regidor sobre la situació actual 
d’aquests habitatges.  Sigui com sigui, repeteixo, nosaltres votarem 
favorablement a la constitució d’aquesta comisió.  Tot i així en la comisió 
informativa vam demanar l’informe d’una diagnosi que, segons sembla, s’havia 
fet tècnicament.  En l’expedient hi figura un informe tècnic, però jo crec que no 
és exactament la diagnosi que entenc que els serveis tècnics de la casa han 
fet, i en tot cas sí que demanaríem, en la mesura que sigui possible, doncs que 



 

 

ens enviïn aquesta diagnosi que es van comprometre a fer-la arribar abans al 
Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, els hi farem arribar.  Crec que s’havien de filtrar dades personals i 
possiblement aquest sigui el motiu pel qual encara no el tinguin, però sí sí, els 
hi farem arribar. 
 
Bé, doncs, si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  5.  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 
DE 12.03.2013, DE L’ORGANITZACIÓ DURANT L’ANY 2013 DE 
MERCATS DE PETIT FORMAT, DELS CRITERIS PER A 
L’ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES I 
ENCÀRREC A PIVSAM DE LA SEVA GESTIÓ. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2013 va prendre 
l’acord de l’organització durant l’any 2013 de mercats de petit format, dels 
criteris per a l’ordenació de les sol·licitud presentades i encarregar a l’empresa 
Pivsam la seva gestió. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2013, 
que diu: 
 
“PRIMER. Aprovar l’organització durant l’any 2013 dels següents mercats de 
petit format: 
 
1. Mercat de pintors aficionats 
Producte: obres d’art de creació pròpia en diferents suports 
A càrrec de l’ Associació Grup de pintors aficionats de VNG i 



 

 

Calendari: Primer diumenge de mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 14 h. 
 
2. Mercat d’artesania d’elaboració pròpia 
Producte: artesania elaborada pels mateixos productes que estan a les 
parades 
Calendari: Segon diumenge de mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 14h. 
 
3. Mercat de Brocanters i antiguitats 
Producte: Productes que tinguin una antiguitat de més de 25 anys 
Calendari: Tercer diumenge de mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 14h. 
 
4. Mercat d’artesania i productes comprats a tercer per a petit regal 
Producte: productes variats i artesania ètnica no propis 
Calendari: Quart diumenge de mes 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 14 h. 
 
5. Mercat de col·leccionisme amateur 
Producte: productes variats de col·lecció per a mostrar i intercanviar 
A càrrec d’associacions locals (plaques de cava i punts de llibre) 
Calendari: Cinquè diumenge dels mesos: juny i setembre. 
Lloc: Rambla de la Pau, al voltant del monument a Macià 
Horari: de 10 a 14 h. 
 
6. Mercat d’estiu 
Mercat d’Artesania (2 seccions d’elaboració pròpia i comprada a tercers) 
Producte: artesania variada de producció pròpia manufacturada 
Calendari: juny i juliol: cap de setmana de divendres a diumenge. Agost: 
diàriament 
Lloc: Passeig del Carme 
Horari: de 18 a 24 h. 
 
7. Mercat de Nadal i Reis: 
Secció artesania d’elaboració pròpia 
Secció artesania d’elaboració no pròpia 
Dies: de divendres 13 de desembre de 2013 a dissabte 5 de gener de 2014 
Festius: 25 i 26 de desembre i 1 de gener 
Horari: de 10 a 14 h. i de 17 a 21 h. 



 

 

 
Amb les següents característiques: 
 
Secció artesania d’elaboració pròpia: 
Bijuteria i joies, bosses de mà, ceràmica, calçat tradicional, cereria, cosmètica, 
encens, objectes de cuir de creació pròpia i/o decorats artesanalment (pintats, 
pirogravats...), jocs i joguines artesanals, papereria artesanal, productes 
ornamentals varis realitzats a mà en materials diversos fusta, ferro..., 
productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda fets i/o estampats a mà, 
objectes decorats a mà (porcellana, caixes, ventalls...) i en general tots aquells 
objectes d’elaboració pròpia fets a mà. 
 
Secció artesania d’elaboració no pròpia: 
Bijuteria; bosses de mà; calçat tradicional artesà; cereria; cosmètica; encens; 
marroquineria; minerals i pedres; jocs i joguines artesanals; papereria 
artesanal; productes ornamentals ètnics (exemple: escultures en fusta, gerros, 
articles de terrissa...), productes tèxtils en material de cotó, llana, lli i seda; 
centres florals; làmpades. 
 
SEGON. Aprovar els següents criteris per a l’ordenació de les sol·licituds 
presentades: 
 
Secció d’Artesania d’elaboració pròpia: 
 
1- Legalització de l'activitat: anys de titularitat de la llicència fiscal 
pertinent 
 Fins a 5 anys.......................................................................... 5 punts 
 Fins a 4 anys.......................................................................... 4 punts 
 Fins a 3 anys.......................................................................... 3 punts 
 Fins a 2 anys.......................................................................... 2 punts 
 Fins a 1 any............................................................................ 1 punt 
 
2- Experiència professional : 
 Tenir el carnet diploma mestre artesà vigent 
 (Artesania Catalunya) ........................................................... 4 punts 
 Tenir el carnet artesà professional vigent 
 (Artesania Catalunya)............................................................ 3 punts 
 Tenir el carnet artesà cultural vigent 
 (Artesania Catalunya)............................................................ 2 punts 
 Participació en altres mercats de Nadal a la ciutat ............... 3 punts 
 Participació en altres mercats similars .................................. 1 punt 
 
3- Productes diferencials: 
 Utilitzar materials de reciclatge ............................................. 3 punts 



 

 

 Material vinculat a Vilanova i la Geltrú o la comarca i 
 als seus elements patrimonials i tradicionals ........................ 2 punts 
 
Secció d’artesania d’elaboració no pròpia 
 
1- Legalització de l'activitat: anys de titularitat de la llicència fiscal 
pertinent 
 Fins a 5 anys.......................................................................... 5 punts 
 Fins a 4 anys ......................................................................... 4 punts 
 Fins a 3 anys.......................................................................... 3 punts 
 Fins a 2 anys.......................................................................... 2 punts 
 Fins a 1 any........................................................................ 1 punt 
 
2- Experiència professional : 
 Participació en altres mercats a la ciutat ........................... 3 punts 
 Participació en altres mercats similars .............................. 1 punts 
 
3- Productes diferencials: 
 Utilitzar materials de reciclatge ......................................... 3 punts 
 
En cas d’empat, es prioritzarà haver participat en alguna de les anteriors fires 
a la ciutat. Si es continua empatant, es procedirà a efectuar un sorteig. 
 
TERCER. Encarregar a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 
SAM (PIVSAM) la gestió d’aquests mercats de petit format organitzats durant 
l’any 2013, de conformitat amb el conveni que forma part d’aquest acord. 
 
QUART. L’eficàcia de l’encàrrec resta suspesa a la seva acceptació per part 
del Consell d’Administració de PIVSAM, segons les atribucions expressades a 
l’art. 24 dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els termes d’aquests 
acords. Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar aquests acords al 
BOP, en els termes expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92 de Règim Jurídic de 
les Administracions Públique i del Procediment Administratiu Comú. 
 
CINQUÈ. Ratificar l’acord pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ. Autoritzar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la 
signatura i formalització dels documents adients en relació amb els punts 
anteriors.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 



 

 

 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, per exposar breument el contingut d’aquest acord.  
Principalment el que fem és donar compliment a dos compromisos del govern.  
L’un, ordenar el que són les fires i els mercats de petit format que se celebren 
a la nostra ciutat i l’altre doncs d’ajudar a donar viabilitat a una de les empreses 
municipals, en aquest cas doncs a l’empresa pública PIVSAM.  Pel que fa al 
primer dels objectius, del que es tracta aquest punt, que és per vostès conegut 
pel fet de que l’hem pogut tractar en la comisió corresponent, com saben hem 
estat potenciant el fet de que Vilanova i la Geltrú sigui una ciutat amable, en la 
que es puguin diguem-ne organitzar fires i mercadets de petit format.  Després 
doncs d’haver vist quina era la capacitat que teníem majoritàriament impulsats 
per associacions de persones, de comerciants, d’artesans, de pintors, de 
poguer definir doncs un mapa coherent i racional de petits mercats que es 
poguessin produir a la ciutat, el que hem fet ara és ordenar-los, posar-los al 
damunt d’un calendari i també donar-los un emplaçament físic determinat.  És 
en aquest sentit doncs que recollim fins a set mercats de petit format, que són 
el de pintors aficionats, el d’artesania d’elaboració pròpia, el mercat de 
brocanters i antiguitats, el mercat d’artesania i de productes comprats a un 
tercer per a petit regal, el mercat de col·leccionisme amateur, el mercat d’estiu 
o el mercat de Nadal i Reis.  Set mercats que diguem al llarg de l’any i d’una 
forma periòdica, cadascun diferent, doncs permetran donar vida a diferents 
llocs de la ciutat, ja sigui a les parts més centrals, com també i molt 
principalment el que fa referència a la façana marítima que, com saben, és un 
dels espais a potenciar pel govern de la ciutat. 
 
I la segona de les línies que planteja aquest acord és que sigui l’empresa 
municipal PIVSAM la qui s’encarregui de gestionar quines persones poden 
formar part dels expositors en aquests petits mercats, per tant del muntatge i 
del desmuntatge, de l’organització, etc., etc., i a través d’aquesta gestió doncs 
poder tenir un petit ingrés –certament no és molt quantiós, però no deixa de ser 
l’aportació que podem fer des de la Regidoria de la Promoció Econòmica- per 
tal doncs que l’empresa pública municipal pugui anar sumant ingressos en 
aquesta nova etapa.  Bàsicament el que fem és plantejar aquest acord, pel 
qual els demano doncs el vot favorable de la resta de grups municipals.  Moltes 
gràcies senyora alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  No?  Passem a la votació.  Vots a favor?  
Vots en contra?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

 
  6.  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

CREACIÓ D’UNA MESA DE TREBALL AMB ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ LOCALS. 

 
Relació de fets 

1. La Comissió Informativa de Promoció de Ciutat del dia 28 de gener va 
acordar crear un grup  de treball entre el Diari de Vilanova i els mitjans 
de comunicació públics locals, tant públics com privats, per tal de 
debatre i reflexionar conjuntament sobre alguns aspectes que afecten 
les seves relacions mútues i també amb l’ajuntament, que es 
consideren d’interès general. 

2. Com que la relació més habitual de l’Ajuntament amb els mitjans de 
comunicació es dona amb aquells que tenen implantació en el territori, 
la regidoria de Comunicació suggereix incorporar a aquest grup l’Eix 
Diari i Onda Cero. 

Fonaments de dret 

I. Article 4.1.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, que recull l capacitat autoorganitzaria de l’ajuntament. 

II. Article 69 de la norma anterior que estableix el principi de participació 
ciutadana, al igual que l’article 154 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

Per tot això es proposa al PLE, l’adopció del següent acord: 

PRIMER. Crear un grup de treball integrat per representants dels mitjans de 
comunicació locals, públics i privats, la regidoria de Comunicació i els 
membres de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, amb la següent 
composició: 

1 representant de Canal Blau TV 

1 representant de Canal Blau Ràdio 

1 representant de l’Eix Diari 

1 representant d’Onda Cero 

1 representant del Diari de Vilanova 

2 representants de la regidoria de Comunicació 

I els representants de la Comissió informativa que desitgin assistir-hi. 

SEGON. Les atribucions i finalitats del grup de treball, son:  

-  Analitzar la situació de la relació entre els mitjans públics i privats locals 



 

 

-  Debatre sobre aspectes d’actualitat de la relació que es considerin 
necessaris 

-  Fer recomanacions, si s’escau, als òrgans de govern corresponents a 
traves de la comissió informativa, dels temes que es considerin d’interès. 

TERCER. El règim de funcionament serà el que estableixi el propi grup de 
treball en la seva  sessió constitutiva. 

QUART. El grup de treball tindrà una durada de sis mesos, prorrogables per 
períodes iguals prèvia proposta del grup de treball i de l’adopció del 
corresponent acord municipal. 

CINQUÈ. Notificar l'acord als interessats.” 

 
 

ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  També per exposar breument el contingut 
d’aquest acord.  En el si de la Comisió Informativa relativa a Comunicació hem 
tingut diverses peticions i ocasions per debatre doncs d’una banda la complexa 
situació que travessen els mitjans i els professionals de comunicació a la 
nostra ciutat i a la nostra comarca, i de l’altra doncs com podíem d’alguna 
forma sumar esforços entre el que són els mitjans privats i els mitjans de 
comunicació públics, ja sigui d’àmbit municipal o comarcal.  Heus aquí doncs 
que a partir d’aquests diversos debats que hi han hagut, el que els plantegem 
avui, també després d’haver-ho pogut plantejar a la Comisió corresponent, 
doncs la creació d’una mesa en la que els representants municipals, els 
mitjans públics de comunicació puguem seure plegats també amb els 
responsables dels mitjans privats, que compleixin un criteri, que és un criteri 
que hem intentat agafar perquè sigui doncs transversal, que és que siguin 
mitjans privats que fagin des de la ciutat programació local amb contingut local, 
més o menys extensa, per això el llistat de mitjans que els ha pogut llegir el 
secretari, amb un objectiu: poguer millorar o posar en debat quines són les 
relacions i com podem teixir, sumar sinergies, en el sentit que la situació és 
complicada per a tothom, i concretament doncs també un primer objectiu, que 
és el de poguer veure com sumem els esforços en termes publicitaris.  Com 
saben, les empreses privades, que són les que actuen d’una forma 
d’esponsorització, i també doncs a vegades de poguer ajudar a fer viables 
econòmicament alguns projectes comunicatius, doncs cada vegada també 
estan en una situació de feblesa, com la que tenim tothom, i per tant el que 
intentarem és veure com podem sumar sinergies i com podem enlloc de “robar-



 

 

nos” clients els uns als altres, i permetin que digui aquesta expresió doncs un 
punt col·loquial, doncs a sumar esforços i fer ofertes que siguin molt més 
beneficioses també per al consumidor i per a l’usuari i per tant doncs per a 
l’empresa que estigui interessada en poder fer publicitat en aquest cas en els 
diversos canals de la ciutat. 
 
Per acabar, creiem que tal i com estan les coses és interessant poder sumar 
esforços.  De fet, no només creiem que sigui interessant, sinó que 
probablement és una de les poques vies que tenim per poder donar sortida a 
que els ciutadans tinguin mitjans de comunicació que els permetin poder 
conèixer les informacions que puguin ser del seu interès.  Per tot això doncs 
els demano el vot afirmatiu en aquest plantejament.  Gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bona tarda.  Gràcies, senyora alcaldessa.  Iniciativa per Catalunya ha defensat 
en aquest Ple més d’una vegada la necessitat democràtica que té la ciutat dels 
mitjans de comunicació local, en tant que són un canal, a més d’informació, 
d’expressió ciutadana.  La situació actual que viu el país i la ciutat, creiem que 
fa encara més necessària aquesta existència.  La crisis econòmica afecta 
greument els mitjans locals, tant públics com privats, principalment la davallada 
en publicitat.  Molts d’aquests mitjans són al límit de poder-se mantenir.  La 
contenció en els convenis amb els privats en els pressupostos 2013 no ajudarà 
gaire a pal·liar aquesta situació. 
 
És cert que els mitjans públics no es poden mantenir sense la publicitat, i que 
els públics s’han vist obligats a baixar preus per mantenir clients, el que 
repercuteix en els privats, que ho poden considerar una competència deslleial.  
La mesa de treball que proposa el govern, entenem que és una possibilitat 
d’arribar a acords de col·laboració que permeti la distribució publicitària i de 
trobar altres fórmules de finançament conjuntes.   
 
Entenem la presència a la mesa d’un representant de la Comissió Informativa, i 
que es vulgui mantenir informat a la resta de grups municipals, però ens 
abstindrem.  Per què?  Perquè voldríem que abans de constituir la mesa, saber 
quin és el criteri del govern, què és el que proposa el govern, bàsicament per 
no trobar-nos en una Comissió Informativa on s’exposin la recomanació de la 
mesa i corresponsabilitzi a la resta dels grups municipals, en una decisió que 
pertoca exclusivament al govern. 



 

 

 
Si és responsabilitat directa del govern mantenir els mitjans locals públics, 
també el govern de la ciutat té la responsabilitat de donar suport en aquests 
moments als privats.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies senyor Claver.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  Bé, davant de la davallada de pluralitat informativa a la que ara 
mateix els mitjans es veuen abocats i que sens dubte aquesta ciutat ho ha patit 
en els darrers anys.  No ens sembla malament a priori la creació d’aquesta 
mesa de treball, perquè serveixi d’espai, de marc en el que mitjans privats i 
públics puguin arribar a acords, o no, o puguin tenir línies de treball que puguin 
ser afins i que d’alguna manera uns i altres puguin... que no hi hagi cap 
problema o en tot cas que es pugui veure que no hi ha competència deslleial, 
com en algun apunt hem pogut arribar a llegir. 
 
En tot cas estarem atents i participarem d’aquesta mesa de treball i atents 
especialment doncs a que no es trepitgin cap dels deures ni dels drets ni dels 
mitjans privats ni dels mitjans públics.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ  
 
Gràcies.  Bé, nosaltres també donarem suport a la creació d’aquesta mesa 
entre mitjans públics i mitjans privats, però creiem que sincerament el debat ni 
el problema no està en que si la publicitat ha baixat i és escassa i s’ha de 
repartir entre diferents actors, com es reparteix aquesta publicitat entre mitjans 
públics i mitjans privats.  Creiem sincerament que el debat té que ser quina és 
la funció que justifica que els mitjans públics tinguin una doble via de 
finançament a través de la publicitat, competint amb empreses i a través de 
recursos propis, municipals en aquest cas, o de la Generalitat o d’altres 
administracions.  Certament estem convençuts de que el debat, més enllà del 
de la publicitat, és aquest.  I si en aquest debat som capaços de definir, i jo 
crec que segurament el que ens correspon és definir amb exactitud quin és el 
paper que li correspon, paper de servei públic que li correspon en els mitjans 
de comunicació públics de l’Ajuntament de Vilanova, segurament després 
d’arribar a un acord en matèria de finançament d’aquest mitjà públic i d’aquests 



 

 

mitjans públics en relació amb els privats, segurament serà més senzill.  Per 
tant, amb aquesta voluntat i amb aquest objectiu abordem des del nostre grup 
municipal la creació i la participació en aquesta mesa de comunicació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, bàsicament des del grup municipal socialista creiem 
en la importància de defensar l’existència i la pervivència, supervivència en 
aquests moments, dels mitjans de comunicació local i la necessitat de donar 
resposta precisament a la situació que viuen o que es viu tant des de l’àmbit 
dels mitjans públics, com des de l’àmbit dels mitjans privats.  Tenim, de totes 
maneres, alguns dubtes respecte a la proposta que avui presenta el govern 
sobre si realment s’ha madurat prou amb els propis actors implicats a l’hora de 
constituir aquesta mesa.  Tenim alguns dubtes segurament sobre el format, 
perquè precisament hem de saber exactament què discutim i per tant tampoc 
el propi objecte, o el sentit d’aquesta mesa de treball ens queda del tot clar.  
Veiem que hi ha un tema de publicitat, òbviament, si estem parlant d’una 
plataforma per tal d’aconseguir negociar paquets de publicitat conjunt, o si del 
que estem parlant, i que és el que creiem que seria un pas previ, que és 
conèixer en profunditat quina és la posició i la política d’aquest govern sobre el 
futur i la viabilitat dels mitjans públics municipals i quina és la política d’aquest 
govern respecte als mitjans privats.  Encarem un pressupost 2013, amb una 
reducció precisament en aquest àmbit de publicitat i subvencions o convenis 
amb mitjans de comunicació, una reducció entorn al 16% del pressupost i per 
tant el que volem, ho consideraríem necessari prèviament abans d’asseure’ns 
tots, és conèixer què és el que el govern vol proposar i a partir d’aquí creiem a 
més a més que el govern té la capacitat de tenir interlocució.  Primer té la 
responsabilitat de dirigir els propis mitjans municipals i la capacitat 
d’interlocució amb els tres mitjans privats que proposa la pròpia comisió.  Per 
tant, no hi podem votar a favor.  Si el govern la considera necessària tampoc hi 
posarem pals a les rodes, i per tant aquest grup ens abstindrem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Escalas.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  En primer lloc permetin-me que els mostri la 
sorpresa per part del grup d’Iniciativa, per part del grup socialista, de que 



 

 

aquesta és una comisió que tots saben el motiu pel qual s’ha creat, que hem 
pogut debatre en la Comisió, i que enteníem, i fins avui així ens ho havien 
manifestat, que era l’àmbit per poder parlar de la publicitat i de tot allò que 
vulguin, com exposava el senyor Rodríguez, pel que fa a les relacions entre els 
mitjans públics, els mitjans privats i l’administració local.  Per tant, permetin-me 
que expresi, com algun director de mitjà privat fa, la meva perplexitat en el seu 
posicionament.  Evidentment és un posicionament respectable, els agraeixo 
que no obstant no ens votin negativament, i per tant permetin, no només amb 
la seva abstenció, sinó també espero amb la seva presència en aquesta 
comisió, doncs que puguem tirar endavant aquest debat.   
 
En segon lloc, i per adreçar-me al principal grup de l’oposició, senyor Escalas, 
la política del govern vers... de comunicació i concretament vers els mitjans 
públics i vers els mitjans privats és coneguda.  És coneguda, està escrita en un 
pla de govern, ha estat explicada i a més a més està sent practicada.  I encara 
diria alguna cosa més, està sent una política de comunicació que és hereva de 
la gestió d’anteriors governs, que bàsicament es basa en tenir uns determinats 
mitjans de comunicació que vam crear entre tots, que evidentment doncs en 
aquests moments la situació econòmica de l’Ajuntament fa que siguin un punt 
més complicats i que per tant els haguem de repensar.  Per això hem impulsat 
la fusió de dues empreses públiques, com bé coneixen, amb l’objectiu de que 
fagin molt més sostenibles els mitjans de comunicació públics, i d’altra banda 
també saben que estem doncs per ajudar, estem per reforçar, estem per 
utilitzar aquells mitjans privats que exerceixen a casa nostra perquè siguin 
espais en els que informació municipal pugui ser transmesa als ciutadans a 
través d’aquestes plataformes.  Per tant, una política, insisteixo, bastant en la 
mateixa línia del que es venia fent fins ara, amb menys diners –les coses estan 
com estan, això no se li escapa a ningú- i això sí, amb un punt diferencial, no 
només destinat o tenim la voluntat de no només destinar recursos als mitjans 
d’aquí, sinó que també intentem obrir a allò que passa a la ciutat destinant 
recursos, contractant publicitat si podem amb mitjans de fora, per intentar 
situar Vilanova més enllà d’aquí, no? 
 
Més enllà d’això, i fent una mica també referència a les paraules que han fet en 
les seves intervencions, el que pretenem és poder seure, és poder parlar –ho 
fem, i seiem moltes vegades, parlem moltes vegades.  El govern no defuig la 
seva responsabilitat, sinó que ho fa, ho ve fent i ja sabem que ara ens toca fer-
ho en moments prou complicats, senyor Claver.  No se’ns escapa que ara no 
és agradable governar per a ningú, ni a Vilanova ni a enlloc, però als que ens 
toca fer-ho tenim ganes de fer-ho lo millor possible i de fer-ho també amb el 
màxim consens possible.  És per això que vaja, la màxima voluntat diguem de 
transparència, de consens, de diàleg, que tindrà aquesta mesa, amb la que 
començarem a treballar al més aviat possible, i que esperem que serveixi, això 
sí, per poguer reforçar tots els, diríem, drets dels ciutadans a tenir la màxima 



 

 

informació i de la màxima qualitat, ja sigui de mitjans públics o ja sigui de 
mitjans privats.  I si pot ser a més a més doncs ajudar a enfortir els actuals 
mitjans privats existents, i també enfortir de manera sostenible els mitjans 
públics de la ciutat, doncs ens en podrem congratular tots plegats.  Res més, 
senyora alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Sí, senyor Claver, ha demanat la paraula. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Senyor Figueras, sobre la perplexitat.  Aviam, el 
mateix que vam dir a la Comissió Informativa ho tornem a dir aquí al Ple.  No 
estem en contra que es creï aquesta comissió, per tant no entorpim la 
possibilitat de crear-la.  L’únic que demanem, i crec que ja no és la primera 
vegada, en diferents comissions, no quan ja parlàvem de crear aquesta 
comissió, sinó ja l’any passat, quan un mitjà de comunicació local va presentar 
tot un ventall de possibilitats de col·laborar l’Ajuntament amb ell, aquest regidor 
en aquella Comissió Informativa també va dir de que algunes de les propostes 
podien ser assumides.  Perquè a vegades no era molt el cost econòmic que 
suposava, però sí que suposava diguem-ne una mica d’ajut a aquest mitjà.  De 
totes maneres la posició d’Iniciativa és no entorpir aquesta comissió, 
participarem i estarem atents, evidentment.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Sí, senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bàsicament simplement doncs per reiterar també davant 
de la perplexitat que òbviament la nostra abstenció, com ja he dit, entén que 
vol ser constructiva i per tant no fem un vot en contra, sinó que el fem favorable 
perquè entenem que segurament alguns dels actors, els que convidem a 
participar en aquesta mesa tampoc tenen coneixement en profunditat del que 
es vol fer, i entenem que hi ha altres debats i que hi ha precisament aquest 
diàleg que el propi regidor diu que existeix amb els mitjans de comunicació, 
que potser no és necessàriament aquest i en aquest moment i ja tan ràpid fer 
aquesta comisió en aquests moments, perquè hi ha el debat previ. 
 
En tot cas, estem per la feina de mantenir i d’ajudar i de contribuir a la viabilitat 
dels mitjans de comunicació, a donar suport a totes aquelles accions que vagin 



 

 

en aquesta direcció, i per tant la nostra abstenció no és perplexa, és 
constructiva. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Ara que ja tots hem deixat ben clar el que volíem dir, si no hi ha res 
més, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor del govern, de la CUP i del Partit Popular, i 
l’abstenció d’Iniciativa i del PSC. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PP (3) i CUP (3) = 15 vots 
  Abstencions:  PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 

 
 

  7.  SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ADDENDA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2004, 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I “ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL”, SIGNADA EN DATA 21 DE 
MARÇ DE 2013. 
 

Relació de fets 
 
I.- En data 3 de novembre de 2003, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’entitat “Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.” van atorgar un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual l’Ajuntament proposava a Endesa acollir-se al 
procediment establert en l’article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’Urbanisme de Catalunya, per poder construir un parc de 110 KV en el punt 
d’encreuament de la línia 110 KV Tarragona- Sant Boi amb la línia de 110 KV 
Vilanova-Els Monjos. 
 
La finalitat d’aquest conveni era permetre la construcció d’aquesta instal·lació 
amb caràcter provisional (màxim 10 anys), al sud de la C-32, mentre no es 
pugui disposar de la subestació de 400 a 110 KV al nord de la C-32, que havia 
de pal·liar la crítica situació d’insuficiència d’energia disponible, mitjançant la 
optimització de fluxes. 
 
El projecte per a la construcció d’aquest parc va ser aprovat inicialment per 
l’Ajuntament, amb prescripcions, en data 21 d’agost de 2003, i definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 21 de gener de 
2004, atorgant-se la corresponent llicència municipal d’obres per acord de la 
Junta de Govern Local de 6 de maig de 2004. 
 



 

 

II.- En el pacte Primer d’aquest conveni, Endesa va acceptar la condició de 
temporalitat de la instal·lació. Tot i així, en el seu pacte Segon, l’Ajuntament va 
assumir el compromís d’estudiar la incidència territorial, urbanística i 
mediambiental de la implantació d’aquets parc de manera definitiva, per 
adoptar la solució urbanística més adient. 
 
A més, el pacte Tercer preveia expressament la subscripció d’un altre conveni 
urbanístic de col·laboració, complementari d’aquest, que contingui els 
compromisos mutus i condicions entre ambdues parts, per a la consecució 
dels objectius respectius fixats. 
 
III.- Així, complementàriament al conveni de 3 de novembre de 2003, 
ambdues parts, juntament amb Red Eléctrica de España, S.A., van subscriure 
un nou conveni de col·laboració de data 1 de juny de 2004, en el que es posa 
de manifest la necessitat de resoldre els problemes de subministrament 
elèctric que, des de l’any 1999 pateix la comarca del Garraf. També es 
concreta que per resoldre aquests problemes és necessari construir una 
subestació de 400 a 110 KV, amb les seves connexions a les xarxes 
respectives, i que aquesta s’haurà d’ajustar a les disposicions del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació a aquesta qüestió (articles 90, 
254 i 264 del PGO, relatius a la ubicació de la subestació, condicions de la 
nova línia de 400 KV i tramitació urbanística necessària per a la seva 
implantació). 
 
Segons el pacte Primer de dit Conveni, l’Ajuntament es compromet a tramitar 
el Pla Especial del nou parc exterior de transformació de 400 a 110 KV, que 
ha de ser presentat de nou per part d’ENDESA. 
 
I segons el seu pacte Segon, l’Ajuntament es ratifica en el contingut del pacte 
Segon del Conveni signat en data 3 de novembre de 2003, assenyalat 
anteriorment. 
 
Per la seva banda, Endesa va adquirir determinats compromisos d’assumpció 
de costos en els pactes Tercer, Quart, Cinquè i Setè, referits essencialment a 
la necessitat de fomentar l’estalvi energètic i d’intervenir en la millora i 
ordenació del cablejat elèctric de la ciutat, i en especial en la substitució de les 
instal·lacions existents en l’àmbit de la Geltrú, així com la renovació 
d’enllumenat públic per aplicació de mesures d’estalvi energètic i contra la 
contaminació lumínica. No obstant això, en data d’avui dits compromisos no 
han estat executats, com tampoc han estat materialitzades algunes de les 
actuacions municipals previstes en dits pactes. 
 
IV.- Posteriorment, pel que fa a l’execució de la línia i subestació elèctrica a 
400 KV, el Consell de Ministres dicta un Acord de 14 de juliol de 2006, 



 

 

mitjançant el qual acorda declarar, en concret, la utilitat pública de la línia 
elèctrica a 400 KV d’entrada i sortida a la futura subestació Garraf – 2, des de 
la línia Vandellós – Begues (la resolució va ser publicada al BOE núm. 193 de 
14 d’agost de 2006). 
 
Així mateix, es va dictar Resolució de la Direcció General de Política 
Energètica i Mines de data 25 de juliol de 2006, d’aprovació a Red Eléctrica 
De España, SA del Projecte d’execució de la línia elèctrica aèria a 400 KV, 
doble circuit, de “Entrada i sortida a la futura subestació Garraf – 2 des de la 
línia a 400 KV Vandellós – Begues”. 
 
V.- Per la seva part i després de la tramitació urbanística corresponent, en 
data 16 de juny de 2009 la Direcció General d’Urbanisme aprova 
definitivament el Pla Especial d’ordenació de l’espai de les subestacions 
“Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies de transport, presentat en aquest 
Ajuntament per Fecsa-Endesa, tot i que supedita la publicació al DOGC i, en 
conseqüència l’executivitat del Pla a la presentació d’un nou Text Refós que 
incorpori certes prescripcions. Així, una vegada Fecsa-Endesa presenta el 17 
de juny de 2010 un nou text refós de dit Pla Especial incorporant les 
prescripcions imposades per la Direcció d’Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament 
acorda en data 25 de novembre de 2010 verificar dit text refós, al qual dóna la 
seva conformitat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord 
de 27 de gener de 2011, publicant-se en el DOGC de 16/05/2011. 
 
VI.- Per atendre adequadament el subministrament elèctric del creixement 
dels sectors previstos actualment pel planejament, una vegada efectuats els 
anàlisis tècnics necessaris per part d’Endesa es veu la necessitat de construir 
una nova subestació elèctrica amb transformació 110/25 KV, essent el lloc 
més convenient el parc anomenat Garraf – 1 (anomenat El Rourell per part 
d’ENDESA) que va ser objecte del conveni de 3 de novembre de 2003, a 
l’existir ja l’embarrat de 110 KV necessari per a la transformació 110/25 KV, i 
haver-hi espai suficient en el recinte d’aquest parc per a la construcció 
d’aquesta transformació 110/25 KV, la qual cosa evitaria grans impactes 
mediambientals en el territori i d’altra banda disminueix el cost econòmic que 
caldria d’una altra manera. 
 
Les diferents justificacions que motiven aquesta necessitat, de caràcter tècnic, 
econòmic i ambiental, figuren recollides en l’antecedent VI de l’addenda 
objecte del present acord. 
 
VII.- A la vista de l’antecedent anterior, i considerant els compromisos adquirits 
per l’Ajuntament en el pacte Segon tant del Conveni de 3 de novembre de 
2003 com del conveni d’1 de juny de 2004, per desenvolupar el projecte de 
transformació esmentat 110/25 KV en aquest parc denominat Garraf - 1 



 

 

(anomenat El Rourell per part d’ENDESA), cal que prèviament es tramitin les 
modificacions dels instruments urbanístics corresponents (Pla General 
d’Ordenació municipal, i Pla Especial d’ordenació de l’espai de les 
subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies de transport), 
necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys on s’enclava 
l’actual instal·lació provisional, sigui la correcta per a aquest tipus 
d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
Així mateix, seguint idèntic objectiu de col·laboració previst en el conveni d’1 
de juny de 2004, en quant a la participació en el foment d’actuacions de 
millora en el subministrament elèctric de la ciutat, ambdues parts convenen en 
la necessitat d’actualitzar dit marc de col·laboració en substitució dels 
compromisos previstos en els pactes Tercer, Quart, Cinquè i Setè del referit 
conveni, per quant, tal i com s’ha indicat anteriorment, dits compromisos no 
han estat executats, com tampoc han estat materialitzades algunes de les 
actuacions municipals previstes específicament en dits pactes, de tal manera 
que la única que en l’actualitat es pot executar de les previstes en el seu dia 
és la renovació de l’enllumenat públic per a l’aplicació de mesures d’estalvi 
energètic i contra la contaminació lumínica, i que es concreta en les 
actuacions previstes en el pacte Tercer d’aquesta addenda. 
 
VIII.- Per tot l’exposat, ambdues parts van signar en data 21 de març de 2013 
l’Addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 2004, en la qual 
s’estableixen els pactes i condicions per al compliment dels objectius 
assenyalats en l’antecedent VII que precedeix. 
 
No obstant, conforme amb el pacte novè de dita addenda, cal que aquesta 
sigui ratificada pels respectius òrgans competents d’acord amb la legislació 
vigent que sigui d’aplicació. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Vist el document d’addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny 
de 2004 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Endesa, 
Distribución Eléctrica, SL”, incorporat a l’expedient, signada en data 21 de 
març de 2013. 
 
2.- D’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, les administracions públiques podran celebrar acords, 
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic que tenen encomanat. 



 

 

 
3.- De conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels 
convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent 
dins del mes següent a llur aprovació. Així mateix, el present document haurà 
de ser sotmès per a la seva aprovació als tràmits i requisits que determina 
l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d‘agost que 
aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i el propi art. 26 de l’esmentat 
Decret 305/2006. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció del 
present acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de 
Règim Local. 
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de Bases de Règim 
Local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
PRIMER. Ratificar l’addenda al Conveni de Col·laboració de data 1 de juny de 
2004 entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Endesa, Distribución 
Eléctrica, SL”, signada en data 21 de març de 2013, incorporada a l’expedient. 
 
SEGON. Atenent que els compromisos municipals establerts en dita addenda, 
relatius als tràmits corresponents per a les modificacions d’instruments 
urbanístics previstes en la mateixa, s’emmarquen dintre de les competències 
pròpies d’aquest Ajuntament, resta exclosa qualsevol tipus de responsabilitat 
derivada de dites tramitacions no imputable a aquest Ajuntament com a 
conseqüència d’acords, informes o altres actuacions administratives que no es 
trobin dins la seva esfera competencial, a l’empara de l’establert a la legislació 
urbanística aplicable. 
 
Així mateix, el present acord de ratificació confereix vigència i efectes als 
pactes i condicions establerts en dita addenda, de conformitat amb el seu 
pacte novè. 
 



 

 

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
Així mateix, el present document haurà de ser sotmès als tràmits i requisits 
que determina l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Ley de Suelo, l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d‘agost que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i el propi art. 26 de 
l’esmentat Decret 305/2006. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’entitat “Endesa, Distribución Eléctrica, S.L.”, 
amb expressió dels recursos que siguin escaients. 
 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2004, 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ENTITAT “ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.” 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 21 de març de 2013. 
 

REUNITS: 
 
D’una part, la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa-Presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Assistida pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Isidre 
Martí Sardà. 

D’altra part, el Sr.                          , major d’edat, amb DNI núm. 38540125-Z, i el Sr.                    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, major d’edat, amb NIF 9703110-P, ambdós actuant en nom i 
representació de l’entitat Endesa Distribución Eléctrica SLU NIF B-82846817, en virtut 
de l’escriptura de poder autoritzada pel Notari de Madrid, D. Francisco Javier 
Gardeazábal del Río, en data 3 de juliol de 2012, amb núm. 1343/2012 del seu 
protocol i amb domicili a efectes de notificacions a Av. Vilanova, 12, 08018 de 
Barcelona. 
 

Es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat legal suficient en la 
representació que ostenten per atorgar i obligar-se en el present acte i 

 

MANIFESTEN: 

 



 

 

I.- Que en data 3 de novembre de 2003, ambdues parts van atorgar un conveni de 
col·laboració mitjançant el qual l’Ajuntament proposava a Endesa acollir-se al 
procediment establert en l’article 48 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme de 
Catalunya, per poder construir un parc de 110 KV en el punt d’encreuament de la línia 
110 KV Tarragona-Sant Boi amb la línia de 110 KV Vilanova-Els Monjos. 

La finalitat d’aquest conveni era permetre la construcció d’aquesta instal·lació amb 
caràcter provisional (màxim 10 anys), al sud de la C-32, mentre no es pugui disposar 
de la subestació de 400 a 110 KV al nord de la C-32, que havia de pal·liar la crítica 
situació d’insuficència d’energia disponible, mitjançant la optimització de fluxes. 
 

El projecte per a la construcció d’aquest parc va ser aprovat inicialment per 
l’Ajuntament, amb prescripcions, en data 21 d’agost de 2003, i definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 21 de gener de 2004, 
atorgant-se la corresponent llicència municipal d’obres per acord de la Junta de 
Govern Local de 6 de maig de 2004. 

 

II.- En el pacte PRIMER d’aquest conveni, Endesa va acceptar la condició de 
temporalitat de la instal·lació. Tot i així, en el seu pacte SEGON, l’Ajuntament va 
assumir el compromís d’estudiar la incidència territorial, urbanística i mediambiental 
de la implantació d’aquets parc de manera definitiva, per adoptar la solució 
urbanística més adient. 

A més, el pacte TERCER preveia expressament la subscripció d’un altre conveni 
urbanístic de col·laboració, complementari d’aquest, que contingui els compromisos 
mutus i condicions entre ambdues parts, per a la consecució dels objectius respectius 
fixats. 

III.- Així, complementàriament al conveni de 3 de novembre de 2003, ambdues parts, 
juntament amb Red Eléctrica de España, S.A., subscriuen un nou conveni de 
col·laboració de data 1 de juny de 2004, en el que es posa de manifest la necessitat 
de resoldre els problemes de subministrament elèctric que, des de l’any 1999 pateix 
la comarca del Garraf. També es concreta que per resoldre aquests problemes és 
necessari construir una subestació de 400 a 110 KV, amb les seves connexions a les 
xarxes respectives, i que aquesta s’haurà d’ajustar a les disposicions del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú en relació a aquesta qüestió (articles 90, 254 i 264 
del PGO, relatius a la ubicació de la subestació, condicions de la nova línia de 400 
KV i tramitació urbanística necessària per a la seva implantació). 
Segons el pacte PRIMER de dit Conveni, l’Ajuntament es compromet a tramitar el Pla 
Especial del nou parc exterior de transformació de 400 a 110 KV, que ha de ser 
presentat de nou per part d’ENDESA.  
I segons el seu pacte SEGON, l’Ajuntament es ratifica en el contingut del PACTE 
SEGON del Conveni signat en data 3 de novembre de 2003, assenyalat anteriorment. 
Per la seva banda, Endesa va adquirir determinats compromisos d’assumpció de 
costos en els pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ, referits essencialment a la 
necessitat de fomentar l’estalvi energètic i d’intervenir en la millora i ordenació del 
cablejat elèctric de la ciutat, i en especial en la substitució de les instal·lacions 
existents en l’àmbit de la Geltrú, així com la renovació d’enllumenat públic per 



 

 

aplicació de mesures d’estalvi energètic i contra la contaminació lumínica. No obstant 
això, en data d’avui dits compromisos no han estat executats, com tampoc han estat 
materialitzades algunes de les actuacions municipals previstes en dits pactes.   
 
IV.- Posteriorment, pel que fa a l’execució de la línia i subestació elèctrica a 400 KV, 
el Consell de Ministres dicta un Acord de 14 de juliol de 2006, mitjançant el qual 
acorda declarar, en concret, la utilitat pública de la línia elèctrica a 400 KV d’entrada i 
sortida a la futura subestació Garraf – 2, des de la línia Vandellós – Begues (la 
resolució va ser publicada al BOE núm. 193 de 14 d’agost de 2006). 
Així mateix, es va dictar Resolució de la Direcció General de Política Energètica i 
Mines de data 25 de juliol de 2006, d’aprovació a RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SA 
del Projecte d’execució de la línia elèctrica aèria a 400 KV, doble circuit, de “Entrada i 
sortida a la futura subestació Garraf – 2 des de la línia a 400 KV Vandellós – 
Begues”. 
 
V.- Per la seva part i després de la tramitació urbanística corresponent, en data 16 de 
juny de 2009 la Direcció General d’Urbanisme aprova definitivament el Pla Especial 
d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies 
de transport, presentat en aquest Ajuntament per Fecsa-Endesa, tot i que supedita la 
publicació al DOGC i, en conseqüència l’executivitat del Pla a la presentació d’un nou 
Text Refós que incorpori certes prescripcions. Així, una vegada Fecsa-Endesa 
presenta el 17 de juny de 2010 un nou text refós de dit Pla Especial incorporant les 
prescripcions imposades per la Direcció d’Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament acorda 
en data 25 de novembre de 2010 verificar dit text refós, al qual dóna la seva 
conformitat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per acord de 27 de 
gener de 2011, publicant-se en el DOGC de 16/05/2011. 
 
VI.- Que per atendre adequadament el subministrament elèctric del creixement dels 
sectors previstos actualment pel planejament, una vegada efectuats els anàlisis 
tècnics necessaris per part d’Endesa es veu la necessitat de construir una nova 
subestació elèctrica amb transformació 110/25 KV, essent el lloc més convenient el 
parc anomenat Garraf – 1 (anomenat El Rourell per part d’ENDESA) que va ser 
objecte del conveni de 3 de novembre de 2003, a l’existir ja l’embarrat de 110 KV 
necessari per a la transformació 110/25 KV, i haver-hi espai suficient en el recinte 
d’aquest parc per a la construcció d’aquesta transformació 110/25 KV, la qual cosa 
evitaria grans impactes mediambientals en el territori i d’altra banda disminueix el cost 
econòmic que caldria d’una altra manera. 
Les diferents justificacions que motiven aquesta necessitat són, d’acord amb les 
argumentacions aportades per la pròpia entitat, les següents: 

- Justificació tècnica:  
 
En relació a la funció elèctrica que acompleix l’actual SE Garraf – 1 
(anomenada El Rourell per part d’ENDESA): 
 



 

 

L’actual SE Garraf – 1 (anomenada El Rourell per part d’ENDESA)  acompleix 
amb una funció elèctrica fonamental per a la correcta distribució elèctrica de la 
xarxa de 110 kV del Garraf, consistent en la capacitat d’interconnectar segons 
les necessitats d’explotació de cada moment les diferents línies associades, 
permetent així regular els fluxes de càrrega necessaris per mantenir l’adient 
qualitat de servei. A la citada subestació conflueixen les línies que distribueixen 
l’energia a les subestacions de Tarragona, Altafulla, Moja (Vilafranca del 
Penedès), La Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sant Boi. 

Aquesta imprescindible funcionalitat caldria conservar-la en la hipòtesi d’una 
eliminació de la SE Garraf - 1. Per això, caldria estendre un nou doble circuit a 
110 kV entre l’actual SE Garraf – 2 (anomenada SE Garraf per part d’ENDESA i 
que es troba al costat muntanya de l’autopista) i la SE Garraf - 1 (al costat mar 
de l’autopista). 

En relació a la necessitat de donar servei a les noves ampliacions del municipi 
(sector Llimonet, Eixample Nord ...): 

La subestació de transformació elèctrica 110/25 kV existent al municipi (SE La 
Geltrú) actualment atén les necessitats de subministrament elèctric de la ciutat. 

Ara bé, per atendre noves necessitats en l’àmbit d’alimentació de l’actual SE La 
Geltrú així com al ple desenvolupament dels subministraments connectats 
recentment, caldria augmentar la potència a la subestació en 80 MVA 
addicionals als 79 MVA de punta actual de demanda de la subestació. 

Per assegurar la qualitat de suministrament i en línia amb els Criteris de 
Desenvolupament de la Xarxa i el Model de Xarxa de Endesa Distribución a 
Catalunya, les subestacions alimentades a 110kV habitualment disposen de 
tres transformadors de 40MVA, conformant un disseny de potència ferma de 80 
MVA, és a dir que s’atenen amb garantia mercats de 80 MVA, i, a més es 
recolzen altres subestacions amb 40 MVA de reserva. 

Això implica necessàriament la construcció d’una nova subestació dins el terme 
municipal i, per tant, la necessitat de buscar un nou emplaçament per aquesta. 

Sens dubte la millor ubicació tècnica per una nova subestació al municipi és el 
sector de Mas Galceran, on ja existeixen línies elèctriques de 110 kV, xarxa de 
la qual ha de connectar la nova transformació a mitja tensió necessària. Per 
tant, és evident que si ja existeix una subestació que acompleix amb aquest 
requisit (la SE Garraf – 1, anomenada El Rourell per part d’ENDESA) faci que la 
opció més lògica des de tots els punts de vista (tècnic, econòmic, ambiental, 
urbanístic, etc) sigui ubicar dins l’actual SE Garraf - 1 la nova transformació 
necessària (110/25 kV) per atendre les noves necessitats. 

Així mateix, per atendre aquest mercat caldrà estendre nous circuits de mitja 
tensió a 25 kV (mínim deu circuits). 

Si desapareix la SE Garraf – 1 i aquesta nova transformació s’instal·la a la SE 
Garraf – 2 (anomenada SE Garraf per part d’ENDESA), aquests nous circuits 
de mitja tensió a 25 kV (set dels deu) caldria estendre’ls per l’autopista C-32. 

En conclusió, el manteniment de la SE Garraf - 1 evitaria nous creuaments de 
línies elèctriques aèries de mitja tensió a 25 kV (set circuits) afegits a l’autopista 



 

 

C-32, que es sumarien als nous creuaments de les línies aèries d’alta tensió a 
110 kV (dos circuits). 

En relació a una possible ampliació de la SE La Geltrú com a alternativa : 

L’ article 13.5 de la Llei 18/2008, del 23 de desembre de garantia i qualitat del 
subministrament elèctric diu : “Cada subestació que subministri zones urbanes 
ha d’estar connectada elèctricament amb tantes altres subestacions com sigui 
necessari per a garantir que la suma de les potències de reserva d’aquestes 
subestacions sigui igual o superior a la màxima potència demanada en mitjana 
tensió en la primera subestació” . 

Actualment, el recolzament que té la SE La Geltrú per la xarxa de mitja tensió 
és del 47% (36,5 MVA) i considerant l’augment vegetatiu esperat aquest 
recolzament baixarà. Ampliar la subestació reduiria la cobertura respecte l’exigit 
per l’esmentada llei. 

La transformació AT/MT a la SE Garraf – 1  (anomenada El Rourell per part 
d’ENDESA)  contribuirà a aconseguir el recolzament requerit. 

Per altra banda, el model de planificació de la xarxa que té Endesa per a una 
subestació 110/MT kV marca que aquesta ha de tenir com a màxim tres 
transformadors essent la potència màxima instal.lada de 120 MVA, és a dir, tres 
màquines de 40 MVA.  

Actualment, la SE  La Geltrú disposa de quatre transformadors de 30 MVA, la 
qual cosa equival al límit referit i, per tant, no es pot ampliar més. 

 
- Justificació econòmica:  

 
En referència als costos d’electrificació de nous projectes, és a dir, 
transformació 110/25 kV a la subestació i les línies de mitja tensió a 25 kV 
associades, cal dir que pel fet de creuar l’autopista C-32, bé sigui en aeri o en 
subterrani, els costos a repercutir al promotor serien més alts que no pas si 
aquesta alimentació es fes des de la SE Garraf – 1  (anomenada El Rourell per 
part d’ENDESA). Aquest fet s’agreuja si el pas de l’autopista de les línies de 
mitja tensió s’ha de fer en subterrani, ja que seria necessari executar una 
perforació dirigida, execució que comportaria un encariment substancial de la 
realització de l’obra. 

 
- Justificació ambiental:  

 
Essent una de les premisses d’aquest Ajuntament la conservació paisatgística i 
visual dels terrenys on s’ubiquen ambdues subestacions, es justifica la 
subsistència de totes dues substancialment pel següent: 

 
a) La concentració de les instal.lacions de l’actual SE Garraf – 1  (anomenada El 

Rourell per part d’ENDESA)  en la subestació Garraf – 2 (anomenada SE Garraf 
per ENDESA),  logísticament comportaria la necessitat d’implantar en els 
terrenys annexes a la mateixa els oportuns suports de final de línia per donar 
sortida a les noves línies elèctriques d´alta tensió. Aquests suports, donat 



 

 

l’esforç que haurien de suportar, serien un 300% més grans que les torres 
comuns d’alineació, per la qual cosa l’impacte visual i paisatgístic que 
comportaria seria de gran abast. 
 

b) Tanmateix, els creuaments aeris de línies elèctriques que s’hauria de tendir per 
l’autopista, donat l’inassumible elevat cost d’instal·lar circuits subterranis, 
derivaria en una instal·lació de gran impacte visual. 

 
És a dir, l’impacte paisatgístic que comporta el manteniment de les dues 
subestacions objecte de la present, és clarament inferior al que suposaria 
l’enderroc d’una d’elles i la concentració de les seves instal·lacions en una de sola.  

  
VII.- Que a la vista de l’antecedent anterior, i considerant els compromisos adquirits 
per l’Ajuntament en el PACTE SEGON tant del Conveni de 3 de novembre de 2003 
com del conveni d’1 de juny de 2004, per desenvolupar el projecte de transformació 
esmentat 110/25 KV en aquest parc denominat Garraf - 1 (anomenat El Rourell per 
part d’ENDESA), cal que prèviament es tramitin les modificacions dels instruments 
urbanístics corresponents (Pla General d’Ordenació municipal, i Pla Especial 
d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les seves línies 
de transport), necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys on 
s’enclava l’actual instal·lació provisional, sigui la correcta per a aquest tipus 
d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
VIII.- Que així mateix, seguint idèntic objectiu de col·laboració previst en el conveni 
d’1 de juny de 2004, en quant a la participació en el foment d’actuacions de millora en 
el subministrament elèctric de la ciutat, ambdues parts convenen en la necessitat 
d’actualitzar dit marc de col·laboració en substitució dels compromisos previstos en 
els pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del referit conveni, per quant, tal i com 
s’ha indicat anteriorment, dits compromisos no han estat executats, com tampoc han 
estat materialitzades algunes de les actuacions municipals previstes específicament 
en dits pactes, de tal manera que la única que en l’actualitat es pot executar de les 
previstes en el seu dia és la renovació de l’enllumenat públic per a l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic i contra la contaminació lumínica.   

Tot això de conformitat amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, segons el qual les administracions públiques podran celebrar 
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versen sobre matèries 
no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que tenen 
encomanat. 
 

És per tot l’exposat que ambdues parts estableixen la present ADDENDA AL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2004, que pel seu 
caràcter urbanístic haurà de tramitar-se conforme a l’article 26 del Decret 305/2006 
de 18 de juliol que aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i que es concreta en 
els següents 



 

 

PACTES 

PRIMER.- L’Ajuntament, dintre de les competències que li són pròpies, es compromet 
a iniciar en un termini màxim de SIS (6) MESOS els tràmits corresponents per a les 
modificacions dels instruments urbanístics (Pla General d’Ordenació municipal i Pla 
Especial d’ordenació de l’espai de les subestacions “Garraf - 1”i “Garraf – 2” i les 
seves línies de transport), necessàries perquè la qualificació urbanística dels terrenys 
on s’enclava l’actual parc provisional denominat Garraf - 1 (anomenat El Rourell per 
part d’ENDESA) i part dels terrenys adjacents que l’envolta, sigui la correcta per a 
aquest tipus d’infraestructura de serveis tècnics. 
 
El referit termini màxim començarà a comptar des de la data d’entrada en el registre 
municipal dels referits documents de modificació presentats a instància d’Endesa, els 
quals s’hauran de presentar en un termini màxim de SIS (6) MESOS des de la data 
de signatura del present conveni.  
 
En el cas que arribada la data de finalització del termini dels 10 anys esmentats en el 
manifestant primer, no s'hagués finalitzat aquesta tramitació, l'Ajuntament concediria 
una pròrroga fins a la fi d'aquests tràmits. 
 
Tot això a l’objecte que es pugui construir en l’emplaçament on s’enclava l’actual parc 
provisional denominat Garraf - 1, una nova subestació elèctrica amb transformació 
110/25 KV amb una potència ferma màxima de 40 MVA, i a l’objecte també que es 
pugui ampliar aquesta subestació en part dels terrenys adjacents que l’envolta, amb 
un nou transformador 110/25 KV de 40 MVA, per augmentar la potència ferma 
màxima de la mateixa fins a 80 MVA i poder així atendre adequadament les 
necessitats de subministrament elèctric del creixement futur dels sectors previstos 
actualment pel planejament general d’aquest municipi, indicats més endavant, 
d’acord amb els paràmetres descrits en l’apartat “Justificació tècnica” de l’antecedent 
VI d’aquest conveni. El finançament dels projectes urbanístics o industrials que es 
desenvolupin serà   cobert d'acord amb la legislació vigent en el moment. 
 
Els sectors actualment previstos en el planejament, pendents de desenvolupament o 
de connexió per al subministrament elèctric, són els següents: 
 
Sòl urbà no consolidat: 
            1.3 Santa Llúcia 
            1.5 Platja Llarga 
            1.7 Colònia Sant Rafael 
            1.8 Cementiri i àrea esportiva 
            1.22 Industrial La Plana 
 
Sòl urbanitzable 
            2.1 Llimonet Poligons 2 i 3 
            2.2 Mas Seró Subsector 2 
            2.5 Turó St. Cristòfol 
            2.8 Eixample Nord 
            2.6.1 Ortoll 1   



 

 

            2.6.1 Ortoll 2 
            2.12 Torre d’en Veguer 
            2.15 Industrial Roquetes. Subsector V 
            3.1 Tacó Variant 
            3.2 Sta. Maria de Cubelles (ampliació) 
            3.3 Mas Tapet 
            3.4 Mas Roquer 
            3.6 Pau de l’Hostal 
            3.8 Masia Barreres II 
            3.9 Sant Jordi II 
            3.10 La Muntanyeta 
            3.12 Vilanova Park 
 
 
Altres 
            Pla Especial del Port 

SEGON.- Una vegada hagin adquirit plena executivitat les esmentades modificacions 
urbanístiques, Endesa podrà redactar el corresponent projecte de construcció de la 
subestació elèctrica 110/25 KV, la qual haurà de comptar amb totes les autoritzacions 
i llicències que siguin preceptives per a la seva execució. 

TERCER.- Ambdues parts convenen en la necessitat d’actualitzar el marc de 
col·laboració en substitució dels compromisos previstos en els pactes TERCER, 
QUART, CINQUÈ i SETÈ del conveni signat en data 1 de juny de 2004, per quant dits 
compromisos no han estat executats, com tampoc han estat materialitzades algunes 
de les actuacions municipals previstes específicament en dits pactes, de tal manera 
que la única que en l’actualitat es pot executar de les previstes en el seu dia és la 
renovació de l’enllumenat públic per a l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i 
contra la contaminació lumínica.   

En conseqüència, Endesa es compromet a participar activament en el foment 
d’actuacions de millora i ordenació en el subministrament elèctric de la ciutat, i més 
concretament en relació a la renovació de l’enllumenat públic per a l’aplicació de 
mesures d’estalvi energètic i contra la contaminació lumínica, mitjançant l’execució 
per part d’Endesa de les següents ACTUACIONS: 

- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Urbanització Aragai, 
Q43, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de l’Urbanització del Prat de 
Vilanova, Q36, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 
- Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del Passeig de Ribes Roges 
Q98, d’acord amb el projecte que es recull en l’annex I. 

Així mateix, Endesa es compromet a desplaçar o modificar l’emplaçament del CT 249 
d’aquest municipi, d’acord amb la solució tècnica que se recull en annex II. 

La totalitat de les actuacions anteriorment ressenyades hauran d’haver estat 
executades per Endesa dins el calendari següent:  



 

 

- Pel que fa a l’execució dels tres projectes esmentats anteriorment, en un termini 
màxim de SIS (6) MESOS des de la data de signatura del present conveni. 

- Pel que fa a la modificació del centre de transformació, en un termini màxim de SIS 
(6) MESOS des de la data de signatura del present conveni. 

L’incompliment total o parcial d’aquests compromisos facultarà a aquest Ajuntament 
l’exercici de les accions legals que corresponguin en reclamació del seu compliment 
així com dels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar. 

El present pacte substitueix i deixa sense efecte els compromisos previstos en els 
pactes TERCER, QUART, CINQUÈ i SETÈ del conveni signat en data 1 de juny de 
2004. 

QUART.- Les parts compareixents, tal i com actuen, accepten tots els pactes i 
estipulacions establertes en aquesta addenda i s’obliguen al seu compliment. 
 
Aquest document s’extingirà per assoliment del seu objectiu, mutu acord de les parts 
o per l’incompliment total o parcial de qualsevol de les seves estipulacions, sense 
perjudici de les responsabilitats a que aquests incompliments donessin lloc. 

CINQUÈ.- Totes les qüestions que puguin sorgir en ordre a la interpretació i execució 
del present document, que té caràcter administratiu, correspon als òrgans de govern 
de les parts signatàries, i es sotmetran, en cas de litigi, al coneixement dels òrgans de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competents en la província de Barcelona. 

SISÈ.- El present document haurà de ser sotmès per a la seva aprovació als tràmits i 
requisits que determina l’article 11 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Ley de Suelo, l’article 26 del Decret 305/2006 de 18 de juliol que 
aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i l’article 104 del Decret Legislatiu 1/2010 
de 3 d‘agost que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.  

SETÈ.- En tot allò que no estigui previst expressament en la present addenda, serà 
d’aplicació supletòria l’establert als instruments urbanístics que l’afectin, la legislació 
administrativa i de dret local  vigent, i restant normativa sectorial que sigui aplicable.  

VUITÈ.- Els termes i condicions establerts en el present document podran ser 
revisats i/o modificats per acord de les parts compareixents a petició de qualsevol 
d’aquestes, o per derivar-se obligacions sobrevingudes, en especial les referents a 
l’aplicació de la normativa que resulti d’aplicació. 
NOVÈ.- El present document d’addenda haurà de ser aprovat o ratificat pels 
respectius òrgans competents d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació.  

DESÈ.- La present addenda no afecta les relacions i compromisos establerts amb 
Red Eléctrica de España, S.A. previstes en el conveni de col·laboració d’1 de juny de 
2004, que es mantenen inalterables. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present document d’addenda, les parts 
indicades el signen en triplicat exemplar del mateix valor i efecte, al lloc i en la data 
de l’encapçalament. 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Sobre la ratificació de l’addenda al conveni de 
col·laboració de juny de 2004, entre l’Ajuntament de Vilanova i Endesa Red 
Eléctrica de Distribución, que va ser formalitzada el 21 de març d’enguany, 
voldria posar de manifest algunes qüestions significatives.  En primer lloc, la 
satisfacció del govern per haver aconseguit un acord satisfactori amb ambdues 
parts, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la companyia Endesa Red Eléctrica, 
que suposarà un seguit de millores, d’estalvi i d’eficiència energètica en 
l’enllumenat públic i per tant un estalvi econòmic per a les finances municipals.  
Així com alguna millora en el que a l’espai urbà es refereix. 
 
Per posar-nos en situació molt breument explicaré els antecedents que ens 
condueixen a la signatura d’aquesta addenda al conveni el passat 21 de març 
de 2013.   La justificació jurídica que sustenta la subscripció de l’addenda que 
avui proposem perquè es ratifiqui al Ple, prové dels convenis significats 
anteriorment entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Endesa al novembre 
del 2003 i juny del 2004.  En el primer conveni es posava de manifest la 
provisionalitat i la temporalitat per un termini de 10 anys de la construcció de la 
subestació elèctrica Garraf 1 a la zona coneguda com el Rourell, a la banda 
sud de la C-32.  En el segon conveni de l’any 2004 s’establia el règim de 
col·laboració entre Endesa Red Eléctrica i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
A més, en ambdós convenis l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adquiria el 
compromís d’estudiar la incidència territorial urbanística i mediambiental de la 
implantació definitiva d’aquest parc i adoptar una solució urbanística més 
adient.  
 
Posteriorment la companyia Endesa va manifestar que per tal d’atendre 
adequadament el subministrament elèctric dels sectors en creixement previstos 
en l’actual Pla General, calia construir una nova subestació elèctrica 
anomenada Garraf 2.  Per impossibilitat legal no era possible ampliar la 
subestació de l’Eixample Nord i tècnicament es va considerar que el lloc més 
adient per instal·lar la nova subestació era el parc elèctric de maniobres, al 
costat sud de la C-32, Garraf 1, on ja hi havia un impacte en aquest moment a 
l’entorn.  Així doncs, des del govern municipal i a través de la Regidoria 
d’Urbanisme i Obres i Habitatge, hem estat treballant en els darrers mesos per 
enllestir aquesta addenda al conveni que avui cal ratificar. 
 
En termes generals els principals acords contemplen, d’una banda, el 
compromís que al seu dia ja es va adquirir a l’Ajuntament de la ciutat l’any 



 

 

2003 i l’any 2004, d’estudiar la incidència territorial i urbanística mediambiental 
de la implantació d’aquest parc de manera definitiva a la zona del Rourell.  I 
tramitar les modificacions des dels instruments urbanístics corresponents: Pla 
General d’Ordenació Municipal i Pla Especial d’ordenació dels espais de les 
subestacions Garraf 1 i Garraf 2. 
 
D’altra banda, l’addenda també contempla l’actualització dels compromisos de 
col·laboració adquirits per Endesa en el conveni de 2004, que es concreta en 
les següents actuacions: millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic a l’Aragai, al Prat de Vilanova i Ribes Roges, una actuació que suposarà 
la millora de l’eficiència energètica, amb el conseqüent estalvi energètic, 
quantificat en 375.000 kw menys de consum anual, que en termes econòmics 
significa uns estalvis de quasi 64.000 euros/any.  Concretament són 63.780, 
segons els estudis dels tècnics. 
 
També s’ha inclòs dins de l’addenda al conveni l’enderrocament de l’estació 
transformadora de la rambla del Far, per construir-ne una de més petita al 
costat, amb un menor impacte visual, més d’acord amb aquest nou espai 
urbanitzat al barri de Mar.  Sabem que durant molt de temps serà complicat 
disposar de partides pressupostàries que ens permetin arribar a fer operacions 
d’aquest tipus, i creiem que una obra a la qual se li ha donat la importància que 
realment té, com és el projecte de la rambla del Far, el poguer anar d’alguna 
manera netejant d’aquests elements que provoquen tan impacte a la ciutat, ens 
ajudaria també a fer una entrada molt més amable per la part sud de l’estació a 
la ciutat. 
 
En conseqüència, i en nom del govern municipal, sol·licito que tinguin a bé 
donar suport a la ratificació del conveni.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, des del grup municipal d’Iniciativa, estudiant l’addenda que s’ha signat per 
part de l’alcaldesa, i en aquest cas Endesa, veiem algunes qüestions que no 
ens queden del tot clares.  I bàsicament tornem a estar com en les mateixes, 
no?  A vegades, quan signem convenis, en teoria les parts han d’estar en 
condicions d’igualtat, no?, i en aquest sentit, com sempre passa amb 
operadores, i en aquest cas com a Endesa, doncs no hem estat en condicions 
com a Ajuntament des de la signatura al 2003 i 2004 del conveni, en 
condicions d’igualtat.  I explico això bàsicament perquè aquells convenis 
plantejaven per un costat, és evident, la situació de provisionalitat i per tant la 



 

 

necessitat que des de l’Ajuntament s’avancés, s’estudiés i es treballés 
concretament per l’impacte ambiental de la subestació elèctrica Garraf 1, dita 
altrament Rourell, l’impacte, i que això havia de suposar doncs un Pla Especial 
i que en aquest sentit des de l’Ajuntament es faria tota la tramitació normativa i 
urbanista que requeria. 
 
Dit això, la contrapart, en aquest cas Endesa, es comprometia en aquell 
moment, ja en el 2004, en el 2003 i 2004, a tres grans provisions a la nostra 
ciutat.  Per un costat, l’ordenació i substitució del cablejat elèctric de la Geltrú; 
per altre, un nou centre de transformació a les dependències municipals per 
interconnectar la piscina, la biblioteca i certes dependències municipals; i per 
altra banda també 210.000 euros en enllumenat públic, com així també una 
partida trianual d’ajut en aquest sentit a activitat cultural.  Que no s’han 
complert i que no s’han executat des del 2003-2004, i bàsicament per un motiu, 
i és que en aquest sentit Red Eléctrica, a través del Consell de Ministres, va 
obligar a que realitzéssim la subestació elèctrica a la nostra ciutat, depassant, 
per dir-ho així, doncs l’autonomia local i en aquest sentit la voluntat del propi 
conveni que havia signat Endesa, per tenir avui una subestació ben estudiada, 
ben planificada i amb el menor impacte possible a la nostra ciutat. 
 
Aquesta situació de provisionalitat avui queda plantejada com a definitiva, 
sembla ser, amb aquest conveni, amb una addenda que ens sembla que sí, 
que és evident que traiem contrapartides molt positives per a la nostra ciutat: 
298.000 euros en enllumenat públic, en inversió en enllumenat públic i per tant 
en estalvi energètic, i en aquest cas els canvis d’inversió.  No executarem la 
substitució del cablejat de la Geltrú, i sí que farem doncs la desubicació del 
transformador que tenim a la rambla del Far, ubicant-lo al costat de l’escola 
Arjau.   Per cert, hi ha un error tipogràfic en la documentació tècnica, que posa 
que és l’escola Sant Jordi, on ha d’anar aquest nou transformador, i diria que 
és l’escola Arjau, on ha d’anar aquest transformador.  Simplement ara per fer 
una anotació que l’informe tècnic doncs cuidi el nomenclàtor de les nostres 
escoles. 
 
Bueno, bàsicament el que veiem és que altre cop Endesa no va complir part 
del seu conveni, bàsicament perquè va situar la construcció d’aquesta estació i 
el seu planejament en un Consell de Ministres, i va venir decretat que la ciutat 
hagués de tenir una subestació, que no solsament dóna servei a la ciutat, sinó 
que dóna servei a tota la comarca.  No s’han pogut complir els requisits que 
s’havien pactat, és a dir, la contribució que havia de fer Endesa en aquesta 
voluntat de l’Ajuntament d’anar estudiant i modificant el planejament, i per tant 
ara, quan ho necessita per deixar definitivament qualificat i modificat el 
planejament i definitivament aquesta subestació tenir clarament la legalitat que 
li pertoca, ara sí que s’avé a signar l’addenda.  En aquest sentit i per tot 



 

 

l’exposat, el nostre grup, veient obscurs i clars en aquest conveni, doncs ens 
abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres, la CUP, després de pensar-ho i de valorar totes les 
opcions també, votarem en contra d’aquesta ratificació de l’addenda.  Bueno, 
la nova subestació aquesta, bueno nova, no és nova, fa deu anys, però es va 
plantejar en un context de creixement.  Nosaltres també creiem que no 
només... quan es planteja una cosa d’aquest estil, no només ens hem de 
plantejar tècnicament com ho fem arribar a la ciutat, etc., sinó també quin 
model de creixement i quin model de vida, de consum tenim, i si és sostenible 
o no continuar abastint amb línies de molt alta tensió i de més baixa tensió les 
ciutats, etc., no?  I creiem que no hem d’anar amb l’estil que portem avui en dia 
o durant aquests darrers anys d’anar creixent, anar creixent, anar creixent, sinó 
que la CUP estem pel decreixement.   
 
Dit això, nosaltres votarem en contra d’aquesta ratificació, no tant pels acords 
que l’addenda contempla, sinó més pel procés històric que ha seguit, que ha 
explicat tant el Joan com la Iolanda.  Un procés que jo personalment, després 
de tenir més de tres i quatre reunions, no he acabat d’aclarir del tot, però el que 
sí que ens queda clar és que al 2004 vem signar un conveni i una addenda 
amb Endesa, que totes les contraprestacions que donava a la ciutat ascendien 
a 643.000 euros per un ús provisional durant 10 anys d’aquesta subestació 
elèctrica.  No ha complert ni Endesa, no hem complert ni nosaltres mateixos, 
tot i que... o no hem ficat prou esforços per ser capaços de fer complir també a 
Endesa, i per tant al 2013 ara donem aquest ús definitiu i les contraprestacions 
que ens dóna Endesa passem a 380.000 euros, és a dir, perdem gairebé 
300.000 euros, no?  I nosaltres creiem que tot i reconèixer, i així li he dit al 
regidor, que és un procés difícil, que ha estat una negociació dura, som 
conscients de tot plegat, però malgrat això creiem que hem de fer autocrítica, 
que l’Ajuntament no hem complert ni hem estat capaços de fer complir.  Per 
això hem de fer autocrítica i creiem que també en el marc de la negociació amb 
aquest tipus d’empreses, com Endesa, creiem que no els hi podem deixar 
passar ni una a aquetes empreses multinacionals, monopolístiques, que 
juguen i es forren amb els nostres drets i els serveis bàsics, com és 
l’electricitat, perquè no explico lo que ens ha augmentat la llum en els darrers 
anys, i algo hi tenen a veure aquestes empreses, per no també parlar de tot el 
desastre mediambiental que han fet i que han perpetrat a l’Amèrica Llatina i 
que ens podríem estendre molt, no?  Però per tot això que he explicat, creiem 



 

 

que la ciutat hi ha perdut i creiem que hem de fer autocrítica, no tant pels 
acords concrets que aquesta addenda que ara votem ens dóna a la ciutat, per 
això hi votarem en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Nosotros votaremos a favor de esta 
ratificación.  No daré, no me extenderé mucho en mis argumentos, pero a 
riesgo de que me acusen de independentista, yo no hablaré de América Latina, 
hablaré de Catalunya y de Vilanova, concretamente, para explicar que esta 
adenda de alguna manera lo que viene a provocar al final es una mejora en el 
impacto medioambiental y en el impacto visual, una mejora del suministro.  Voy 
a hablar de Vilanova y no de América Latina, en Vilanova, no hace falta ir muy 
lejos, recordarán algunos que hace bastantes años había problemas de 
suministros y muchas veces nos quedábamos sin electricidad, y esto no sé si 
beneficia a las… o perjudica a las multinacionales, pero a quien no beneficia 
son a los usuarios.  Y bueno, y de alguna manera también, de alguna manera 
no, concretamente después también hay unas mejoras en la iluminación de la 
ciudad, que yo no sé si esto beneficia a las multinacionales, pero también 
beneficia a los ciudadanos, y se aplican medidas de ahorro energético, que yo 
no sé si beneficia a las multinacionales, pero a quien sí que beneficia es a todo 
el planeta.  Por estas razones, la adenda podría ser mejorable o no, pero 
nosotros creemos que es positiva y votaremos a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  El grup socialista també vam estar debatent el nostre 
posicionament amb relació al conveni amb Endesa.  També ens sorgien 
dubtes, també per tot l’històric que hi ha hagut, perquè Endesa és una 
companyia que en aquest cas té la paella pel mànec perquè aquella instal·lació 
està declarada d’utilitat pública i per tant l’Ajuntament poques coses podia fer, 
no?  En aquest sentit sí que haurem de vetllar molt més perquè el Pla Especial 
actual, vigent, després de moltes converses que va haver-hi en el seu moment, 
imposava un seguit de millores ambientals i paisatgístiques de la instal·lació, 
que avui en dia encara no s’han complert, i en aquest sentit sí que l’Ajuntament 
haurem de posar-nos les piles perquè Endesa compleixi. 



 

 

 
Nosaltres votarem favorablement aquest conveni, bàsicament perquè ja està 
signat i perquè és un conveni que requereix majoria absoluta i no sé quina 
situació jurídica ens comportaria el fet de que avui no sortís aprovat.  I en 
aquest sentit el grup socialista per responsabilitat donarem el vot a favor, tot i 
que, repeteixo, hi ha algunes qüestions d’aquest conveni que no ens acaben 
de convèncer, sobretot les que estan relacionades amb la posició entre 
l’Ajuntament i aquesta companyia, perquè la planificació de la ciutat sovint no 
va acompanyada de la planificació d’aquesta empresa, que planifica els seus 
beneficis i no van amb l’interès de la ciutat.  I en aquest sentit s’ha anunciat 
que hi haurà una millora en l’eficiència energètica que reportarà un conjunt, o 
un estalvi pressupostari per a l’Ajuntament, i en la mesura del que sigui 
possible ens agradaria també que aquest estalvi es pogués invertir en forma 
d’accions socials als barris en els propers anys, mentres hi hagi la crisi, en la 
mesura que sigui possible i de cara al debat de propers exercicis 
pressupostaris.  I bàsicament també un altre dels dubtes que ens genera és el 
poc marge que queda en una instal·lació que no només dóna servei a Vilanova 
i la Geltrú, que dóna servei a tot el territori, que efectivament té un impacte 
paisatgístic i que la ciutat treu doncs poc rendiment, i a part que hi ha un seguit 
d’instal·lacions, com és el transformador de la rambla del Far, que creiem que 
això és una situació que Endesa, després d’haver-lo amortitzat, perquè aquell 
transformador portava tants anys i després dels beneficis que ha obtingut, amb 
el que paguem d’electricitat a Vilanova, doncs l’hauria d’haver substituït en el 
seu moment.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
 Molt bé, gràcies.  A veure, d’entrada agrair el fet de que es pugui tirar 
endavant la ratificació del conveni.  I contestant en tot cas a la senyora 
Sánchez, referent a alguns dubtes i algunes qüestions que plantejava, dir que 
aquest tema, com ens podem imaginar, és un tema bastant complexe, ve de 
molt lluny, i hem hagut de fer moltíssimes averiguacions de com ha anat tot 
l’històric.  Com deia el senyor Ràfols, és cert que hi han qüestions que encara 
segurament hauríem d’acabar d’analitzar com han anat exactament, no?, però 
el que sí que és cert és que en aquest cas concret, pel que jo he pogut 
averiguar amb els serveis tècnics, no hi ha hagut només un incompliment per 
part de la companyia, hi ha hagut també un incompliment per part en aquell 
moment de l’Ajuntament, pel fet de que hi havia un temps concret per realitzar 
l’aprovació del Pla Especial, hi ha un límit de dos anys, que no es va donar 
resposta.  Existeixen bastants mails en els que es parla de la resposta, envien 



 

 

preguntes Endesa, se’ls hi ha de contestar... bueno, total, que passa el periodo 
i no s’acaba d’arribar a donar resposta per poder tirar endavant i finalitzar 
l’aprovació d’aquest Pla Especial.  Per això d’alguna manera és la justificació 
que Endesa ens dóna del fet de que no s’hagi arribat a complir les accions que 
el conveni d’alguna manera marcava.  Vull dir, ara no vull entrar jo en qui és 
culpable o no és culpable, simplement que entenem que hi han vàries versions, 
i el que ens trobem és que realment tampoc està clar exactament perquè no 
s’ha arribat a produir aquestes accions. 
 
Dir que home, és cert que segurament aquestes empreses tenen molta força i 
no estem en igualtat a l’hora de negociar.  Això en som tots conscients.  Però 
també és cert que en aquest moment tenim el que tenim, la ciutat està com 
està, la situació econòmica és la que és.  Ens trobàvem en un moment en què 
a més a més teníem una sèrie d’urbanitzacions a la ciutat que també estaven 
pendents de la seva recepció.  Ho dic perquè quan parlem econòmicament del 
cost que ens suposa respecte a lo que el conveni en el seu moment marcava, 
que em sembla que finalment parlem d’un diferencial d’uns 200.000 euros, 
aproximadament, que déu n’hi do els calés que són, però en canvi aquests 
200.000 euros també és cert que ràpidament els recuperarem amb l’estalvi 
energètic que d’alguna manera jo crec que finalment sortirem beneficiats.  El 
que també és cert és el que deia, que aquest estalvi o d’alguna manera 
aquesta recuperació econòmica no podem valorar-la només en aquestes 
operacions, sinó que també sabem que hem tingut molts problemes a l’hora de 
recepcionar aquestes urbanitzacions.  Els grups de l’oposició coneixen que 
hem tingut negociacions dures amb la companyia per aconseguir que 
urbanitzacions com el Llimonet d’alguna manera es poguessin recepcionar des 
del punt de vista de la seva connexió a la xarxa elèctrica, que també hi havia 
molts problemes pels pressupostos que s’havien donat de connexió a les 
urbanitzacions en el seu moment, i degut al transcurs de tant de temps des de 
l’inici de la urbanització fins al final, a passar dels pressupostos de connexió a 
la urbanització no tenien absolutament res a veure, també per les coses que 
durant aquests 4-5 anys entremig ha passat a la ciutat.  
 
Vull dir que sí que entenc que és veritat, que les condicions no són d’igualtat.  
Jo crec que en aquest cas sí que hauríem de valorar, jo crec un esforç per part 
de la companyia, perquè crec que també en alguns moments han hagut unes 
negociacions dures i crec que també s’han avingut a dir: bueno, doncs vinga, 
va, arribem al final a un entente després de tot el temps que això està durant.  
Però sobretot això, tenir en compte que el valor econòmic que estem parlant no 
només hem de tenir en compte el que apareix al conveni, sinó tot el que també 
d’alguna manera indirecta repercuteix, com és la connexió a altres 
urbanitzacions que tenien certs problemes, com l’estalvi energètic que 
finalment podrem obtenir.  I després, com deia, amb la desaparició d’aquesta 
subestació, que creiem que és un element que perjudica moltíssim el paisatge 



 

 

urbà en aquesta zona, seria pràcticament impossible durant molts anys poder 
disposar d’una partida pressupostària que aproximadament els tècnics valoren 
en uns 100.000 euros, per poder eliminar un element d’aquest tipus.  Jo crec 
que 100.000 euros en aquest moment els hauríem de destinar amb tota 
certesa a qualsevol altra cosa que en una cosa d’aquest tipus, però el fet de 
que la companyia, dins d’aquest conveni, ens pugui fer aquesta operació, crec 
que també és una cosa bastant positiva.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Giribet.  I bé, jo voldria posar de manifest que és un 
conveni que segur que la perfecció malauradament les persones difícilment 
l’alcancem mai, però és un conveni molt treballat, és un conveni que soluciona 
un problema i que aportarà uns beneficis molt importants a la ciutat.  És un 
conveni que ha signat aquest govern després de molts mesos de treball i que 
hem portat a ratificació convençuts, tal com també s’ha explicat a la Comissió 
Informativa, de que era un bon pas endavant per a la ciutat.  Segur, segur que 
si parlem hipotèticament, si estiguéssim negociant molts més mesos, a lo millor 
aconseguiríem un centímetre més, però jo crec que l’aportació que ara fa a la 
ciutat és molt important.  I en aquest sentit jo vull agrair molt especialment la 
responsabilitat del vot del Partit Socialista, que tot i algun dubte que hi ha 
hagut, tot i que en la intervenció ha manifestat algun dubte, sí que ha posat de 
manifest que és un conveni signat i cal ratificar.  Com no, el Partit Popular, que 
també ha destacat això precisament, que amb totes les problemàtiques que hi 
pot haver, home, pues fa moltes aportacions a la ciutat.  Jo crec que a les dues 
postures els hi vull donar l’agraïment, perquè realment és un tema que creiem 
que és un pas molt important per a la ciutat i per tant agrair el vot favorable. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt breu.  Només comentar, respecte al que comentava el senyor Llobet, de 
vetllar perquè el Pla Especial es compleixi, que per suposat que estarem a 
sobre tot el que faci falta.  I només comentar que els tècnics d’Endesa ja han 
estat visitant els tècnics municipals per veure... i han sol·licitat la llicència 
d’obres per intentar restituir tot el que quedava pendent en el Pla Especial, tal 
com marca.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Passem, per tant, a la votació si no hi han més 
paraules.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots 
a favor del Partit Popular, del govern, del Partit Socialista, l’abstenció 
d’Iniciativa i el vot en contra de la CUP.  Moltes gràcies a tots. 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7) i PP (3) = 19 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 
 

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA ART. 97.2 ROF 
 

   8.  SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ D’ACORDS AMB LA 
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ PER RESOLDRE TEMES 
PENDENTS DE PERSONAL, TANCAMENT DEL CAPÍTOL I DEL 
PRESSUPOST PER AL 2013 I APLICACIÓ DE NORMES LEGALS. 

 
Vista la signatura dels pactes de la Mesa General de Negociació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 29 de desembre de 2012, per a la 
negociació de l’afectació del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, tots els 
acords de temes pendents i tot el que consta al Capítol I del Pressupost 
Municipal 2013, es fa necessària la seva ratificació pel Ple municipal. 
 
S’ACORDA: 
 
Ratificar els pactes de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el dia 29 de desembre de 2012, per a la negociació de 
l’afectació del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, tots els acords de 
temes pendents i tot el que consta al Capítol I del Pressupost Municipal 2013, 
que s’adjunten com a annex del present acord. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Avui portem a ratificació els acords que es van signar amb els representants 
dels treballadors el passat 29 de desembre.  És un acord ampli, però 
bàsicament estem parlant de tres grans apartats.  El primer fa referència al 
conveni i aquí s’ha arribat a acords pel que fa a l’afectació del Real Decret Llei 
20/2012, que bàsicament parla de jornades laborals, vacances, festius i drets 
sindicals, i altres temes pendents, i es prorroga el conveni fins al 31 de 
desembre de 2016.   
 
Un segon gran apartat és un pacte d’estabilitat laboral inicialment per als 
exercicis 2012-2013.   
 
I el tercer gran apartat, el que jo destacaria més és que es pacten tota una 
sèrie de mesures que han fet possible l’aprovació d’un pressupost municipal 
equilibrat l’any 2013, i esperem que els propers.  Aquí voldria destacar que ha 
requerit un esforç molt important per part de la plantilla de l’Ajuntament.  És un 
acord, per tant, que ens permet equilibrar un pressupost i continuar amb 
política social, i que permet a l’Ajuntament continuar prestant els serveis bàsics 
que necessita la ciutat, amb especial atenció a les persones que passen més 
dificultats, la cohesió social i la promoció econòmica i l’ocupació.  Però sobretot 
deixin-me que destaqui, voldria destacar, voldria aprofitar per defensar 
públicament la valua i la professionalitat dels treballadors i treballadores 
municipals, la seva tasca sovint poc visible garanteix el funcionament de 
l’administració, i tot i les mesures que estan patint, no ha disminuït ni el seu 
grau de compromís ni el seu esforç.  Per tot això jo vull agrair molt 
especialment el seu esforç i compromís amb la ciutat i els hi demanaria a tots 
vostès que ratifiquessin, que votessin a favor també d’aquests acords que es 
van signar el 29 de desembre. 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament per manifestar el suport, bueno, el vot que tindrem com a 
Iniciativa per Catalunya-Verds.  Hi han dos motius: valorem positivament... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, perdoni, si us plau, podrien demanar si us plau que baixin 
una miqueta la veu, és que pràcticament no ens escoltem.  Gràcies. 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per un costat valorem positivament doncs que amb els representants dels 
treballadors de l’Ajuntament de Vilanova, i després ratificat per les assemblees 
respectives, tant dels treballadors municipals com de les empreses municipals i 
organismes autònoms municipals, doncs es ratifiqués la proposta que en 
aquest sentit feia el govern, com ha assenyalat amb les tres... els grans tres 
blocs, el que era l’aplicació de les mesures del Decret... dels decrets d’àmbit 
estatal, per una banda, el que suposa bàsicament també la proposta salarial i 
de conveni que tindrien els treballadors en aquest futur, i en aquest sentit 
nosaltres, i coherents amb la votació pressupostària que vam fer per al 
pressupost, i donat que vàrem presentar una proposta alternativa de 
pressupost que recollia en aquest sentit una partida més ampliable de 
destinació al capítol I, i que per tant no sofrien una retallada en l’àmbit dels 
seus drets salarials, nosaltres ens abstindrem coherents amb una proposta; no 
estàvem d’acord amb el pressupost municipal, teníem un pressupost alternatiu 
en aquest sentit que recollia que no hi hagués una baixada salarial per als 
treballadors municipals.  Entenem que com a representants dels treballadors i 
que la mateixa assemblea ells no poden realitzar una proposta concreta de 
pressupost i que per tant ells s’adeqüen al diàleg que estableix amb el govern, i 
que per tant, davant de la negociació amb el govern varen aceptar, tot i amb la 
negociació, i es va arribar a un acord sobre les premises, però en tot cas 
nosaltres sí que plantejàvem una altra proposta i per tant, per coherència, ens 
abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Bé, primer de tot doncs dir que sabem, i que les negociacions han 
estat complicades.  El pressupost era un pressupost complicat.  I al final doncs 
la retallada en capítol I ha estat al voltant del mig milió d’euros.  Això ha 
permès a aquest Ajuntament, juntament amb moltes altres retallades, quadrar 
el pressupost, i per tant doncs hi han hagut en els treballadors municipals, 
doncs han perdut part del seu dret i part del seu sou.  Per exemple, els 
treballadors han renunciat a la segona part de l’IPC que quedava pendent de 
l’any 2010, no es fa efectiva la consolidació de l’1’5% per a aquest 2013, queda 
pendent doncs de quan es pugui des de l’Estat, quan ens deixin, i a més a més 
doncs posa sobre paper tot allò que se’ns obliga a partir del Real Decret 
20/2002, Real Decret que ve de Madrid, si ens deixen des del PP parlarem de 
Madrid, perquè ens afecta el que fan, igual que ens afecta el que passa a l’altra 
punta del món en temes de medi ambient, perquè també ens afecta en aquí.  



 

 

Doncs arrel d’aquest Reial Decret es rebaixen les pagues per IT, per 
incapacitat temporal, a més a més amb un argument de reduir l’absentisme, 
entenem quan hi han malalties greus, quan hi ha gent que s’està tractant de 
càncer, quan hi han temes d’aquests, com pot ser que ens diguin que aquesta 
persona no cobrarà el 100% per reduir abstentisme, i no té cap mena de 
lògica.  S’ha augmentat la jornada laboral, es disminueixen les vacances, els 
dies de conveni, es va eliminar, que en teoria està pendent i potser algun dia 
cobraran, una paga extraordinària, i a més a més se’ns va limitar la possibilitat 
de noves contractacions.  Tot això ha quedat plasmat en aquest document.   
 
Una cosa bona que sí que li reconeixem doncs és aquest compromís per part 
de l’Ajuntament de mantenir els llocs de treball.  Creiem que en la situació 
actual doncs era un dels punts bàsics, però per altra banda veiem un punt que 
ens preocupa una mica, entenem que la situació és molt complexa, però en 
algunes coses fa una mica una patada endavant, no?, de dir bueno: fotem una 
patada a la pilota, d’aquí dos anys ja ens la trobarem; entenem que la situació 
una mica porta a això, però clar, per exemple en els fons socials enguany 
només es consignen 100.000 euros, més 100.000 euros que queden del 2012, 
i la resta ja ho trobarem l’any 2014 i 2015.   Bé, si pensem que sortirem de la 
crisi, com diuen alguns, l’any que ve, doncs és una situació correcta; nosaltres, 
com que ho posem molt en dubte, doncs bé, ja ens ho trobarem però ens ho 
acabarem trobant.   
 
Per altra banda, la productivitat del 2013 només es paga el 50% també, i l’altra 
meitat que queda doncs es pagarà la meitat el 2015 i el 2016.  Estem una mica 
fent el mateix, no?, patada a la pilota i ja ens ho trobarem.  Entenem que la 
situació és complexa, però en tot cas que en siguem conscients del que 
aprovem, que ho sapiguem tots i que ho sàpiga la ciutadania, que en el fons és 
un deute que generem de cara a futur, de cara als treballadors. 
 
I un altre tema que ens preocupa fins a cert punt, perquè creiem que és 
important la formació, és que al Pla de formació del 2013 hi han 0 euros.  Per 
tant, creiem doncs que és un tema sempre important la formació contínua, 
parlàvem abans doncs de com ens hem de relacionar des de l’administració 
amb el ciutadà, cada dia apareixen noves fórmules, per tant el tema de 
formació creiem que sempre és interessant i que el tema de formació contínua 
ha de ser un punt bàsic de l’Ajuntament i dels seus treballadors.  
 
Per tant, veient tot això i fent una valoració, entenem quina és la situació però 
creiem doncs que comporta certs problemes, reconeixem l’esforç dels 
treballadors però en tot cas doncs ens preocupa aquest model de congelació, 
aquest model que es propugna des de l’Estat de devaluació interna, de que els 
sous no pugin.  L’IPC sí que va pujant, però en canvi els sous ni a l’empresa 
privada ni ara ja a l’empresa o a les institucions públiques tampoc, per tant 



 

 

doncs anem tots perdent poder adquisitiu i una mica doncs preocupats per 
això, tot i entenent la situació actual, ens abstindrem en aquest punt.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Molt breument, per donar el posicionament del nostre grup municipal, 
que serà de donar suport en aquesta modificació del conveni que ens presenta 
el govern i que ha estat negociada, pactada amb els treballadors i avalada per 
la majoria també dels treballadors de l’Ajuntament.  Jo voldria començar dient 
segurament allò que és una obvietat, no?, la situació econòmica en el conjunt 
d’Espanya és extraordinàriament complicada, no ho és d’ara, no ho és de 
l’últim any, ho és de fa 5 anys.  I segurament podíem estar veient com es 
degenerava la situació econòmica del conjunt de les administracions públiques 
sense fer res, o es podien posar mesures per tal d’intentar capgirar aquesta 
situació de les administracions.  Hi ha hagut un govern que ha pres moltes 
mesures i moltes a contracor, moltes que no són satisfactòries, ni pel propi 
partit del govern, però que eren necessàries, perquè era imprescindible intentar 
ajustar algo tan elemental, que és el que intentem fer tots en les nostres 
famílies quan es pot, que és intentar ajustar les despeses amb els ingressos.  I 
quan els ingressos t’han baixat perquè ha baixat l’activitat econòmica, arriba un 
moment que les despeses et superen els ingressos, i això abans, en el segle 
passat, doncs es podia resoldre d’una manera molt senzilla, que era agafant la 
maquineta de fer diners i dale que te pego.  El que passa és que a inicis 
d’aquest segle aquesta maquineta de fer diners la vam cedir als nostres 
companys europeus i ara la maquineta de fer diners depèn de tota Europa.  I el 
fet de que hi hagués la maquineta de fer diners i se li dongués al botonet per 
fer més diners, encara que no ens ho semblés, sí que significava que ens 
empobríem tots, que segurament és el que està passant també en aquesta 
situació excepcional, però de diferent manera.  Moltes persones han perdut el 
seu lloc de treball, gairebé hi ha 6 millons en el conjunt d’Espanya, 900.000 en 
el conjunt de Catalunya, 15.000 a la nostra comarca.  Són moltes les persones 
que han perdut el seu lloc de treball, però paral·lelament també l’administració 
té que fer un esforç per adequar les plantilles de personal, i ho dic aixíns, en 
molts ajuntaments no ha estat possible mantenir les plantilles de personal, i a 
l’Ajuntament de Vilanova s’ha fet un esforç, i l’han fet els treballadors, perquè 
fan un esforç a compte dels seus propis drets, per tal d’intentar mantenir la 
plantilla.  Que és el primer?, no, ja n’han fet molts d’esforços els treballadors, i 
per tant en aquest sentit crec que és just també que adrecem unes paraules 
d’agraïment als treballadors de la casa per aquest nou esforç que han fet i que 
el que ha permès és que la despesa d’aquest Ajuntament no continués en la 



 

 

línia ascendent i la línia creixent que tenia en exercicis anteriors, i que el que 
feia doncs senzillament era comprometre la viabilitat del propi Ajuntament, com 
ja n’hem parlat en moltes altres ocasions en aquest Ple, doncs amb motiu de 
moltíssimes circumstàncies.  Per tant, per part del nostre grup municipal 
donarem suport en aquesta proposta.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Està clar que no tenim ara la màquina de fer diners, no?, i 
per tant no podíem fer com altres vegades de devaluar la pesseta i intentar ser 
més competitius a través d’una devaluació de la pesseta, però tampoc podem 
voler ser els més competitius a base de la rebaixa de salaris i de la rebaixa 
dels drets socials i laborals, no?   Dit això –i en tot cas ho deixaria aquí, aquest 
anàlisis més macroeconòmic que ha convidat a fer el representant del Partit 
Popular-, és cert que s’ha fet un esforç considerable per part d’aquest 
Ajuntament de mantenir els llocs de treball, però també volia dir que aquest 
esforç ja fa uns anys que ha estat així, la crisi no comença avui, la crisis ja fa 
malauradament anys que la tenim a sobre i aquest Ajuntament ha fet esforços 
considerables per mantenir tots i cadascun dels llocs de treball, tant dels que 
són directament treballadors municipals, com d’aquells que depenen de les 
empreses externalitzades. 
 
Dit això, una vegada més estem demanant això: renúncies, sacrificis, esforços 
als treballadors públics.  L’any passat, a través d’un Reial Decret, doncs es va 
anul·lar una paga extra, que no deixa de ser part del salari, no?, enguany 
també em sembla que la Generalitat també retira una de les pagues als 
treballadors públics de la Generalitat, avui doncs estem també posant a debat 
un acord, que no deixa de ser també això, una renúncia a determinats drets 
laborals, no?, i per tant en aquest sentit doncs no podem manifestar 
satisfacció, no?, com suposo que el govern evidentment tampoc fa, no?  Jo 
aprofito també per dir que en tot cas demanaríem també un paper actiu per 
part del govern municipal pel que fa a les negociacions que sabem que estan 
tenint empreses externes, que són de... que el servei és públic, i que sabem 
que s’estan negociant ara doncs les condicions laborals, i que això pot acabar 
en unes futures modificacions a la baixa de les condicions laborals d’aquests 
treballadors.  Per tant, ho deixo aquí i en tot cas demano també un paper actiu, 
perquè no deixen de ser també treballadors públics.  Des del punt de vista 
legal no ho són, però sí que són... el servei és de titularitat pública i per tant el 
màxim responsable no deixem de ser nosaltres en aquest sentit. 
 



 

 

Pel que fa a l’acord, coincidim amb el que ha dit la companya Sánchez, això és 
un acord que evidentment respon a una negociació entre el govern municipal i 
els sindicats, que nosaltres no hi hem participat en aquesta negociació, 
evidentment, perquè tampoc hem de participar, però sí que és cert que ens 
hem de posicionar perquè això avui es sotmet a votació.  Acord que encara no 
està ratificat pel Ple, i que pel paper que ens ha donat Comisions Obreres, 
sembla que hi hagi discrepàncies respecte a la interpretació d’alguns dels 
acords.  En tot cas jo demanaria que s’ho miressin, no?, perquè si encara no 
està ni ratificat i veig que ja hi ha alguna discrepància respecte a aquests 
acords, doncs en tot cas ja no comença massa bé aquest acord arribat. 
 
Nosaltres, com vostès saben, en la proposta de pressupost alternatiu doncs 
presentàvem una situació diferent pel que fa al capítol I, i per tant, en 
coherència amb allò que vam defensar en el seu moment, nosaltres ens 
abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Ruiz.   Pel que fa a les intervencions, voldria aclarir en 
tot cas un aspecte que s’ha destacat, que és formació zero, no vol dir que no 
es fagi formació aquest any a l’Ajuntament, hi han vies de formació gratuïtes, 
especialment a través de la Diputació, i la formació es farà, el que passa és 
que la partida pressupostària sí que és zero, perquè esgotarem totes les 
possibilitats de fer formació que no ens costi diners, però no vol dir que no es 
fagi formació. 
 
Bé, i una miqueta tot el que s’ha dit.  Evidentment, estem veient com els 
treballadors públics, els treballadors municipals porten molts anys patint 
disminució de drets, sense increments salarials.  Jo crec que ho he volgut 
deixar ben clar en la meva exposició.  Evidentment, ningú està content del que 
s’acaba aprovant, però crec que ha estat un bon exercici d’entre tots intentar 
tirar endavant la situació d’aquest any, poguent continuar donant l’Ajuntament 
els serveis que dóna, sobretot en aquells col·lectius que ara més falta fan, 
poguent tirar endavant un pressupost i alhora intentant treballar durant molt de 
temps amb els treballadors perquè l’impacte fos el mínim.  Evidentment 
miracles no n’hi han i en molts casos el que s’ha fet és posposar obligacions 
cap a futur.  Masses eines no hi han, perquè jo crec que és la manera d’ara 
solucionar la situació i en tot cas haurem d’anar treballant perquè això mica en 
mica vagi millorant, de fet en aquesta línia crec que estem tots en aquest 
ajuntament per intentar que en els propers anys crec que s’està fent un exercici 
important d’aconseguir tenir un pressupost equilibrat que fagi que els propers 
exercicis sigui més sostenible, i per tant jo crec que a partir d’aquí el que hem 
de fer és anar treballant perquè mica en mica els treballadors municipals 



 

 

puguin anar recuperant aquests drets i aquestes retribucions que ara de 
manera generosa han acceptat posposar per fer possible aquest pressupost. 
 
Per tant, sobretot -com he dit ja abans- el que voldria destacar d’aquest acord 
és l’agraïment als treballadors municipals per la seva gran professionalitat i per 
haver fet possible que l’Ajuntament de Vilanova pugui continuar donant 
aquests serveis que són bàsics. 
 
Bé, jo els hi demanaria ara, si no hi ha més paraules, que passéssim a la 
votació.  Vots a favor de la proposta, de la ratificació?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del Partit Popular i del govern i 
amb l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9) i PP (3) = 12 vots 
  Abstencions: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  De fet, els dos següents punts són donar compte de 
diversos decrets, i com venim fent darrerament, parlem del que es tracta i si no 
hi ha res a dir per part de cap de vostès, passaríem... tiraríem endavant. 
 

 
  9. DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE CARTIPÀS: 
 

• DECRET DE L'ALCALDESSA QUE DEIXA SENSE EFECTE 
L’AVOCACIÓ TEMPORAL DE LES ATRIBUCIONS DE LA REGIDORA 
SRA. ARIADNA LLORENS GARCÍA. 

 
Decret de 8 de març de 2013 
 
Relació de fets  
  
Atès  que  per  Decret  de  l’alcaldessa  de  data  27  de  desembre  de  2012  
es  va procedir  a  l’avocació  temporal  de  les  competències  que  ostentava  
la  regidora Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, atorgades per Decret de 
l’alcaldessa de 15 de juny de 2011.  
  



 

 

Atès que l’esmentat decret esmentava que l’avocació de competències era de 
caràcter temporal, mentre durés la  baixa laboral de la Sra. Llorens.   
  
Atès que la Sra. Ariadna Llorens ja s’ha reincorporat al seu lloc de treball.  
  
Fonaments de dret  
  
1.   Art. 56 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.  
2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
3. Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 

jurídic de les corporacions locals.  
4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal.  
5.  Art. 13  de  la  Llei  30/92,  de  26  de  novembre,  del  Règim  jurídic  de  

les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
  
Per tot això,   
  
RESOLC:  
  
“PRIMER.  Deixar  sense  efecte  el  Decret  de  27  de  desembre  de  2012, 
d’avocació temporal de les atribucions de la regidora Sra. ARIADNA LLORENS 
i GARCIA.  
  
SEGON.  Modificar  la  delegació  de  competències  de  la  Sra.  ARIADNA 
LLORENS  I  GARCÍA,  com  a  regidora  d’Educació,  Ocupació,  Tecnologies  
i Societat de la Informació, Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat, 
delegant-li específicament les atribucions per a la gestió dels assumptes 
relacionats amb l’àmbit  competencial  de  la  Regidoria  d’Educació,  
Ocupació,  Tecnologies  i Societat  de  la  Informació.    Les  competències  
relacionades  amb  Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat es delegaran 
en els punts que segueixen.   
   
TERCER. Delegar al Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA les 
atribucions per  a  la  gestió  dels  assumptes  relacionats  amb  l’àmbit  
competencial  de  la Regidoria d’Equitat.   
  
QUART.  Delegar a la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL les atribucions per a la  
gestió  dels  assumptes  relacionats  amb  l’àmbit  competencial  de  la  
Regidoria d’Infància i Adolescència.   
  
CINQUÈ. Les  competències  relatives  a  Gent  Gran  seran  competència 
directa de l’Alcaldia.   
  



 

 

SISÈ. Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF,  tindran  efecte  des  del  dia  següent  al  de  la  data  de  notificació  
d’aquest decret al regidor o regidora al qual es confereix la delegació, i tindran 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia.  
  
Tanmateix,  les  resolucions  que  s’adoptin  per  delegació,  s’entendran  
dictades per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la 
qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació.  
  
SETÈ. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província i 
donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als portaveus dels 
grups municipals.”  

 
• DECRET DE L’ALCALDESSA DE NOMENAMENT DE LA SRA. 

ARIADNA LLORENS GARCÍA I DEL SR. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
VERA AMB LES REGIDORIES ACTUALS. 

 
Decret de 20 de març de 2013 
 
Relació de fets 
 
Atès que per Decret de 8 de març de 2013 es va deixar sense efecte l’avocació 
temporal de les atribucions delegades a la regidora Sra. ARIADNA LLORENS. 
 
Atès que per aquest mateix Decret es van delegar algunes de les atribucions 
que anteriorment corresponien a la Sra. Ariadna Llorens a diversos regidors de 
l’equip de govern. 
 
Atès que algunes de les competències delegades han fet variar el nom de les 
regidories adscrites als regidors. 
 
Fonaments de dret 
 

1.  Art. 56 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. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 

les corporacions locals. 
4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això,  
 



 

 

R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, regidora 
d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació. 
 
SEGON. Nomenar el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA, regidor de 
Salut, Convivència, Equitat i Seguretat i Protecció Ciutadana.  
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 

 
• DECRET DE L’ALCALDESSA DE NOMENAMENT I DE DELEGACIÓ 

D’ATRIBUCIONS A LA SRA. MARIA JOSEP RIBA HUGUET. 
 

Decret de 2 d’abril de 2013 
 
Fonaments de dret 
 

1.  Art. 56 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. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar la Sra. MARIA JOSEP RIBA HUGUET regidora de Cultura i de 
les Escoles Municipals, i delegar-li específicament les atribucions per a la gestió 
dels assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de les Escoles Municipals, atès 
que les relacionades amb la Regidoria de Cultura ja les té delegades.  Aquesta 
delegació comportarà la capacitat per dictar els corresponents actes administratius i 
les facultats següents: 
  
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 

d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 
b) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions públiques, les 

institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització. 
c) La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 

competència. 



 

 

d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i disposició de 
despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a partir de la qual es 
confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, d’acord amb les bases 
d’execució del pressupost municipal, i l’actuació estigui prevista en el pressupost 
dins l’àmbit de la seva responsabilitat, sempre que l’expedient no es tramiti a 
través del Servei de Compres i Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades mitjançant 
actes administratius. 

f) La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; trasllats i 
oficis de remissió a organismes oficials de documentació contractual, certificats, 
edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes de la seva competència. 

g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es confereix 
una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest decret a la 
regidora a la qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici 
de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província i  
donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als portaveus dels grups 
municipals.” 

 
10.  DONAR COMPTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE SUPORT ALS 
AJUNTAMENTS PER A L’IMPULS DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ 
CIUTADANA, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 12 de març de 
2013: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del programa de 
suport als Ajuntaments per a l’impuls dels serveis de mediació ciutadana per a 
l’any 2013. 
 
SEGON. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a la formalització d’aquest acord”. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

MOCIONS 
 
ALCALDESSA 
 
Com fem habitualment en els plens, quan hi ha un col·lectiu o una entitat que 
desitja intervenir, i hi han presents persones d’aquesta entitat, avancem 
aquestes mocions per tal que, si volen, es quedin fins al final, però les 
persones que no es puguin quedar puguin marxar abans.   
 
Avui tenim quatre mocions on hi han intervencions.  Per tant, si els hi sembla, 
el que faríem, que em sembla a més que és molt positiu veure que per part de 
molts col·lectius hi ha aquesta voluntat de participar en els plens.  Si els hi 
sembla el que farem serà agafar aquestes quatre mocions, per l’ordre que 
estan posades en l’ordre del dia, i avançar-les com a primeres. 
 
No sé si els grups de l’oposició hi tenen algun inconvenient.  Si els hi sembla, 
ho fem així. 
 
Per tant, les primeres mocions que tractarem seran la 13, la 14, la 19 i la 20. 

 
 

13. MOCIÓ D’ICV, AMB EL SUPORT DE LA CUP, DE 
RECONEIXEMENT I COMMEMORACIÓ DEL 82è. ANIVERSARI 
DE LA II REPÚBLICA.  

 
Atès que el pròxim dia 14 d’abril s’acompleixen els 82 anys de la proclamació 
de la II República. 
 
Atès que aquesta proclamació va estar plenament vinculada al municipalisme 
democràtic, contrari a la dictadura; ja que fou el triomf de les candidatures 
republicanes i d’esquerres en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, 
qui ho va propiciar. 
 
Atès que Catalunya tingué un paper destacat al ser el primer territori de l’Estat 
en proclamar-se republicà, i molt especialment a la ciutat de Barcelona, on 
Lluís Companys des de l’Ajuntament i Francesc Macià, fill de Vilanova i la 
Geltrú, des del Palau de la Generalitat proclamaven la República Catalana 
dins de la República Federal Espanyola. 
 
Atès que també a Vilanova i la Geltrú es va assumir la República, hissant les 
banderes catalana i republicana al balcó de l’Ajuntament. 
 



 

 

Atès que la II República va promoure l’avenç en la transformació de la societat 
de l’època, en la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, i en la 
consecució de la justícia social; que ara, 82 anys després, esdevenen tan 
necessàries. 
 
Avui en dia, esdevé cabdal recordar i recuperar aquells valors republicans per 
fer front a aquesta situació de crisi econòmica, social i política que vivim. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2013, any en què es 
commemora el 82è. Aniversari de la proclamació de la II República, i anys 
successius, de retre homenatge a la bandera de la República, penjant aquesta 
bandera en un lloc destacat i significatiu de la ciutat, com a commemoració de 
la data i com a homenatge a les persones republicanes de la nostra ciutat. 
 
SEGON. Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol 
de 1936, que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques 
de la legalitat republicana que, lliure i sobiranament, van assolir a les urnes les 
dones i els homes de Catalunya i l’Estat espanyol. 
 
TERCER. Realitzar a l’entorn d’aquesta data, actes de reconeixement, 
divulgació i coneixement dels valors republicans i de la República al nostre 
país. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquests acords a les entitats ciutadanes del municipi i 
als mitjans de comunicació locals i comarcals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Doncs segons els articles 58, 59 i 60 del Reglament de participació ciutadana, 
les entitats degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats tenen dret 
a intervenir oralment al Ple a través d’un representant i és per això que donem 
la paraula a la Sra. Neus Benavent i Vallés, en representació de l’Associació 
del Garraf per la República. 
 
Endavant... 
 
NEUS BENAVENT (Associació del Garraf per la República) 
 
El 9 de desembre de 1931, les Corts Republicanes van promulgar a l’Estat 
espanyol una Constitució de les més avançades del seu temps. 



 

 

  
En el seu article primer definia l’Estat espanyol com “una República 
democràtica de treballadors i treballadores de tota mena, que s’organitza en 
règim de llibertat i de justícia”.  
 
Aquesta II República va ser una aposta pel canvi social, i es va basar en la 
reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer; la separació de l’Estat i 
de l’Església; el control democràtic dels cossos armats; una ambiciosa feina 
educativa i cultural, i una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat 
espanyol, amb el reconeixent els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi 
i Galícia.  
 
També és molt important remarcar que aquesta República va obrir la porta a la 
participació política de les dones, que ja que vam conquerir el dret a vot, el 
matrimoni civil i el dret al divorci. 
 
Aquesta forma d’estat, que els ciutadans i ciutadanes es van procurar de 
manera democràtica,  va ésser truncada dramàticament pel cop d’estat del 18 
de juliol de 1936, encapçalat, entre d’altres, pel general Francisco Franco. 
 
Més tard va arribar de nou la democràcia, però una insatisfactòria Transició 
posa de manifest l'extrema debilitat de la cultura democràtica a l’Estat 
espanyol.  
 
Aquest Estat no ha adoptat cap mesura, o poques, per revisar i anul·lar els 
processos polítics que van conduir a l'execució de milers de ciutadans i 
ciutadanes durant la dictadura franquista.  
 
La memòria d’aquestes persones afusellades en defensa del govern de la 
República, govern legítimament fonamentat en la sobirania popular, ha estat 
bandejada durant tots aquests anys de «democràcia tova». 
 
Hem de lamentar ja actualment la pèrdua, per raons de vida, de moltes 
persones que no han vist mai reconegut el seu esforç, la seva lleialtat tots 
aquests anys, i van estar patint quaranta anys de dictadura privats de llibertat i 
de drets bàsics.   
 
En aquests moments diverses entitats ciutadanes, centres educatius; partits 
polítics; persones a títol individual i també institucions oficials, com el Memorial 
Democràtic de Catalunya, estan realitzant un seguit de tasques culturals i 
d’informació per tal de recordar i recuperar la Memòria Històrica d’aquesta 
etapa, per tal que es comenci d’una vegada a reconèixer la lluita i la defensa 
del govern legítim de la república, que representava la voluntat democràtica 
majoritària de la ciutadania de l’Estat espanyol. 



 

 

Per totes aquestes raons us demanem l’aprovació de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Benavent, moltes gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Primer donar la benvinguda a l’Associació del 
Garraf per la República.  Agrair-li la presentació d’aquesta moció. 
 
Abans d’entrar en defensa de la moció, el que puntualitzaríem és que en 
l’acord, en el primer acord, on diu “homenatge a la bandera de la república, 
penjant aquesta bandera en un lloc destacat i significatiu de la ciutat”, 
demanem in voce el grup d’Iniciativa per Catalunya que aquest lloc sigui el del 
balcó municipal, al costat, si és possible, o a sota la senyera.   
 
Bé, la II República, en el seu període constituent, entre el 1931-1933, pot ser 
que en tota la històrica contemporània de l’Estat espanyol hagi estat el 
període en què realment es va voler una nova Espanya, i enterrat una 
definitiva vella Espanya.  Malauradament no va ser així, no cal fer història ara 
ni entrar en ella.  Sí que la moció, i la fa, per això és molt actual, la moció no 
és nostàlgica, en tant que la situació que patim ara de crisis econòmica, 
institucional, política, territorial, també es donava en aquell periode 
constituent, entre 1931 i 1933.  I no és nostàlgica perquè aquells governs 
republicans llavors van entendre, i creiem que és l’esperit que també té 
aquesta moció, que el que hem de fer els polítics, els governants de l’Estat 
espanyol, és donar protagonisme al poble, o més protagonisme al poble, que 
l’acció del govern, les reformes econòmiques, les reformes polítiques, 
administratives, institucionals i territorials que necessitava llavors, entre 1931-
1933, l’Estat espanyol i que necessita avui també l’Estat espanyol, siguin 
orientades al benefici de la gran majoria de la ciutadania.  Per tant, des del 
grup d’Iniciativa per Catalunya pensem que aquesta moció no és en cap 
moment nostàlgica, sinó que és molt actual i el que pretén és incentivar primer 
a la classe política, i evidentment a la ciutadania, d’intentar trobar solucions, 
tal com les van trobar entre 1931 i 1933.  Evidentment votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyora Riba, en nom del govern. 
 
 
 
 



 

 

MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bona tarda, bon vespre a tothom.  Nosaltres també 
donarem suport a aquesta moció.  Entenem que el reconeixement i la 
commemoració de l’aniversari de la II República, alhora que la commemoració 
d’un aniversari d’una efemèride de transcendental importància per a la història 
del nostre país és i representa també el reconeixement i la reafirmació dels 
valors democràtics, dels valors de llibertat, de progrés social i cultural que la II 
República simbolitza, i que són els valors que han de guiar les nostres 
institucions públiques, les institucions públiques del país per sobre de tot, tal i 
com democràticament ho hem establert. 
 
D’altra banda, entenem que és bo homenatjar públicament aquells homes i 
dones que els van defensar aquests valors dels que parlàvem, davant del cop 
d’estat militar i s’hi van jugar la vida en moltes ocasions, en contra d’una 
legalitat legítimament establerta en aquell moment i que bona part de la 
ciutadania hem heredat aquests valors. 
 
També en aquest sentit recordar que enguany s’ha coorganitzat, conjuntament 
amb l’associació de dones La Frontissa i l’Associació per la III República 
aquesta exposició dedicada a la Tomasa Cuevas, una militant comunista que 
justament per motiu d’exercir en llibertat la seva ideologia i el seu pensament 
va ser represaliada, empresonada, exiliada, desterrada, torturada i 
empresonada.  Aquesta dona, que va ser Creu de Sant Jordi al 2004, també va 
viure uns anys a la nostra ciutat, va viure a Vilanova i la Geltrú.  Entenem que 
aquesta exposició és una manera de divulgar el coneixement i els valors que la 
república representa, i també de fer història del país, i per tant història de la 
nostra ciutat.     
 
Aprofitem l’ocasió també per expresar el desig que des de la Comisió de la 
Memòria Històrica que tenim a Vilanova i la Geltrú es pugui preveure 
anualment per aquestes dates l’organització d’actes que serveixin per a la 
divulgació i el reconeixement dels valors expresats, que hem expresat fins ara, 
de democràcia i de la història també del moment.  Conjuntament, evidentment, 
amb les iniciatives de la societat civil que sorgeixin en aquest sentit.  Per tot 
això també donarem suport a aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Senyor Ràfols. 
 
 
 
 



 

 

RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, gràcies.  Bé, nosaltres, des de la CUP i bueno, creiem fermament que la II 
República va ser un període, pel que s’ha dit, tant la Neus com el Manel o la 
regidora de Cultura també han dit, creiem que és un període interessant del 
qual hem d’aprendre molt, una lliçó històrica i política, més enllà del que heu 
apuntat també d’empoderament popular, de construcció de cooperatives, 
llibreries, vot a la dona... una lliçó en ple inicis del segle XX, o no tants inicis, 
que va ser una lliçó mundial, i sobretot una lliçó també que a mi sempre m’ha 
frapat molt, que és la de la solidaritat internacionalista.   Crec que en aquest 
país, i a Catalunya particularment, mai hem estat a l’alçada de tots els milers 
de brigadistes internacionals que van venir aquí a lluitar i a defensar, com 
precisament deia, la legalitat republicana que vem escollir.  I també crec que, 
com diu la moció, cal fer pedagogia, penjar la bandera i tot el que faci falta per 
fer pedagogia contra el llast que és, encara a dia d’avui, la monarquia del 
“atado y bien atado”, la monarquia que és, com vaig dir també en el seu 
moment, és una institució feudal, corrupta, i des de la CUP simplement i el 
conjunt de l’esquerra independentista el que els hi demanem és que es 
disolgui, que demani perdó i ens torni tot el robat, perquè ens han robat i molt, i 
molt, i creiem que no només hem d’aprendre d’aquella època, sinó que també 
estem en un canvi de model important, també ho apuntava la Neus.  És més 
actual que mai, i amb aquest canvi de model ara hem après, ara hem après 
més i ara no ens deixarem guanyar, ara guanyarem, i no guanyarem una 
tercera república espanyola, sinó que guanyarem una república democràtica 
dels Països Catalans. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per expresar el posicionament del nostre grup municipal amb relació 
en aquesta moció, que permetran que discrepi democràticament.  En els valors 
que es defensen en la moció hi cap també la discrepància, per tant, nosaltres, 
des d’aquesta discrepància, diem i afirmem que és cert que a la II República hi 
van haver coses que es van fer bé, però també és cert que hi van haver coses 
que es van fer malament.  I segurament si totes les coses s’haguessin fet bé 
durant la II República, no hagués acabat amb una guerra civil en què els 
espanyols van acabar enfrontats en dos bàndols. 
 
(Xiulades) 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Demano, si us plau, silenci a la sala.  Crec que tothom té dret a expresar les 
seves opinions.  Com a mínim així ho veiem en aquest Ple. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies alcaldesa.  Lamento que l’esperit democràtic que diuen defensar en la 
moció, no copsi també l’ambient de la sala al respecte, no?  I per tant, com que 
discrepem de les afirmacions que es fan en el sentit de que són esbiaixades, 
no hi són complertes, falta una part, falta una part de la història, nosaltres no 
votarem aquesta moció. 
 
Però també volem dir encara una altra cosa, per sortir de tota mena de dubtes, 
perquè hi ha un punt que creiem que és important, que és el de la condemna 
del cop d’estat del 18 de juliol, en el qual s’hi fan una sèrie d’afegitons que no 
volem entrar a valorar, però sí que volem deixar molt clar la condemna del cop 
d’Estat del 18 de juliol del 36, igual que també volem deixar clara la condemna 
de totes aquelles accions que van tenir lloc durant la II República, que també 
poden tenir la consideració de cop d’estat, encara que no tinguessin èxit.  Per 
tant, des d’aquest punt de vista, divers, plural i sobretot democràtic, el nostre 
grup no donarà suport a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Des del grup municipal socialista qualsevol proposta que promogui 
el canvi de model de l’actual monarquia, un model inútil, caspós, desfasat en el 
temps i tot el que diu el Rai, i tantes i tantes coses més que s’hi podrien afegir, 
doncs nosaltres ens hi trobaran.  La República és un model de present que no 
tenim, però un model de futur que necessita qualsevol societat que se senti 
democràtica, tant o més democràtica de com ens sentim nosaltres els catalans. 
 
Per tant, nosaltres donarem suport a la moció, però volíem aprofundir una 
miqueta en el que la moció planteja, diguem-ne, que és que home, més enllà 
de penjar la bandera republicana, que ja es fa des de fa uns anys en aquest 
Ajuntament el 14 d’abril en el balcó, diguem-ne doncs es promoguin altres 
actes.  Doncs esperem, si us plau, que no es quedi en això, que el govern que 
vota a favor de la moció doncs emprengui la iniciativa conjuntament amb 
l’Associació i demés associacions, representants que puguin estar en l’òrbita 
de promoure tots aquests valors de la república, per si algun dia la fem 



 

 

possible, penso també com deies, amb la Comisió de Memòria Històrica, i per 
tant que siguem imaginatius en els actes, que no ens quedem amb 
representacions típiques o homologables a les que puguem fer amb motiu de 
l’Onze de Setembre, no?, sinó que mirem de donar un pas més en la promoció 
d’aquests valors tant i tant necessaris com són els de la república.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  No sé si hi han més paraules.  Per tant, si els hi sembla, 
passem a la votació d’aquesta moció.   
 
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups i l’abstenció del grup del Partit Popular. 
 
Moltes gràcies. 
 
Es vota la moció, amb l’esmena, la qual s’aprova amb el resultat següent: 

 

  Vots a favor:  CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 

  Abstencions: PP = 3 vots 

 
L’acord adoptat és el següent: 

  
“PRIMER. Prendre el compromís pel 14 d’abril de 2013, any en què es 
commemora el 82è. Aniversari de la proclamació de la II República, i anys 
successius, de retre homenatge a la bandera de la República, penjant aquesta 
bandera al balcó de l’Ajuntament, com a commemoració de la data i com a 
homenatge a les persones republicanes de la nostra ciutat. 
 
SEGON. Reiterar la condemna del cop d’estat militar i feixista del 18 de juliol 
de 1936, que va suposar la destrucció de les conquestes socials i polítiques 
de la legalitat republicana que, lliure i sobiranament, van assolir a les urnes les 
dones i els homes de Catalunya i l’Estat espanyol. 
 
TERCER. Realitzar a l’entorn d’aquesta data, actes de reconeixement, 
divulgació i coneixement dels valors republicans i de la República al nostre 
país. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquests acords a les entitats ciutadanes del municipi i 
als mitjans de comunicació locals i comarcals.” 
 
 



 

 

14.   MOCIÓ D’ICV PER A L’IMPULS  D’UN CONCERT AMB LES 
ENTITATS BANCÀRIES I ELS PROMOTORS PRIVATS QUE 
DISPOSEN A LA NOSTRA CIUTAT DE PROMOCIONS BUIDES 
D’HABITATGES PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
LLOGUER SOCIAL. 

 
Ateses les diferents mocions presentades i aprovades al llarg d’aquest mandat 
al Ple reclamant fer aflorar els habitatges buits existents a la nostra ciutat en 
mans d’entitats bancàries o promotors privats per a què constitueixin una 
borsa i fons municipal de lloguer social. 
 
Atès que el passat Ple aprovarem el conveni d’adhesió de l’Ajuntament al 
conveni signat per diferents Ministeris del Govern de l’Estat espanyol, les 
entitats bancàries i l’adhesió de la FEMP sobre la creació d’un fons social de 
la vivenda. 
 
Atès que aquest fons aporta una suma d’uns 6.000 habitatges, totalment 
insuficient si ho comparem amb els 248.000 desnonaments que s’han fet des 
de 2008 al conjunt de l’Estat. 
 
Atès que entenem que el fons s’ha d’ampliar amb els habitatges buits de les 
entitats nacionalitzades, les participades pel FROB i els immobles buits en 
mans de promotors privats. 
 
Atès que existeixen a la nostra ciutat a hores d’ara promocions buides en 
condicions d’ús per habitatge social, concretament a l’Eixample de Mar i al 
carrer Barcelona ja en mans de Catalunya Caixa i el BBVA, al polígon Sant 
Jordi en mans del BMN (antiga Caixa Penedès) i del Banco Popular. 
 
Atès que coneixem l’experiència d’una entitat social de Vilanova i la Geltrú, el 
Cercle Solidari, que ha fet possible disposar de l’ús de 4 habitatges per a la 
cessió provisional a 4 famílies amb dificultats econòmiques i amb greus 
dificultats per l’ accés a l’habitatge. 
 
Atès que aquesta experiència ha estat possible gràcies a la tasca 
d’intermediació realitzada pel Cercle entre les famílies i concertació amb un 
promotor privat per facilitar l’ús provisional d’aquests habitatges. 
 
Atès que des del Cercle s’ha contactat  i treballat amb Serveis Socials de 
l’Ajuntament per a què des dels Serveis Socials s’oferís un d’aquests 
habitatges davant les demandes i cassos que reben i atenen. 
 
Atès que des d’ICV creiem que cal actuar amb celeritat i urgència donada la 
gravetat en què es troben moltes persones i famílies amb dificultats per a 



 

 

mantenir el seu habitatge o en camí per a perdre’l totalment i que l’oferta 
d’habitatge social ( Borsa Social de Lloguer o Promoció Pública) és del tot 
insuficient davant el moment i situació que vivim. 
 
El grup municipal d’ICV proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

“PRIMER. Que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la màxima 
celeritat s’impulsi el concert amb les entitats bancàries (BBVA, Catalunya 
Caixa, BMN i Banco Popular)  i amb els  promotors privats que disposen a la 
nostra ciutat de promocions buides d’habitatges, més concretament al polígon 
Sant Jordi, a l’Eixample de Mar,  al c/ Pare Garí i al c/ Barcelona, la cessió 
d’ús d’aquests habitatges per a la creació d’una borsa municipal de lloguer 
social. 
 
SEGON. Que s’informi i es treballi en la comissió informativa pertinent tot 
procés de negociacions per a la creació d’aquesta nova Borsa d’Habitatges, 
així com, dels criteris i condicions d’accessibilitat a aquesta.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, tal com hem dit abans, segons preveu el Reglament de Participació 
Ciutadana, donem la paraula a la Sra. Diana Vásquez Barrera, en 
representació de l’Associació GarrafCoopera. 
 
DIANA VÁSQUEZ (Cercle Solidari) 
 
Bona tarda.  Senyora alcaldessa, senyors regidors.  
 
Primer de tot voldria agrair a l’entitat Garraf Coopera l’oportunitat que ens ha 
donat d’intervenir davant d’aquest Ple.  Pertanyem al Cercle Solidari, un grup 
que va néixer a partir de les xarxes socials i que està en tràmit de constituir-se 
en una associació.   
 
La nostra creació ha estat fruit de la crisi i el nostre objectiu és ajudar aquelles 
persones que es troben desemparades, sense recursos i amb risc d’exclusió 
social.  Som un grup que sense disposar de massa recursos dediquem hores, 
enginy i voluntarisme per assolir petites fites.  Existim perquè hem entès que 
ara les dificultats són noves, que els perfils dels afectats són diferents i que els 
recursos per fer front a la seva situació en el millor dels casos són els mateixos 
i per tant insuficients.  Existim com a resposta i suport des de l’acció conjunta i 



 

 

col·lectiva per intentar la superació de les dificultats i adversitats que 
individualment i en certa soletat ens pot tocar viure.  
 
En l’escàs any que portem d’activitat hem creat una xarxa de suport mutu a 
través d’internet, hem participat en campanyes de recollida d’aliments i, el que 
és més important, hem aconseguit donar esperança i un sostre provisional a un 
conjunt de persones.  És per això que hem volgut intervenir avui en aquesta 
moció que demana que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reculli una part de 
la nostra experiència d’aquests darrers mesos i que actuï en el sentit de trobar 
vies i solucions per posar a disposició de la gent que ho necessita part del 
vergonyós estoc de pisos buits que avui hi ha a la ciutat.  Un grup de persones 
no massa nombrós hem pogut concretar una solució i uns acords amb titulars 
d’habitatges actualment desocupats per tal de que per un període transitori 
aquests puguin acollir a persones i famílies que no tenen un lloc on viure.  Si 
nosaltres ho hem pogut fer, amb poques mans i poc temps, tenim el ple 
convenciment de que l’Ajuntament, posant uns mitjans que té al seu abast, 
podrà de ben segur aconseguir aquesta solució i arribar a un grup molt més 
ampli de la població.   
 
Demanem que el Ple aprovi aquesta moció i que l’Ajuntament comenci a 
treballar amb intensitat i ganes per aconseguir el màxim d’habitatges que 
garanteixin un dret vital de la ciutadania.  Teniu els recursos humans i tècnics 
suficients per dur endavant aquesta empresa.  Teniu també la nostra disposició 
per a compartir el que hem après fins ara, però sobretot –i això vull recordar-
vos a tots- teniu el compromís adquirit amb la societat vilanovina de ser els 
garants de la justícia i el benestar social.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, Diana Vásquez.  Passo la paraula a la Sra. Iolanda Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds vol agrair en primer lloc a 
Garraf Coopera per demanar la paraula al Ple i fer-nos copartícips d’aquesta 
experiència, i concretament i més al Cercle Solidari, que ha estat doncs això, 
un grup de persones que, com han explicat perfectament, amb escassament 
un any, amb pocs recursos, amb poques mans, han aconseguit a partir de 
l’enginy, de la tenacitat i de les seves hores, posar-se d’acord, intermediar amb 
un promotor privat de la nostra ciutat, i aconseguir quatre habitatges buits que 
ara estan en disposició de famílies que tenien enormes dificultats econòmiques 
i que tenien dificultats amb l’accessibilitat a l’habitatge.  I hem de dir que també 



 

 

un d’aquests habitatges s’ha treballat conjuntament amb Serveis Socials 
perquè fes la derivació d’algun dels casos que en aquests moments Serveis 
Socials està tractant i treballant.   
 
Dit això, aquesta és una experiència palpable, constatable i feta a la nostra 
ciutat per un grup de ciutadans i ciutadanes.  El Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova, en el que portem de mandat, hem aprovat –i solsament portem avui 
les mocions que hem presentat com a Iniciativa i alguna conjunta també amb el 
Partit Socialista, i de ben segur hi han les mocions que ha presentat la CUP-, 
mocions que hem aprovat, quasi totes per unanimitat, amb algunes 
modificacions de transaccionals, que demanaven dues coses bàsicament: que 
des de l’Ajuntament ens poséssim a treballar ja en el parc buit d’habitatges.  I 
en el que portem de temps no es veuen gaires resultats.   
 
Som molt conscients, des del grup municipal d’Iniciativa, que des d’un 
Ajuntament és molt difícil i complex l’actuació en la política d’habitatge, 
bàsicament perquè moltes de les competències no les té un Ajuntament.  
Després es presentarà una altra moció, que serà reiterativa, la que presenta la 
CUP també amb el suport d’Iniciativa, i que presenta doncs la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, que planteja doncs la Iniciativa Legislativa Popular 
per la dació en pagament i per l’aturada dels desnonaments, etc.  Mocions 
similars que ja s’han presentat en aquest Ple i que hem aprovat per unanimitat.  
Però en tot cas, i sabem i som molt conscients, que part dels objectius 
d’aquestes mocions no depenen única i exclusivament de l’Ajuntament, que 
depenen bàsicament també de la legislació estatal, i que també depenen en 
aquest cas de l’acció política i legislativa del Parlament de Catalunya, de la 
Generalitat de Catalunya.   
 
Però en aquest sentit sí que hi han mesures locals que creiem que ens 
pertoquen, i el que planteja aquesta moció és clarament dir: ja hem aprovat 
això anteriorment, no estem veient, o no s’estan donant resultats –i 
segurament se’ns explicarà en la intervenció del govern perquè no s’estan 
veient resultats- i podem fer alguna hipòtesis i creure quines són les dificultats 
que es té de conveniar o parlar amb les entitats bancàries, i segurament amb 
alguns promotors privats.  Però en tot cas volíem posar per endavant aquesta 
experiència concreta: quatre habitatges buits que han sigut capaços de ser en 
aquest cas omplerts de vida i donar dret a unes famílies que estaven amb 
moltes dificultats econòmiques.  Per tant, a la nostra ciutat hi han, en concret, 
promocions encara buides.  Assenyalem alguns dels sectors on estan: al 
Polígon Sant Jordi, a l’Eixample de Mar, al carrer Barcelona, al Pare Garí.  
Promocions que estan ara en mans d’entitats bancàries concretes que tenen 
les seves oficines respectives a la nostra ciutat: BBVA, BMNA, Catalunya 
Caixa i el Banco Popular.  I per tant entenem que ja, si sabem concretament 
les promocions buides, sabem i podem saber també quins són els promotors 



 

 

privats que encara deuen tenir part d’aquest parc en les seves mans, sabem 
les entitats bancàries que en aquests moments tenen aquestes promocions 
buides, que ens posem de valent, amb celeritat, a continuar treballant.  Sé que 
el govern em dirà “continuar treballant”, doncs continuem treballant, però de 
veritat, ràpid, eficient, acceleradament, amb el suport deia del Cercle Solidari, 
s’oferia que aquesta experiència apresa doncs fer-la copartícip a l’Ajuntament 
de Vilanova.  I de la mateixa manera, el nostre grup municipal també s’ofereix 
si hem d’anar a acompanyar-los a visitar les entitats a totes les reunions que 
calguin per aconseguir que aquest parc d’habitatges buit realment formi part, o 
creï una nova borsa d’habitatge social a la nostra ciutat.  Perquè, i ho veiem, 
avui està el Ple ple de persones que tenen problemàtiques reals amb 
l’habitatge, ho veiem, no cal avui en el Ple, sabem de la realitat, som 
conscients tots, crec que tots som sensibles davant d’aquesta realitat, i ens 
sembla que des de l’Administració som lents, som lents a respondre encara, i 
el que com a grup municipal i amb tot el sentit positiu, i ho dic amb tot el sentit 
positiu, el que volem és acabar amb aquesta lentitud, a posar-nos-hi de debò 
tots a intentar pal·liar aquest problema. 
 
El nostre parc públic d’habitatge segurament és insuficient, ho és en aquests 
moments, ja el tenim complert, hem de buscar més parc d’habitatge.  Hi han 
pisos buits.  Posem-nos-hi tots a treballar i a fer de debò que més famílies 
tinguin una nova oportunitat.  Els hi demano el vot favorable a tots els grups 
municipals. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Blanca Albà, en nom del govern. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bona tarda a tothom.  En primer lloc felicitar a l’entitat 
Cercle Solidari per la tasca que en tan poc temps han aconseguit fer.  Des de 
Serveis Socials hem treballat conjuntament amb ells en alguns dels casos, tal 
com han manifestat aquí.   
 
Crec que la situació actual requereix complicitats, requereix que des de les 
administracions trobem aliats, en la xarxa social, en la xarxa familiar, per tal de 
tirar endavant la greu problemàtica que tenim en aquest moment, sobretot pel 
que fa referència a l’habitatge i a la seva mancança.  Des de Serveis Socials, 
des de l’Oficina Local d’Habitatge s’han fet múltiples intents d’acostar-nos a les 
entitats bancàries, als promotors, és cert que doncs no ens en hem sortit prou.  
Hi han tota una sèrie de factors que crec que han contribuït a que no hàgim 



 

 

tingut èxit.  Per la meva part res no em faria més feliç, i crec que a tots els 
regidors que estem avui aquí, poder anunciar que hem pogut desbloquejar 
alguna de les promocions que en aquest moment tots coneixem que existeixen 
a la nostra ciutat, però fins ara malauradament no ho hem aconseguit.  No ens 
ha ajudat les fusions, les contínues fusions que hi han, ens canvien els 
referents.  Quan n’aconseguim un resulta que ja no és aquella persona, que tot 
s’ha de consultar més amunt, que l’oficina d’aquí a Vilanova, que teòricament 
té aquests habitatges no té competència per decidir si els poden cedir o no, les 
consultes no acaben de donar resultats positius. La creació del banc dolent 
també va endarrerir força tot aquest tema, la creació del fons social 
d’habitatges al que ens vam adherir en el Ple anterior, tampoc va ajudar, 
perquè tothom ens remetia a esperar això, que semblava que seria una bona 
manera de que els habitatges afloressin i poguessin estar disponibles.  Crec 
que és una iniciativa que pot ajudar en part, però d’entrada són pocs els 
habitatges que en aquest moment estan a disposició i encara hem de veure 
com acaba de funcionar.  El fet de que no ens hàgim ensortit no vol dir que no 
seguim treballant, que no hi posem tot el nostre afany, tota la nostra voluntat.  
Crec que ara hi ha hagut una etapa fins aquí, s’ha aprovat la creació d’aquest 
fons social, per tant ara excuses ja n’hi han poques.  Tornarem a insistir 
buscant noves maneres d’apretar-los i perquè finalment puguem deslliurar-los.   
 
Evidentment el nostre vot és favorable.  L’únic que demanem és una petita 
transacció, més que res són variar dues paraules.  Ho he parlat abans amb la 
senyora Sánchez, més que res per demanar en el punt 1, quan parla de que 
“l’Ajuntament de Vilanova, amb la màxima celeritat impulsi”, demanaríem 
canviar-ho per “Que des de l’Ajuntament de Vilanova es continuï treballant amb 
la màxima celeritat”, més que res per reconèixer la tasca que estan fent els 
treballadors de la casa en aquest sentit.  I en el punt 2, quan parla de la creació 
d’una borsa municipal de lloguer social, el que demanem és posar “incorporar-
los a la borsa de lloguer social existent”, perquè de fet aquesta borsa existeix, 
tot i que no té gaires habitatges a disposició, però la borsa existeix.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Senyora Sánchez, per manifestar si accepta la 
transaccional. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Acceptem la transaccional, amb el ben entès d’això: amb la màxima celeritat. 
 
ALCALDESSA 
 



 

 

Molt bé, obrim un torn de paraules.  Senyor Font.  
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  En primer lloc, com la resta de grups que ens han precedit, agrair 
la intervenció en nom de Garraf Coopera, i sobretot doncs agrair l’esforç a 
través de Cercle Solidari doncs de fer aquesta iniciativa que ha arribat a bon 
port i que com a mínim ha aconseguit que hi hagin uns quants pisos més a la 
ciutat que es puguin adreçar a aquest lloguer social.  Suposo que ja... és que 
n’hem parlat unes quantes vegades, però que ja no se’ns escapa a ningú, el 
problema sobre l’habitatge, i ja no l’entenem com un problema, el drama sobre 
l’habitatge, estem patint realment un drama a tots els nivells; centenars de 
milers de famílies que s’estan quedant sense el seu habitatge per culpa 
d’aquesta crisi, d’aquesta situació, de la manca de feina.  Avui per exemple hi 
han tres mocions que parlen d’aquest tema: aquesta, la que després parlarem 
de la PAH i després n’hi ha una altra de l’Assemblea dels drets socials, on 
també entra en el tema de la problemàtica d’habitatge.   
 
Com dèiem, fins aquí ens hi ha portat aquesta crisi, aquesta crisi que 
nosaltres l’entenem com una pura estafa, una crisi que és una estafa de 
model, una estafa d’aquest model neoliberal que ens explicaven doncs que tot 
anava tan bé, de lliure mercat, on ens sortien els Botins, els Koplowitz de torn, 
allà des de Madrid o de Barcelona, fent rodes de premsa i explicant que 
havien guanyat tants mils de milions d’euros, i que tot anava tan bé, i que 
quan han començat a anar malament les coses aquells diners no es van 
repartir, aquells diners no han arribat a ningú que no fos accionista, i quan van 
malament les coses resulta que van a demanar diners a l’erari públic, van a 
demanar diners de tots i que per tant nosaltres posem diners quan les coses 
els hi van malament, però en canvi ells es queden els diners quan les coses 
van bé.  Però és que a més a més, a canvi d’això no estem rebent 
absolutament res a canvi com a societat.  Aquesta gent no tenen vergonya, 
foten fora de casa seva les famílies per posar-hi quatre totxanes i tapiar la 
porta.  O sigui, resulta que s’estan quedant els diners quan en guanyen, que 
els hi estem donant nosaltres diners, no sigui que caiguin quan en perden, i 
que quan ells tenen un volum molt gran de pisos i hi ha molts ciutadans que 
no tenen dret a l’habitatge, hi posen quatre totxos i aquí s’acaba el problema. 
 
Entenem que la negociació amb els bancs és complicada, però per això 
creiem que hi ha d’haver tot l’esforç per part de l’Ajuntament, però tot l’esforç i 
amb tota la gent que calgui al darrere.  Nosaltres, pels pressupostos ja els hi 
vem dir, que si convenia fer una manifestació davant de la porta del banc el 
dia que anàvem a negociar una renegociació del crèdit, doncs que endavant.  
El mateix pensem: quina força tenim com a Ajuntament si anem únicament a 
negociar amb una reunió, amb quatre persones de l’Ajuntament i tres del 



 

 

banc.  Doncs si convé mobilitzem la gent, la gent ja està mobilitzada, només 
cal veure la gent que ha vingut avui aquí.  Creiem que l’Ajuntament ha de ser 
capaç d’aprofitar tot això, no en benefici propi sinó en benefici de mirar de 
solucionar aquest problema, intentar mobilitzar i encapçalar fins a cert punt tot 
aquest moviment per tal de que tot això pugui tirar endavant i que, com a 
mínim, aquells pisos dels quals han fet fora de casa seva els bancs a les 
famílies, puguin retornar aquestes famílies o com a mínim a unes altres 
famílies. 
 
Per últim, i entrant a analitzar el problema, ja el que ens sembla “rizar el rizo”, 
que diuen en castellà, és lo de Catalunya Caixa, una entitat pública, que hem 
rescatat entre tots, que hi hem posat diners entre tots, i resulta que segueix 
les mateixes polítiques, que segueix fent fora de casa seva les famílies per 
tornar a tapiar la porta.  I a sobre ara ja ens trobem amb el tema del banc 
dolent, no ens han explicat ni tan sols què en faran d’aquests pisos.   Sembla 
que la situació és la mateixa, tornaran a tancar la porta, es quedaran aquests 
pisos durant uns quants anys, a veure si la cosa puja, tornarem a especular, i 
si d’aquí a uns anys la cosa va bé i se’ls poden vendre més cars, encara ens 
vindran i ens diran que no hem perdut diners a nivell de societat i que encara 
n’hem recuperat uns quants.  Doncs no, no ens podem permetre ni un pis més 
tancat, ni un pis sobretot propietat dels bancs, però sobretot polítiques actives 
per posar tots aquells pisos buits de la ciutat en lloguer.   A mirar de posar-los 
en lloguer social i que amb aquesta situació no pot ser que tinguem el luxe de 
tenir pisos tancats.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Empezar reconociendo el trabajo de 
Cercle Solidari y de Garraf Coopera, porque me parece que el trabajo, sobre 
todo cuando está bien hecho, hay que reconocerlo.  Y para eso estamos 
nosotros aquí, para trabajar.  Para trabajar y no para hacer, y para hacer 
declaraciones, mociones interesadas a destiempo, a destiempo, para 
conseguir mensajes electoralistas.   
 
Vamos por partes.  No sé si se acuerda la señora Sánchez, porque tampoco 
no es que no se lo… tampoco se lo voy a recriminar, ¿eh?, pero es que 
tampoco es la que es más asidua de la Comisión Informativa que hacemos de 
Serveis a la Ciutat.  Pero no sé si se acuerda de lo que pasó en octubre del 



 

 

año 2011, en noviembre del año 2011 y en diciembre del año 2011, y en 
febrero del año 2012.  La señora regidora de Serveis Socials yo creo que se 
acordará más, mas que nada porque es la que tiene que contestar.  Perdone, 
la señora de Serveis Socials la última vez que preguntamos sí que estaba, 
pero sí que es verdad que me contestó Giribet, pero la última sí que estaba, lo 
recuerdo perfectamente, en la que un regidor, este regidor que les habla, les 
habló sobre esta propuesta, y lo hizo en Comisión Informativa para no 
presentar una moción, para no presentar una moción y luego ir a la gente que 
lo está pasando mal y decirle: que bueno que soy, que os voy a salvar la vida.  
Lo hice en Comisión Informativa, cuatro veces, cuatro veces haciendo esta 
misma propuesta, en la que coincido y votaremos a favor, porque 
precisamente la primera vez que se hizo esta propuesta en este 
Ayuntamiento, y se hizo hasta cuatro veces, en Comisión Informativa fue este 
regidor, que quede claro.  Después, posteriormente, después de preguntar -y 
entonces la regidora de Serveis Socials ya estaba… Blanca Albà nos 
informaba, porque el trabajo es complicado, y la verdad es que era difícil 
encontrar, era difícil de progresar.  Entonces nos encontramos que Iniciativa 
Catalunya Verds, evidentemente, no pregunta lo que ya estaba más que 
preguntado y estábamos esperando a ver, sino después de haber tenido una 
contestación va y presenta una moción en el mes de julio, creo recordar, junio-
julio del año 2012, en la que, como comprenderán, en el momento que este 
regidor ve que presentan esta moción, dice bueno… yo no sé si es que hay 
gente que le cuesta recordar todo lo que ocurre en las comisiones 
informativas y luego leer las actas, o escuchar lo que contesta la regidora, o 
simplemente es que hace electoralismo con lo que no se tendría que hacer 
electoralismo, que ya está bien, porque este era un tema que estábamos 
tratando internamente en Comisión Informativa para no hacer electoralismo de 
algo que no se tendría que hacer nunca en la vida. 
 
Bueno, la señora Sánchez presenta la moción, luego resulta que aquel día se 
presentan cuatro, creo recordar, y tienen que retirar una.  Y entonces nuestro 
grupo la coge.  Acoge una moción porque al final pide de alguna manera que 
esta moción llegue a llevarse a término y nosotros la presentamos.  Ya 
avisamos de que esta moción la presentó Iniciativa, pero también recordamos 
de que esta iniciativa la habíamos tenido nosotros, sólo que no mostrándola 
tampoco al gran público con estos alardes.  Quiero recordar que entonces, es 
verdad, nos contestó el señor Giribet, la primera vez que hablamos de esto, 
quiero recordar la anécdota, esto no es una invención nuestra, esto es la 
primera vez que se ha hablado en este país, sobre la posibilidad de utilizar los 
bancos, los pisos de los bancos que están vacíos para alquilarse en lloguer 
social, lo hizo Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, y aquí en la comarca 
del Garraf –no hace ninguna gracia, a mi me pareció una buena idea, y de 
hecho es lo que estamos discutiendo-, en la comarca del Garraf también se 
había hecho, y el señor Giribet nos lo recordó, se hace en Cubelles, si señor, 



 

 

concretamente entonces era regidora Juani Navarrete, también del Partido 
Popular. 
 
Bueno, el caso es que nosotros, evidentemente, tenemos que votar a favor de 
una propuesta, y agradecemos que la propongan estas asociaciones, una 
propuesta, entre otras cosas porque nosotros la hemos hecho, la hemos 
hecho de forma interna, sin grandes alardes, en Comisión Informativa, donde 
nadie se entera, y bueno, hemos prescindido de hacer lo que hace Iniciativa, 
que es hacer dos mociones, en este caso sí que la cede a la Asociación, pero 
intentar ganar protagonismo sobre unas mociones, sobre unos temas muy 
sensibles, muy sensibles, y precisamente después de saber que llevábamos 
muchísimo tiempo trabajando en esto. 
 
Tengo que decir una cosa y hace tiempo que…ahora no me lo callo; empieza 
a dar asco, empieza a dar asco en temas sensibles, verdaderamente 
sensibles, y en los que por cierto, señor Font, lo siento, ¿eh?, pero es que a 
unos nos puede afectar más que a otros –usted sabe de qué estoy hablando-, 
es que empieza a poner… empieza a dar asco esto, de unos temas sensibles 
que se empieza a hacer política barata por parte de unos grupos que quieren 
ganar protagonismo, pero que lo que más les interesa es ganarse el 
protagonismo. 
 
Sí, no, hacer algo… pero es que resulta que unos ya lo empezamos a hacer, 
sin hacer publicidad… 
 
ALCALDESSA 
 
Si us plau, s’ha de deixar parlar a tothom.  Gràcies. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, entre otras cosas porque 
hemos sido los primeros que hemos estado interesados -y que me corrija 
Blanca Albà si no se acuerda, y Giribet- en presentar esta propuesta y en que 
se lleve a cabo.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Ja ho he dit abans, per molt que no compartim els 
punts de vista, jo crec que s’ha de deixar parlar a tothom.  Els hi demanaria... 
si us plau.  Gràcies. 
 
Senyor Llobet. 
 



 

 

GERARD LLOBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Jo, en qualsevol cas un agraïment a l’entitat que ha 
presentat la moció i felicitats i endavant amb la tasca que està fent.  I després 
demanaria una mica de rigor als regidors i que vigilessin una mica amb el que 
diuen, perquè el Ple d’aquest Ajuntament, sense cap ànim electoralista, al 
desembre de 2011 va aprovar promoure els acords amb entitats bancàries a 
la ciutat per tal de que portin dades d’habitatges buits provinents dels 
desnonaments i així com amb la finalitat de poder mediar per incorporar-los 
dins les borses de lloguer social.  En qualsevol cas demanaria que quan 
aprovem alguna cosa ens la llegim, perquè després ens en recordem. 
 
Efectivament també, la problemàtica del desnonament és des del 
municipalisme des d’on s’està abordant.  Sabem de la situació complicada de 
negociar amb els bancs.  En els darrers mesos amb la regidora doncs hem 
comentat la qüestió i ens ha explicat la problemàtica i la dificultat, però tot i 
això no és impossible, és possible arribar a acords amb els bancs.  Teníem 
notícia i coneixement en el darrer mes, les darreres setmanes, l’Ajuntament de 
Lleida ha incorporat més d’una vintena d’habitatges a la seva borsa.  
L’Ajuntament de Terrassa també els ha incorporat, tots els provinents de 
Catalunya Caixa, perquè efectivament és una entitat pública que hem rescatat 
amb diners i que com a mínim els habitatges que disposen han d’anar amb 
una finalitat social.   
 
Quatre números, perquè el mes passat les entitats del tercer sector 
presentaven l’informe que és devastador.  A Espanya hi ha més d’un milió 
d’habitatges buits, 100.000 a Catalunya, i només 9.000 d’aquests 100.000 
s’han posat en el fons social d’habitatge, i segons dades que ens passaven 
també, només una vintena a Vilanova i la Geltrú, amb un sistema que 
repetirem, que és viciós, que és el banc qui decidirà quina persona desnonada 
pot ocupar un habitatge o no.  En aquest sentit nosaltres creiem que s’ha de 
passar a l’acció, que ha passat el temps del diàleg, i també l’any passat vam 
presentar una moció en matèria d’habitatge on demanàvem que l’Ajuntament, 
en exercici de les seves competències en matèria d’urbanisme, comencés a 
obrir expedients per intentar multar la banca per tenir habitatges desocupats.  
Votarem a favor de la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Llobet.  Senyor Álvarez. 
 
 
 
 



 

 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sólo que con el debate quería pedir perdón al Marc Font, porque es verdad 
que no está bien una personalización que he hecho.   
 
Recordar al señor Llobet de que sí, presentaron ustedes una moción en 
diciembre, pero entonces ya habíamos hablado esto en comisión informativa 
dos meses antes.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Albà.  No?  Hi ha alguna intervenció més?  Passem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es continuï 
treballant amb la màxima celeritat per tal d’impulsar el concert amb les entitats 
bancàries (BBVA, Catalunya Caixa, BMN i Banco Popular)  i amb els  
promotors privats que disposen a la nostra ciutat de promocions buides 
d’habitatges, més concretament al polígon Sant Jordi, a l’Eixample de Mar,  al 
c/ Pare Garí i al c/ Barcelona, la cessió d’ús d’aquests habitatges per tal de 
poder-los incorporar a la borsa de mediació en lloguer social existent. 
 
SEGON. Que s’informi i es treballi en la comissió informativa pertinent tot 
procés de negociacions per a la creació d’aquesta nova Borsa d’Habitatges, 
així com, dels criteris i condicions d’accessibilitat a aquesta.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Tal com havíem dit, continuem per les mocions 19 i 20, que són les dues 
mocions que hi han intervencions. 
 
 

19.  MOCIÓ DE LA CUP, “MARXEM PERQUE MARXIN! PELS DRETS 
SOCIALS CONTRA LES RETALLADES I LA CORRUPCIÓ”.  

 
L'estat de Benestar que se'ns prometia i que hem finançat amb els nostres 
impostos, i els de les nostres mares i pares, avis i avies, no ha arribat a 



 

 

consolidar-se mai. Ara encara mes, en el context actual de crisi econòmica 
mundial, ¿podem parlar d’un estat democràtic, quan mes de mig milió de 
persones no tenen dret a gaudir d’una vida digna? Una de cada cinc persones 
de l'estat espanyol lluita cada dia per poder menjar o dormir en un lloc cobert. 
Una de cada tres ancianes ha de convertir l’economia domestica en un 
trencaclosques per arribar a final de mes perquè ha dedicat tota o gran part de 
la seva vida a la feina no remunerada i les pensions publiques no li reconeixen 
tot el seu treball. Centenars de persones malviuen en assentaments i una de 
cada tres aturades no cobra la prestació. Nenes i nens en perill de passar 
gana (no tenen garantit el principal àpat del dia) perquè les beques per aquest 
concepte no es paguen a temps. És un fet real que cada cop hi ha mes 
persones que decideixen treure's la vida com darrera opció abans de ser 
desnonades i sabent que, després de quedar-se sense casa, nomes els 
quedarà un deute que obstaculitzarà, o farà impossible, totes les opcions que 
intentin emprendre en el futur, tot això fruit d’una llei hipotecaria que ho 
permet, i que la mateixa UE per boca del tribunal de Luxemburg ha 
sentenciat que la llei hipotecaria espanyola defensada pel PP es abusiva 
fet denunciat reiteradament de la PAH. 
 
Més dades: 665.000 persones es troben sense feina a Catalunya, 30 anys 
de reformes laborals impulsades per els diferents governs espanyols PSOE i 
PP al capdavant dels diferents governs, amb els suport indispensable  de la  
centre dreta autonomista  representada essencialment per CiU i PNB que ens 
han portat fins aquesta situació: acomiadar mes fàcilment els treballadors i 
treballadores, abaixar els salaris, retallades en matèria de drets socials, a la 
privatització de recursos públics a preu de saldo, deixant a la cuneta  als mes 
febles,  més de 2,2 milions, un 22% de la població, viu per sota el llindar de 
pobresa. Són especialment vulnerables els col·lectius majors de 65 i els 
menors de 16 anys. Un 32% de les famílies catalanes tenen dificultats per 
arribar a finals de mes, cosa que afecta sobretot les famílies nombroses i les 
monoparentals. Això significa que la pobresa colpeix especialment als menors; 
de fet, un de cada quatre infants es pobre. El novembre d’enguany  el 70% de 
persones sense ocupació registrades hauran esgotat les prestacions d'atur 
contributives i els subsidis que fins ara els han sostingut. Mentrestant, una 
minoria de grans empresaris, multinacionals i banquers s'enriqueixen encara 
més, augmentant les desigualtats que fan créixer la marginació i l’exclusió. 
 
El Garraf (13.593 persones sense feina) es un territori profundament 
afectat per aquesta situació; el desmantellament de fabriques, la 
deslocalització productiva, dels darrers anys han estat factors colpidors i 
traumàtics, el tancament de les PIMES és una constant, amb les segones 
pitjors xifres de tot l’estat espanyol. Tot i així, els nostres governs municipals 
no es mostren capaços de desenvolupar iniciatives serioses per fer front a la 
tragèdia; mes enllà d'una molt deficient i cada cop més ensorrada assistència 



 

 

social, convertida en molts casos en caritat paternalista cap als desafavorits, 
incapaç de  contribuir a la transformació d’aquesta realitat i combatre d’arrel 
les causes de l'empobriment de la ciutadania. Les dades d’atur al mes de 
febrer  ens diuen que 13.593 persones sense feina. A Vilanova i la Geltrú 
hi havia 6.675 persones a l'atur, a Sant Pere de Ribes 3.155, a Sitges 
1.624, a Cubelles 1.325, a Canyelles 433 i a Olivella 318. I això tenint en 
compte que no totes i tots els desocupats acaben registrant-se a l'atur. Les 
dones són majoria entre els aturats i tenen una menor taxa d’activitat. 
 
Hem de donar-li el tomb al mitjó... nosaltres som majoria!. 
 
Cal lluitar pel que és nostre, en defensa de la nostra dignitat, pel dret al treball, 
pel dret de decidir, per una educació publica en català que ofereixi igualtat 
d'oportunitats a tothom, i per una sanitat publica universal que doni a tothom el 
mateix dret a la vida i  a la salut, pel dret a l’alimentació i en defensa dels drets 
dels infants, per una societat inclusiva i per la igualtat de gènere i contra el 
racisme. I molt especialment cal fer efectiu el dret a l’habitatge i als serveis 
públics de qualitat, i el repartiment del treball i la riquesa. Eradiquem la 
corrupció, i tot aquell qui la permet o se’n beneficia. 
 
En aquest sentit, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú 
presentem aquesta moció al ple de la corporació en un acte de recolzament a 
l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf, per tal que el Ple prengui 
posicionament sobre els punts plantejats seguidament: 
 

1.  Volem que el nostre ajuntament complexi el paper de defensa de la 
ciutadania, per això exigim als governs espanyol i català que 
apliquin línies de reforçament en matèries de treball, serveis socials, 
sanitat, habitatge i ensenyament, per entendre que aquets són les 
institucions més properes a la ciutadania i en conseqüència el 
referent més proper a l’hora de demanar el seu suport. 

2.  Dinamització dels actius municipals, des del patrimonial fins al 
personal. Publicació de les propietats municipals a la web 
especificant l’ús que se’n fa per optimitzar-ne el seu aprofitament. 

3.  Revisió de contractes tant els directes de l’Ajuntament com els que 
tenen a través d’altres organismes supramunicipals com la 
Mancomunitat, creació d’un pla públic d’ocupació que promogui la 
contractació directa i alhora un servei d’orientació i acompanyament 
i inserció laboral amb atenció a les persones amb discapacitats. 

4.  Establir la coordinació entre les oficines d’ocupació municipals i 
serveis públics d’orientació laboral amb l’oficina de treball de la 
Generalitat. I la creació de tallers pre-laborals. 

5.  Fomentar les cooperatives amb plans especials que incloguin 
formació, informació i aprofitament dels recursos infrautilitzats. 



 

 

Impulsar i ajudar a la consolidació de cooperatives agràries, horts 
urbans, projectes de recuperació d’espais i infraestructures i banc 
de terres. Promocionar l’ús municipal de les energies renovables. 

6.  Creació de grups de recerca activa de feina, gratificacions fiscals 
per a la contractació d’aturats de llarga durada, així com els majors 
de 50 anys i les persones que no perceben cap ingrés en la unitat 
familiar, I dones víctimes de violència masclista.  

7.  Retorn dels serveis públics, privatitzats o externalitats. Aturar i 
recuperar els recursos econòmics desviats cap a les escoles no 
publiques i empreses privades. 

8.  Gestió municipal de tots els serveis, tot absorbint les 
contractacions i subcontractacions. Llars d’infants municipals 
assequibles, per a totes aquelles famílies que ho necessitin i 
adaptables a les necessitats familiars. 

9.  Garantir l’alimentació correcta de totes les nenes i nens del municipi 
a través dels menjadors escolars i els serveis socials. Col·laboració 
mitjançant convenis amb les entitats socials que treballin en el 
camp del tercer sector. 

10. Cessió d’infraestructures i suport tècnic per a les entitats que 
treballin en projectes de bancs d’aliments i menjadors socials i en 
oficines dels drets socials que ajudin a resoldre els problemes 
derivats de l’actual crisi, així com problemes estructurals que 
afectin grups específics com dones o joves. 

11.  Ens cal un Pla d’habitatge social que: 
 

•  compti amb implicació de les constructores socials.  
•  Recolzament a l’ILP presentada per la PAH al Parlament espanyol 

en la que es demana entre altres qüestions, la dació en 
pagament, la derogació de la Llei hipotecària per abusiva i la 
seva retroactivitat en l’aplicació dels acords presos. 

•  Mesures urgents contra l’habitatge buit: confecció d’un cens, 
increment de l’IBI al màxim als propietaris que els mantinguin, 
realitzar un pla d’habitatge per al veïns i veïnes que es quedin 
sense llar, creació d’un parc de lloguer social. 

•  Mesures contundents de foment del lloguer. L’accés a l’habitatge 
no pot ser només considerat com accés a la propietat. 

•  Impedir el tractament de l’habitatge com a bé d’inversió. 
•  Exercir el control sobre les pràctiques especulatives amb 

l’objectiu d’eradicar-les. 
•  Centrar en els municipis la garantia del dret a l’habitatge i la 

política d’habitatge social. 
•  Declarar el municipi zona lliure de desnonament. L’ajuntament ha 

de trencar  relacions amb les entitats financeres que desnonin. 



 

 

•  No cobrar les plusvàlues ni altres impostos a les famílies o 
persones desnonades, així com l’IBI. 

 
12.  Reducció dels sous abusius i les dietes dels càrrecs polítics dins de 

l’administració local, així com les aportacions als grups municipals i 
els regidors i regidores de l’oposició i el govern.  

 
I per tot el que exposem, demanem al Ple de la corporació que aquestes i 
el resultat de la votació siguin traslladades a la presidència del 
Parlament de Catalunya, al president del Govern de Catalunya i al 
president del Govern espanyol, així com als grups representats dins el 
Parlament de Catalunya. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, i en aquest punt també, com hem dit abans, segons preveu el 
Reglament, intervindrà la senyora Ixia Pardiñas... 
 
MARC FONT 
 
Perdó. Sí, tenint en compte que hi ha molta gent i que per tant doncs a 
vegades un es perd en el debat si no sap ni tan sols, què estem votant, tot i 
que sigui un punt llarg jo demanaria que es llegissin els acords.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Els hi estava preguntant si ho volien.  Pues així ho farem.  Sí, senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Ara sí, passem la paraula a la senyora Íxia 
Pardiñas, en representació de l’Ateneu Vilanoví 
 
ÍXIA PARDIÑAS  (Ateneu Vilanoví) 
 
Hola, bona nit.  Som l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf. 
  
En primer lloc volem agrair a la CUP haver accelerat una mica el procés 
d’entrada d’aquesta moció i aprofitant l’ocasió us vull parlar de la marxa que 
farem el diumenge que ve, el 14 d’abril, que es diu MARXEM PERQUÈ 
MARXIN!   



 

 

 
I explicar de què es tracta.  D’una marxa, que esperem que sigui força 
important, perquè és a favor dels drets socials, contra les retallades fetes i els 
casos de corrupció política. 
  
Qui organitza aquest acte?  Som nosaltres, l’Assemblea pels Drets Socials del 
Garraf, i hem aglutinat en aquesta ocasió molts col·lectius i entitats que 
representen les inquietuds socials actuals i de sempre (la PAH, la CUP 
(Vilanova i Sitges), esquerra independentista, UM9 Ribes, el GER de Ribes 
també, la Marea Groga, la Taronja, CGT, Front Cívic del Garraf, Feina Digna, 
Intersindical Garraf, la Frontissa, CATAC-IAC Cubelles, ARRAN).  Esperem 
que continuem treballant units per defensar els nostres drets davant de 
l’evident retrocés democràtic i socioeconòmic actual. 
 
Des de l’ADS es treballa per denunciar la situació de precarietat laboral de 
totes i tots (afectant de manera més severa les dones), l’empobriment de la 
població, els desnonaments, el desmantellament de les institucions públiques 
que eren garantia d’igualtat d’oportunitats per a tothom (escoles i serveis 
sanitaris públics). 
 
Nosaltres creiem que hi ha alternativa a tanta retallada, i de fet estem 
presentant aquestes mocions en diversos municipis, no només a Vilanova, per 
generar debat polític i com a declaració d’intencions de la nostra Assemblea. 
 
Som una assemblea democràtica en el sentit ampli de la paraula i pensem 
que és aquest el model que volem extrapolar a la política dels ajuntaments. 
 
Que no es jugui amb allò que és tan important: l’habitatge, la salut i les 
escoles.  Perquè a totes i tots ens toca de prop, perquè cada dia som més.  
 
El 14 d’abril Marxem perquè marxin! i us convidem a venir i a escoltar la veu 
del poble.  Per això us porto unes xapes que volem repartir-vos.  Gràcies. 
 
 (Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, Íxia Pardiñas.   Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Gràcies primer de tot a la Íxia per haver fet aquesta intervenció en 
nom de l’Asssemblea dels Drets Socials.  Primer de tot doncs “lamentar” que 
encara les entitats hagin de fer arribar les mocions doncs via els partits, els que 



 

 

estem aquí representats, tot i que estem intentant solucionar-ho amb el tema 
de la modificació del Reglament de participació ciutadana.  I per exemple avui, 
de les tres mocions que presentem la CUP, no n’hi ha ni una “nostra”, sinó que 
totes han estat fetes per altres col·lectius i bé, doncs aprofitava per agrair a 
l’ADS, l’Assemblea pels Drets Socials, la tasca que està fent i la presentació 
d’aquesta moció. 
 
Aquesta és una moció que es presentarà, o s’intentarà presentar a tots els 
Ajuntaments de la comarca.  Una moció que va englobada dintre d’una 
campanya de l’ADS, que com deia ara l’Íxia doncs té com a acte central 
aquesta marxa del proper diumenge que sortirà de Sitges, passarà per Ribes-
Les Roquetes i finalment acabarà aquí a Vilanova. 
 
A l’hora d’argumentar quin és l’esperit d’aquesta moció, en comptes de fer-ho 
en boca meva o en boca de la CUP preferiria potser llegir un dels paràgrafs 
que hi han en aquesta moció que diu: “Cal lluitar pel que és nostre, en defensa 
de la nostra dignitat, pel dret al treball, pel dret de decidir, per una educació 
pública en català que ofereixi igualtat d’oportunitats a tothom, i per una sanitat 
pública universal, que doni a tothom el mateix dret a la vida i a la salut, pel dret 
a l’alimentació i en defensa dels drets dels infants.  Per una societat inclusiva i 
per la igualtat de gènere, i contra el racisme.  I molt especialment cal fer efectiu 
el dret a l’habitatge i els serveis públics de qualitat, i el repartiment del treball i 
la riquesa.  Eradiquem la corrupció i tot aquell qui la permet o se’n beneficia”. 
 
Crec que aquest paràgraf escenifica o explica molt bé quin és l’esperit de la 
moció i de tota aquesta campanya que està tirant endavant l’ADS.  La moció, 
com ja s’ha vist quan l’ha llegit el secretari, és una moció molt llarga, amb molts 
punts.  Són acords molt amplis que afecten a diferents àmbits d’actuació.  
Alguns ja n’hem parlat aquí, alguns fins i tot s’han presentat mocions.  N’hi ha 
algun altre doncs que segurament ja s’està fent.  Hi han acords simbòlics, com 
ara quan parla i reclama que l’Ajuntament actuï com a garant dels serveis 
bàsics.  Sabem quines són les seves competències i capacitats, però entenem, 
com ja hem dit moltes vegades, no només nosaltres sinó la majoria de grups, 
doncs que com que és l’administració més propera al ciutadà també és aquella 
a qui se li demana més i qui hauria de fer més per garantir aquests drets.  Hi 
ha acords que parlen de millorar coordinacions entre departaments d’aquest 
Ajuntament i d’altres administracions.  Es demana el foment de les 
cooperatives, de cooperatives agràries, d’horts urbans, banc de terres, temes 
que ja s’estan treballant però potser doncs s’hauria de mirar de treballar més 
intensament i amb més celeritat.  Es parla de polítiques actives pel foment de 
l’ocupació.  També sabem que s’estan fent algunes coses, però amb la situació 
actual no està de menys demanar encara que es fagin més coses i aportar 
idees a com es pot millorar aquest drama que és l’atur al nostre municipi, al 
nostre país.  Parla de la municipalització dels serveis externalitzats, que vem 



 

 

presentar una moció també fa dos plens.  Parla de garantia d’alimentació sobre 
els infants; també en vem estar parlant.  Parla de millores a nivell 
d’infraestructura del banc d’aliments.  En el tema de l’habitatge, doncs que 
després també parlarem en la moció de la PAH, demana donar suport 
precisament a aquesta ILP de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.  
Demana mesures contra els habitatges buits, foment del lloguer, impedir que 
es pugi tornar a utilitzar o seguir utilitzant l’habitatge com a font de benefici 
especulant i guanyant diners.  I demana mesures contra els desnonaments. 
 
Per tant, com diem, és una moció molt àmplia, és una moció que entenem que 
s’ha fet des d’una entitat doncs que no és partit polític.  Segurament si 
l’haguéssim fet qualsevol dels que estem aquí haguéssim presentat diferents 
mocions al respecte, però entenem que quan un des de fora mira la visió 
global, quina és la situació, doncs el més normal és que fagi el que s’ha fet des 
de l’ADS, i que torno a agrair, és mirar quina és la radiografia de la ciutat i per 
tant mirar d’aportar totes aquelles iniciatives i tot allò que creuen que pot ser bo 
per al municipi. 
 
Per tant, doncs, demanar el vot favorable d’aquesta moció.  Si s’aprova 
entenem doncs que posa uns quants deures a l’Ajuntament, al govern actual, i 
per tant doncs en cas de que s’aprovi, i si no s’aprova també, doncs estarem 
darrere per tal de que el govern doncs miri de tirar endavant tots aquests punts 
i que acabin revertint en una millora pels qui ho estan passant pitjor amb 
aquesta situació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Sánchez, en nom del govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona nit.  En primer lloc valorar l’aportació que fa la gent de l’ADS i en tot 
cas comentar un parell de coses.  Primer una prèvia, no em puc estar de dir 
doncs que tot i que entrem a valorar un a un tots els punts que diu la moció, hi 
ha alguns aspectes que es refereixen a la part expositiva, que no és la part 
propositiva, que no hi estem d’acord, i que també les volem traslladar, perquè 
aquests acords ni es voten, ni es plantegen, s’exposen, però aquest grup 
municipal, i en aquest cas aquest govern doncs no pot estar d’acord en que els 
serveis socials que s’han... l’assistència social que es dóna des d’aquest 
Ajuntament, no ara, sinó des de ja fa molts anys, tingui un caràcter 
paternalista.  Els altres aspectes més polítics doncs entren dins del debat 
polític, propi i entès des de cada una de les visions que cadascú té de la 
política i de la visió del món, no?, però en aquest cas crec que seria injust no 
manifestar que des dels Serveis Socials d’aquest Ajuntament, i des de totes les 



 

 

entitats del tercer sector que hi treballen i que hi treballen des de fa molts anys, 
més anys dels que jo tinc, doncs fa que dir que aquesta gent té una actitud 
paternalista i que en tot cas està ensorrada, crec que no són ni els termes 
oportuns per a tota aquesta gent que al llarg dels anys ha anat treballant al 
voltant de l’ajuda a la gent que pateix més els efectes d’aquesta crisi. Al 
respecte d’això jo ja no entraré a valorar més.  
 
Sí que entraríem a valorar els punts.  Bàsicament estem pràcticament d’acord 
amb la majoria d’ells, vull dir que són propostes que qualsevol govern 
municipal pot i ha de complir, però hi ha alguns aspectes que voldríem la 
possibilitat de poder esmenar algunes de les propostes que se’ns plantegen.  I 
si volen, repasso.  El punt 1 i el 2 ens semblen absolutament aprovables, cap 
problema.  Al punt 3 parlen de la revisió de contractes, tant els directes de 
l’Ajuntament com els que tenen a través d’altres organismes.  Nosaltres hi 
afegiríem, abans de la revisió, estudiar la revisió, perquè previ a la revisió des 
de l’Ajuntament necessitem que hi hagi informació jurídica al respecte i veure 
quins d’aquests contractes es poden revisar i quins altres no tenim ni 
competències per revisar-los.  Pel que fa referència al punt 4, 5 i 6, no hi 
posaríem cap inconvenient, però el 7 i el 8, el 7, que parla del retorn dels 
serveis públics privatitzats o externalitzats, aturar i recuperar els recursos 
econòmics desviats cap a les escoles no públiques, nosaltres en lloc de “no 
públiques” hi afegiríem “privades”, perquè entenem que no és el mateix una 
escola concertada, en aquesta ciutat hi han escoles concertades que han 
sorgit de la pròpia responsabilitat civil de la gent que hi ha treballat, ja ni 
d’institucions religioses, sinó de gent que s’ha associat per poder formar una 
escola, que ens semblaria injust que a aquesta gent no se’ls tractés com un 
servei públic, que és el que fan.  Però en tot cas també incorporar aquí al 
davant l’estudi, sempre “l’estudi” del retorn dels serveis públics en aquest cas, 
perquè torno a dir i reiterar que nosaltres ho hem de poder estudiar abans de 
fer-ho, perquè podria, si la gent que ha presentat aquesta proposta els hi 
aprovéssim directament el retorn, doncs els estaríem enganyant, perquè previ 
a qualsevol retorn, des del punt de vista jurídic i en una institució pública hem 
de poder fer un estudi jurídic al respecte. 
 
Pel que fa referència a la gestió municipal de tots els serveis, el 8, no hi tenim 
cap problema.  També amb l’”estudi” al davant, evidentment.  Recordar que 
aquest equip municipal i aquest grup municipal ja ha iniciat la municipalització 
d’un servei, el primer que hem pogut, el més ràpid i el més fàcil, que en aquest 
cas és la grua municipal.  Ja hem començat a treballar-hi al respecte i que per 
tant aviat un dels serveis que en el seu dia es van externalitzar tornarà a cau, 
per entendre’ns, de l’Ajuntament.  Ja els hi hem dit, els hi hem transmès de 
forma reiterada que som molt partidaris des d’aquest grup municipal i des de 
l’equip de govern que es puguin municipalitzar el major nombre de serveis.  
Perquè passada la història i després d’apriorismes ideològics que cadascú 



 

 

pugui tenir, sí que ens en adonem, i la gent que ens toca gestionar ara, abans 
no ens havia tocat gestionar aquest Ajuntament mai, que no és ni un estalvi 
econòmic, ni és un estalvi de personal, ni és una millor gestió per part d’aquest 
Ajuntament.  Per tant, aquells serveis que es puguin prestar directament des 
de l’Ajuntament, tractarem de recuperar-los, aquells que puguem, perquè des 
del punt de vista econòmic hi ha alguns que segurament trigarem uns anys a 
poder-los recuperar, perquè bàsicament no tenim els diners ni els () posem. 
 
Dels altres punts jo només incorporaria dos coses.  Hi ha una part, que és que 
ja ens agradaria poder-la aprovar, però és que no podem.  Estem 
absolutament d’acord amb el punt 11, en arribar a declarar el municipi zona 
lliure de desnonaments, jo afegiria “desnonament hipotecari”, perquè no crec 
que sigui el mateix el desnonament d’un lloguer, quan una persona deixa de 
pagar de forma voluntària, que la situació que té la gent que avui es presenta 
no és el mateix, i per tant crec que l’hem de tractar de forma diferenciada, 
perquè sinó molta gent... alguna gent que es pot aprofitar d’aquest moviment 
social podria quedar coberta sota aquest principi.  Crec que ha de quedar molt 
clar que estem parlant de desnonaments de gent que no pot pagar, no de gent 
que no vol pagar, que són coses absolutament diferents.  I per altra banda 
vostès ens demanen “L’Ajuntament ha de trencar relacions amb les entitats 
financeres que desnonin”.  Ja ens agradaria.  Però, sap el que passa?, abans, 
amb la senyora Sánchez ho hem comentat, és que no tenim la paella pel 
mànec, és que nosaltres no podem trencar cap relació amb cap banc perquè si 
deixéssim de trencar els crèdits que té aquesta entitat amb l’Ajuntament els 
hauríem de pagar, i els hauríem de pagar de cop, i entendran que nosaltres, 
com a Ajuntament no podem ni pagar de cop tots els crèdits ni trencar 
relacions amb aquella gent que desnoni.  Els podem presionar, podem treballar 
amb el fet de que deixin de fer-ho, però el que no podem fer és impagar, 
perquè ens ho faran pagar de cop, i això sí que seria un desastre des del punt 
de vista de les finances municipals.  Per tant, si no trobem una proposta més 
correcta, nosaltres, aquest apartat en concret en aquests termes, demanaríem 
que s’eliminés, simplement perquè és inefectiu, per molt que ho aprovem cap 
equip municipal que es posi a treballar aquí dalt ho podrà fer, perquè si 
incompleixes des d’aquest punt de vista, al dia següent no pots pagar les 
nòmines.  Perquè vostès saben i són realistes en aquest sentit, que molts dels 
pagaments que nosaltres efectuem vénen a crèdit, després recuperem els 
diners i els paguem, però sense aquests diners del banc nosaltres no podríem 
tirar ni obrir la porta de l’Ajuntament, per desgràcia, per desgràcia.  Ja ens 
agradaria poder tenir un sanejament comptable que ens permetés no fer això. 
 
I després deixi’m dir-lis que pel que fa referència al punt número 12, em 
sembla perfecte el punt, però crec que és bo recordar que en aquest 
Ajuntament, i no ho dic per l’actual govern, sinó pels últims 12 anys que s’ha 
governat en aquesta ciutat, ni hi ha hagut sous abusius, ni els regidors cobren 



 

 

sous abusius, ni estem al marge més alt de l’Ajuntament, sinó que bàsicament 
som dels ajuntaments on tant els regidors com els pocs càrrecs eventuals que 
en aquests moments poden quedar a l’Ajuntament, tenen sous de perfil més 
baix que la majoria d’ajuntaments del nostre entorn.  Per tant, em sembla molt 
bé que s’aprovi, perquè entenem perfectament que en aquest cas no hi ha ni 
sous abusius, ni sous de regidors abusius, ni aquí s’ha malgastat, ni ara, ni 
anteriorment, ho dic perquè crec que ha de quedar constància des d’aquest 
punt de vista. 
 
Amb aquestes modificacions, si fos possible, l’equip de govern votaria 
absolutament a favor de la seva moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Per tant, crec que el primer que hauríem de veure 
és si s’accepten les modificacions.  Em demana el senyor Rodríguez la 
paraula.  Entenc que és per a algun aspecte de forma. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, perquè valdria la pena també que quedés clar que el nostre grup se suma 
absolutament a totes les peticions de modificació, sense incloure ni una més ni 
una menys, que s’ha fet des del govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, d’acord, gràcies senyor Rodríguez.  Que el seu grup es suma a les 
modificacions que sol·licitem.  Pues per tant, senyor Font, doncs hauria de dir 
si accepten les petites modificacions que es demanen. 
 
MARC FONT 
 
Bé, entenem que... bé, en les que parla d’”estudiar”, doncs hi estem d’acord, i 
l’única que modificaríem és quan vostè ha parlat de trencar les relacions amb 
les entitats financeres que desnonin, en tot cas ho reescrivim en positiu, 
nosaltres proposem que sigui “prioritzar el treball amb aquells bancs que no 
desnonin a la ciutat, i especialment amb la banca ètica”.   
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Absolutament d’acord.  Aquella banca ètica que encara aparegui, perquè hi ha 
alguna que ha desaparescut també i que l’ha agafat una entitat que no és 
ètica. 
 



 

 

MARC FONT 
 
Doncs això, els altres tres canvis que ha plantejat doncs cap problema, i 
canviar aquesta frase. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, la moció que ara passaríem a debatre i per posar a votació és la que 
es presenta amb aquests canvis que s’han parlat en els acords. 
 
Obrim un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, el grup municipal d’Iniciativa-Els Verds, doncs bàsicament recolzarà amb 
les modificacions que en aquest moment ha aceptat el... les transaccions que 
ha aceptat el grup de la CUP davant d’aquesta moció que ha presentat la 
Plataforma pels Drets Socials de la comarca del Garraf.  I en tot cas per no 
entrar en els punts que bàsicament són realment un programa d’acció i un 
programa polític d’acció municipal, i en aquest sentit agrair que l’Assemblea i 
en general el que està passant a la nostra ciutat, a la comarca i en general al 
país, és que la societat civil s’està mobilitzant, no?, i això és un tema que 
segurament als partits polítics ens està en aquests moments interrogant, 
frapant i també doncs plantejant nous reptes de que fins ara els nostres 
programes, les nostres accions en aquests moments tenen també una 
participació per part del moviment social, no?, i crec que això és algo molt 
positiu, no?, en un moment en què sembla que estem en crisis, amb 
desafecció política total, que hi hagi gent que en aquests moments estigui 
asseient-se en assemblees, amb col·lectius, associacions, que estan plantejant 
en aquest cas, concretament per a la nostra comarca i per a la nostra ciutat, 
accions concretes de suport, d’aportació, i bàsicament perquè hi ha un tema 
comú en tots, no?, és aquesta maleïda crisis, aquest patiment es estem 
visquent socialment s’ha de traduir en acció, no?  I vull fer aquesta reflexió 
perquè bàsicament el que posa de manifest és que hi ha això, urgència, sabem 
que moltes de les coses que es proposen tenen un temps, tenen, com ha dit, 
segurament algun mes de reflexió i de realisme a l’hora d’activar, però estan 
posant al capdavant i posar-nos sobre la taula als polítics, als referents polítics 
de la nostra ciutat, en aquest sentit que la gent té una certa pressa, que la gent 
necessita mesures i accions molt concretes.  I en aquest sentit jo crec que ens 
quedaríem amb això, no?, amb la necessitat que com a Ajuntament part dels 
acords aquests ens hi posem, ens hi posem a treballar en aquest sentit, a 
través de la taula social creada, a través de les diferents regidories, a través 
del debat polític i a través de tot el que puguem, doncs a treballar 



 

 

definitivament perquè la gent vol respostes i ho està visualitzant el moviment 
social de la nostra comarca i de la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyora Sánchez.  Més paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  M’havia despistat, perquè la veritat és que subscrivim d’alguna forma 
sospitosament important la intervenció del regidor Sánchez, en el sentit que 
fins i tot doncs discrepem efectivament de l’exposició de motius i discrepem 
d’algunes de les afirmacions de motius.  Vostè n’ha citat alguna.  A mi em 
permetran doncs que en citi una altra especialment per allò que fa referència a 
nosaltres, i és que en el text posa, i ademés ressaltat amb negreta, que hi ha 
una llei hipotecària defensada pel Partit Popular.  I voldria dir: escolti’m, el que 
defensem en tot cas és la llei.  El que la llei hipotecària sigui defensada o no, 
doncs miri, nosaltres als dos mesos d’entrar en el govern d’Espanya vam fer ja 
una modificació de la Llei hipotecària i s’està tramitant al Congrés una altra 
modificació.  És una realitat, jo sento que no els agradi, però és una realitat, 
no?  Al febrer del 2012 es va modificar la Llei hipotecària introduint la dació en 
pagament en determinats casos.  Això és una realitat, no?  I ara s’està 
tramitant com a projecte de Llei, amb la incorporació d’aportacions de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, no?  Per tant, no és que defensem una 
llei o una altra, defensem una: la llei, però dos: també defensem que les lleis 
s’han de poder modificar, i per tant en aquest sentit estem treballant en la 
modificació d’aquestes lleis.   
 
Pel que fa a tots els punts que defensa o que proposa la moció, no m’hi tornaré 
a referir.  Coincideixo perfectament amb tots aquells punts que no ha tingut 
absolutament cap mena d’objecció.  Manifestem exactament les mateixes 
discrepàncies.  Amb les petites rectificacions que s’han introduït crec que ens 
hi podem sentit tots més còmodes, fins i tot més d’acord amb altres mocions 
que ja s’han aprovat en aquest Ple, especialment per allò que fa al tema de la 
municipalització o no de serveis públics, i fins i tot l’última reflexió entorn al 
punt número 12, amb el qual nosaltres tampoc no tenim absolutament cap 
mena d’inconvenient en demanar que els sous i les dietes i les assignacions de 
grup no siguin abusives, no?  I per tant tampoc no considerem que això sigui 
així en aquest cas, però amb aquestes mateixes consideracions. 
 
Per tant, amb totes les modificacions que s’ha anunciat que s’accepten, el 
nostre grup donarà suport a la part dispositiva d’aquesta moció, que no a la 
part expositiva.  Gràcies. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Celebrar aquest exercici de priorització d’allò que sens dubte cal 
fer en aquesta ciutat per redreçar-la i per donar-li un nou impuls més que 
necessari, urgent.  És evident.  Per no abundar més, i el debat crec que ha 
estat llarg, nosaltres ens afegirem a la moció.  Ja ens anàvem a afegir de 
forma molt global, diguem-ne, però també, ja que hi ha hagut acord amb les 
modificacions, doncs evidentment també ens hi afegirem. 
 
Dos petits apunts.  Diguem-ne, la història no ha començat avui en aquest Ple, 
creguin-me, és a dir, molts dels grups que estem aquí representats portem 
temps, portem vol dir tots portem temps proposant i substanciant moltes de les 
propostes que aquí es recullen.  És a dir, el que posem en valor ara és aquest 
exercici de dir: escolti’m, això és el que cal, això és el que cal prioritzar en la 
línia del que comentava la Iolanda Sánchez.   
 
I finalment, un petit matís.  És a dir, almenys des del grup municipal socialista 
no hem deixat de ser democràtics.  És a dir, jo entenc que es perdi 
l’esperança, ho puc entendre, el grup municipal socialista no perd l’esperança 
en espais com aquest, en el que ens podem mirar els ulls, ens podem mirar la 
cara i podem defensar causes tan necessàries i justes com les que en aquest 
cas vosaltres plantegeu.  És a dir, no hem deixat de ser democràtics.  El que 
hem perdut és molta força i ens hem quedat molt i molt i molt enrere, i en 
ocasions probablement hem perdut el nord, com a institucions em refereixo, no 
concretament l’Ajuntament de Vilanova.  Però crec que és important el matís 
que, si estem aquí, si tots acordem que venir aquí a explicar i a defensar 
aquestes qüestions és interessant, crec que és la major força que tenim més 
enllà del carrer, més enllà del carrer.  Vosaltres heu vingut del carrer aquí.  Si 
heu tingut a bé de venir aquí, crec que això és una victòria de tots, és a dir, que 
això segueix sent democràcia, òstia!  Per tant, preservem-ho, i no parlem, si 
pot ser, tant en passat, d’això era democràtic.  No, això, perdonin, és 
democràtic, el que passa és que ha de ser més democràtic encara del que 
probablement hem anat fent en els últims anys, que precisament no hem 
treballat moltes vegades, aquí i a d’altres indrets, en aquesta direcció.  Per 
tant, endavant amb la proposta i que es concreti, sobretot. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Carbonell.  Si no hi han més intervencions, passem a 
la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 



 

 

 
Jo els hi demanaré poder fer una pausa de 10 minuts.  Fem una pausa de 10 
minuts, gràcies. 
 
Es vota la moció amb les transaccions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
(Pausa) 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
   1.  Volem que el nostre ajuntament complexi el paper de defensa de la 

ciutadania, per això exigim als governs espanyol i català que apliquin 
línies de reforçament en matèries de treball, serveis socials, sanitat, 
habitatge i ensenyament, per entendre que aquestes són les institucions 
més properes a la ciutadania i en conseqüència el referent més proper a 
l’hora de demanar el seu suport. 

   2.  Dinamització dels actius municipals, des del patrimonial fins al personal. 
Publicació de les propietats municipals a la web especificant l’ús que se’n 
fa per optimitzar-ne el seu aprofitament. 

   3.  Estudiar la revisió de contractes, tant els directes de l’Ajuntament com els 
que tenen a través d’altres organismes supramunicipals com la 
Mancomunitat; creació d’un pla públic d’ocupació que promogui la 
contractació directa i alhora un servei d’orientació i acompanyament i 
inserció laboral amb atenció a les persones amb discapacitats. 

   4.  Establir la coordinació entre les oficines d’ocupació municipals i serveis 
públics d’orientació laboral amb l’Oficina de Treball de la Generalitat. I la 
creació de tallers pre-laborals. 

   5.  Fomentar les cooperatives amb plans especials que incloguin formació, 
informació i aprofitament dels recursos infrautilitzats. Impulsar i ajudar a 
la consolidació de cooperatives agràries, horts urbans, projectes de 
recuperació d’espais i infraestructures i banc de terres. Promocionar l’ús 
municipal de les energies renovables. 

   6.  Creació de grups de recerca activa de feina, gratificacions fiscals per a la 
contractació d’aturats de llarga durada, així com els majors de 50 anys i 
les persones que no perceben cap ingrés en la unitat familiar, i dones 
víctimes de violència masclista.  

   7.  Estudi del retorn dels serveis públics, privatitzats o externalitats. Aturar i 
recuperar els recursos econòmics desviats cap a les escoles privades i 
empreses privades. 

   8.  Gestió municipal de tots els serveis, tot absorbint les contractacions i 
subcontractacions. Llars d’infants municipals assequibles, per a totes 



 

 

aquelles famílies que ho necessitin i adaptables a les necessitats 
familiars. 

   9.  Garantir l’alimentació correcta de totes les nenes i nens del municipi a 
través dels menjadors escolars i els serveis socials. Col·laboració 
mitjançant convenis amb les entitats socials que treballin en el camp del 
tercer sector. 

 10. Cessió d’infraestructures i suport tècnic per a les entitats que treballin en 
projectes de bancs d’aliments i menjadors socials i en oficines dels drets 
socials que ajudin a resoldre els problemes derivats de l’actual crisi, així 
com problemes estructurals que afectin grups específics com dones o 
joves. 

 11.  Ens cal un Pla d’habitatge social que: 
 

• compti amb implicació de les constructores socials.  
• Recolzament a l’ILP presentada per la PAH al Parlament espanyol en la 

que es demana entre altres qüestions, la dació en pagament, la 
derogació de la Llei hipotecària per abusiva i la seva retroactivitat en 
l’aplicació dels acords presos. 

• Mesures urgents contra l’habitatge buit: confecció d’un cens, increment 
de l’IBI al màxim als propietaris que els mantinguin, realitzar un pla 
d’habitatge per al veïns i veïnes que es quedin sense llar, creació d’un 
parc de lloguer social. 

• Mesures contundents de foment del lloguer. L’accés a l’habitatge no pot 
ser només considerat com a accés a la propietat. 

• Impedir el tractament de l’habitatge com a bé d’inversió. 
• Exercir el control sobre les pràctiques especulatives amb l’objectiu 

d’eradicar-les. 
• Centrar en els municipis la garantia del dret a l’habitatge i la política 

d’habitatge social. 
• Declarar el municipi zona lliure de desnonament hipotecari. Prioritzar el 

treball amb aquells bancs que no desnonin a la ciutat, i especialment 
amb la banca ètica. 

• No cobrar les plusvàlues ni altres impostos a les famílies o persones 
desnonades, així com l’IBI. 

 
12.  Reducció dels sous abusius i les dietes dels càrrecs polítics dins de 

l’administració local així com les aportacions als grups municipals i els 
regidors i regidores de l’oposició i el govern.  

13. Traslladar aquest acord i el resultat de la votació a la presidència del 
Parlament de Catalunya, al president del Govern de Catalunya i al 
president del Govern espanyol, així com als grups representats dins el 
Parlament de Catalunya.” 

 
 



 

 

20.  MOCIÓ DE LA CUP, AMB EL SUPORT D’ICV. PER INSTAR EL 
GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECÀRIA 
AMB LA FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I 
ADOPTAR LES MESURES NECESÀRIES PER EVITAR ELS 
DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS I GARANTIR EL 
DRET A L’HABITATGE. 

 
Donat que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar 
préstec per damunt del valor de l'habitatge a milers famílies que comprometien 
més del 50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, 
cosa que ha contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts 
del món. 
 
Donat que segons les dades oficials publicades el 27 de desembre de 2012 
pel Consell General del Poder Judicial, entre gener i setembre de 2012 s'han 
produït 49.702 llançaments notificats per serveis comuns i 76.724 llançaments 
acordats per jutjats de 1a instància. Són les dades fins al tercer trimestre del 
2012, de manera que encara falta per conèixer el 4t. trimestre per conèixer les 
dades del qual però ja sabem que ha estat el pitjor any en matèria de 
desnonaments a Espanya. 
 
Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament 
s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna 
financera de per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el 
procés d’execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la 
subhasta resta deserta (cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 
90% del casos), amb la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 
50% del valor de taxació i continua reclamant el pagament del deute restant, 
més els interessos i els costos judicials, a les persones en situació 
d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com 
embargaments als avalistes. És a dir, a més de perdre el seu habitatge, milers 
de famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de per vida que 
es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia submergida. 
 
Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres 
s’adjudiquin els habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és 
anòmala i no té comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre 
entorn, sinó que a més era desconeguda per les famílies quan van signar els 
contractes hipotecaris. Fet que es suma a la publicitat enganyosa amb la que 
es van comercialitzar la majoria d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en 
les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els contractes que 
ara es descobreix que en molts casos amagaven tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules “terra”. 
 



 

 

Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part 
més vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en 
bona mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que 
surten dels impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap 
responsabilitat, al mateix temps que continuen generant milers de milions de 
beneficis anuals. 
 
Donat que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més 
famílies i que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un 
moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les 
persones i famílies afectades a la recerca d'ajuda. 
 
Donat que actualment diverses forces polítiques, entitats i moviments socials 
estan reclamant la modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura 
de la dació en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat 
del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor. 
 
Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat 
de Lizarra i recentment l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat una 
resolució en la qual considera “suficient” la devolució d'una propietat per 
cancel·lar un deute contret amb una entitat bancària i que ha considerat la 
pretensió de cobrar més enllà del valor de la propietat com a "moralment 
rebutjable". Amb aquesta resolució judicial queda obertament qüestionada la 
Llei hipotecària espanyola que no preveu el dret de dació per algú que no pot 
pagar la hipoteca. 
 
Donat que, aquesta sentència, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a 
una de les peticions més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius 
de titulars d'hipoteques, amb l'esperança que es modifiqui la normativa actual 
i, com passa en d'altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn del bé 
hipotecat. 
 
Donat que, davant d'aquesta situació comencen a obrir-se pas resolucions 
judicials que estableixen que l'adjudicació de l’habitatge pel banc cancel·la la 
totalitat del crèdit hipotecari. D'aquesta manera, les famílies perden casa però 
almenys no han de carregar amb un deute de per vida. 

• Acte de l'Audiència de Navarra de 7 desembre 2010 

• Sentència de l'Audiència de Ciudad Real de 17 gener 2011 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Barcelona de 4 febrer 2011 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Vinaròs de 11 març 2011 

• Acte de l'Audiència de Girona de 16 setembre 2011 



 

 

• Providència del Jutjat de Primera Instància d'Elx de 28 juliol 2011 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Lleida de 29 desembre 2011 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Torrejón de Ardoz de 10 gener 
2012 

• Acte de l'Audiència Provincial de Còrdova de febrer 1, 2012 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Mataró de 4 febrer 2012 

• Acte del Jutjat de Primera Instància d'Arenys de Mar de 22 febrer 2012 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Valladolid de 27 febrer 2012 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Figueres de 12 d'abril de 2012 

• Acte del Jutjat de Primera Instància de Terrassa de 28 maig 2012 

Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera l’actual marc jurídic, 
doncs el dret a l’habitatge és un mandat constitucional:  
 

• Es vulnera l'article 25 de la declaració universal dels drets humans, que 
diu: “Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri, així 
com a la seva família, la salut i el benestar, i especialment l'alimentació, el 
vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials necessaris;…” 

• Es vulnera l'article 11 del Pacte Internacional de Drets econòmics, socials i 
culturals, on diu que l'estat està obligat a fer tot el possible per impedir els 
desallotjaments forçats per motius econòmics. I que en cas de no evitar-
los, ha de vetllar perquè es compleixin totes les garanties processals i un 
reallotjament digne i adequat per a les famílies. Espanya va signar i 
ratificar aquest pacte, per la qual cosa està obligada a respectar-ho. 

• Es vulnera l'article 47 de la Constitució Espanyola, que diu literalment: 
“Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders 
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes 
pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord 
a l'interès general per impedir l'especulació. ...” 

• Es vulnera l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al 
compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en 
l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos 
d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió) 

 
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una 
normativa de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es 
concreten en l’àmbit municipal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen 
majoritàriament les persones i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els 



 

 

ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer lloc perquè 
es vulneren els drets fonamentals de la seva població; en segon lloc, perquè 
en ple context de crisis i fortes retallades socials, quan els recursos són més 
escassos que mai, reben totes les peticions d'ajut de les persones i famílies 
empobrides. 
 
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota 
residència, i que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via 
administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les 
persones afectades realitzar-se tant professional com familiarment. 
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els 
desnonaments - encara més quan suposen el manteniment d’un deute en 
forma de condemna financera- impliquen alts nivells d’inseguretat i 
considerant que els ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets 
dels seus ciutadans. 
 
Considerant que al març de 2012, pressionat per l'alarma social que van 
despertar les milers d'execucions hipotecàries, el Govern va aprovar un Reial 
decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors 
hipotecaris sense recursos.. Aquestes mesures incloïen un codi de bones 
pràctiques per a les entitats financeres que va despertar una forta expectativa, 
en la mesura que, quan va ser anunciat pel Govern, va ser presentat com la 
possibilitat d'acollir-la dació en pagament. Però si llegim amb detall la versió 
final del decret, és que molt poca gent es pot acollir a ell, i la dació només és 
l'última de les possibilitats. 
 
Considerant que Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures 
urgents per 
reforçar la protecció als deutors hipotecaris aprovat pel Govern ha tingut a la 
practica la mateixa repercussió i ineficàcia que l’aprovat al mes de març. 
 
Per a tot això, proposen que el Ple Municipal de Vilanova i la Geltrú 
adopti els següents acords: 
 
PRIMER. Demanar al Govern central que, tal i com vénen proposant la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi 
una modificació de la regularització hipotecària que inclogui la figura de la 
dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el 
banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute 
(principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix 
en altres països de la UE o als EEUU. A més, ha de garantir també, amb 
efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el 
desnonament en el marc d'una execució hipotecària. 
 



 

 

SEGON. Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones en 
situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers de 
desnonaments ja produïts, que s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin 
posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 
sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda 
familiar disponible. 
 
TERCER. Més enllà de les mesures de competència estatal, aquest 
ajuntament es compromet a emprendre mesures a nivell municipal per 
minimitzar els efectes dels desnonaments i donar suport a les famílies i 
persones afectades, com: 
 

• Mantenir a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge el servei de 
seguiment de la situació global de l’habitatge a Vilanova i la Geltrú, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

• Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 
l’Ajuntament, realitzant reunions mensuals sobre les problemàtiques 
derivades de l’habitatge. 

• Que es centralitzi des de l’OLH el servei de mediació de l’oficina de 
l’Ofideute. I que des de l’OLH es faci directament el seguiment, 
l’assessorament i la negociació amb bancs i caixes per trobar 
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les 
famílies o persones en aquells casos en què no actuï l’oficina 
d’Ofideute 

• Seguir informant sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació 
amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge. 

• Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als 
casos de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, 
d'acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

• Establir un pla personalitzat d'impostos per a les persones que no hi 
puguin fer front en els terminis previstos. 

• Crear i posar en marxa un pla especial d'ajudes socials: alimentació, 
ajuts lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar, entre altres 
ajudes d'urgència. 

• Suport a la formació a l'hora de la recerca de feina. Mantenint com a 
mínim els cursos i les places actuals que s’ofereixen des de l’IMET i 
ampliant-les en la mesura que sigui possible. 

• Exigir a les entitats financeres, a totes elles, la paralització dels 
desnonaments d'habitatge habitual per insolvència sobrevinguda fins 
que entri en vigor un nou marc legal. Les entitats bancàries han de 



 

 

propiciar que les promocions d'habitatges buits de la seva propietat 
puguin formar part d'una oferta municipal d'habitatges de lloguer social. 

• Afavorir en la mesura del possible, la creació d'un parc públic de lloguer 
social amb habitatges de titularitat pública. 

• Bonificar al 100% la quota tributària de l'impost de plusvàlua per a les 
persones afectades que pateixin la pèrdua del seu habitatge en 
subhasta i per a aquelles persones que aconsegueixin la dació del seu 
habitatge en pagament del deute, en aquells supòsits que la Llei ho 
permeti i atenent al criteri de "capacitat econòmica dels subjectes 
obligats". 

• Creació i suport de protocols d'actuació de serveis socials en casos de 
desnonament, i col·laboració per tal de sol·licitar al jutge la suspensió 
del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi 
a l'habitatge únic i habitual. 

• Posar en marxa iniciatives davant les entitats financeres que 
mantinguin els desnonaments, entre elles la retirada dels seus dipòsits. 

• Garantir que el cos de la Policia Local no participaran als processos de 
desnonaments de les famílies del nostre poble o, en el seu defecte, 
garantir des d’aquest Ajuntament el dret a l’objecció per motius de 
consciència per a aquells policies locals que es neguin a col·laborar-hi.  

 
QUART. Que aquest Ajuntament garanteixi la INSCRIPCIÓ AL PADRÓ 
MUNICIPAL de totes les persones que ho sol·licitin atenent les següents 
consideracions: 
 

a) Tant l'article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del Règim Local (modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener) com 
l'article 54 del Reglament de Població i demarcació territorial de les 
entitats locals (en la redacció aprovada per Reial Decret 2612/1996, de 
20 de desembre, pel qual es modifica el que disposa l'anterior Real 
Decreto1690/1986, d’11 de juliol) assenyalen taxativament que "Tota 
persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró 
del municipi on resideix habitualment ". 

b) Per mitjà de la Resolució de 4 juliol 1997, conjunta de la presidenta de 
l'institut Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació 
Territorial, es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
actualització del Padró municipal, en què es disposa entre d’altres 
coses que "El Padró és el registre administratiu que pretén reflectir el 
domicili on resideixen les persones que viuen a Espanya. El seu 
objectiu és, per tant, deixar constància d'un fet, de manera que en un 
principi no ha de resultar distorsionat pels drets que puguin o no 
correspondre al veí per residir en aquest domicili ...", que "La possibilitat 
que el Ajuntament sol·liciti del veí el títol que legitimi l'ocupació de 
l'habitatge” (Article 59.2 del reglament) no atribueix a les 



 

 

administracions locals cap competència per jutjar qüestions de propietat 
"i que aquest títol pot", fins i tot, no existir en absolut (cas de l'ocupació 
sense títol de la propietat aliena, sigui pública o privada). En aquest cas 
de l’últim supòsit, el gestor municipal pot comprovar per altres mitjans 
(informe de Policia local, inspecció del propi servei, etc.) que realment 
el veí habita en aquest domicili, i en cas afirmatiu inscriure'l en el padró, 
amb completa independència que el legítim propietari exerceixi els seus 
drets davant les autoritats o tribunals competents, que mai seran els 
gestors del Padró. 

c) La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
disposa en el seu art. 42 l'obligació de l'administració de dictar resolució 
expressa en tots els procediments, a notificar-la, i a respectar els 
terminis establerts, i en els articles 74 i 75 a impulsar el procediment i 
actuar amb celeritat, igualment, assenyala en el seu art. 53.2 que el 
contingut d'aquests actes s’ha d'ajustar al que disposa l'ordenament 
jurídic i serà determinat i adequat als fins d'aquells, i en l'art. 54 que tots 
els actes que responguin a una sol·licitud d'iniciació com les delimitades 
en l'art. 70 hauran de ser "motivats, amb succinta referència de fets i 
fonaments de dret". 

 
CINQUÈ. Sol·licitar als jutjats de Vilanova i la Geltrú que faci arribar 
mensualment a l’Oficina Municipal de l’Habitatge i als grups municipals, una 
relació estadística dels processos judicials que podrien finalitzar amb el 
llançament de les persones demandades, així com també faci arribar a 
l’Oficina d’habitatge i als Serveis Socials una relació detallada dels processos 
judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades. 
 
SISÈ.  Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un 
límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
 
SETÈ.  Garantir als afectats l'accés a justícia gratuïta per a poder defensar-se 
en els processos d'execució d'hipoteca. 
 
VUITÈ.  Demanar l'ampliació dels criteris d'inembargabilitat per tal de protegir 
les famílies amb rendes més baixes. Ampliació del percentatge fins a dues 
vegades i mitja el salari mínim interprofessional amb l'objectiu que les 
persones que tenen una hipoteca i no poden fer-hi front no es vegin abocades 
a l'exclusió social i a la pobresa. 
 
NOVÈ. Convocar, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, els directors 
de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les 
actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com els 



 

 

administradors de finques als efectes de rebre informació sobre l’estat 
d’impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que 
permetin la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes reunions 
hi seran convocats els diversos grups polítics amb representació en el Ple, 
juntament amb les entitats locals que treballen amb persones amb risc 
d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi. 
 
DESÈ. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú deixi de treballar amb aquells 
bancs i/o caixes que realitzin execucions hipotecàries a la nostra vila. 
 
ONZÈ. Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment 
es poden tramitar a l’Oficina Municipal de l’Habitatge, tant les ajudes de 
lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una 
prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del 
lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, així 
com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de 
lloguer inferiors als del mercat. 
 
DOTZÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del 
Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la 
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 
 
TRETZÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d'Economia, als grups 
parlamentaris del Congrés i el Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari. 
 
Amb relació a aquesta moció té la paraula per intervenir la senyora Francisca 
Santos Sánchez, en nom de l’Assemblea d’Aturats del Garraf. 
 
FRANCISCA SANTOS (Assemblea d’Aturats del Garraf) 
 
Hola, bona tarda.   
 
Si us plau, els demano que s’aixequin contra els desnonaments.  Ens 
aixequem al costat d’1.400.000 persones a tota Espanya per mostrar el nostre 
compromís amb la lluita contra els desnonaments.  Ens aixequem perquè ens 
neguem a acceptar més excuses del govern quan es produeixen 
desnonaments en un país on hi ha 6 milions d’aturats i es desnonen més de 



 

 

150 famílies diàriament, deixant-les al carrer sense recursos i amb un deute 
per tota la vida. 
 
Ens aixequem perquè aquestes més de 400.000 execucions hipotecàries que 
s’han dut a terme des de que va començar aquesta crisi, que el poble no va 
generar i que no obstant això està pagant fins i tot amb les seves vides.  Ens 
aixequem perquè desitgem que els nostres representants compleixin les seves 
promeses, aquestes que van fer a tots els pensionistes, obrers, empresaris i 
funcionaris, i en definitiva a tota la ciutadania que els va votar.  Creiem en les 
seves paraules. 
 
Ens vam sumar en solidaritat amb les 130 plataformes d’afectats per la 
hipoteca creades en tot el territori espanyol, i lluitem al costat d’elles per frenar 
desnonaments, evitar que famílies senceres quedin excloses socialment i per 
evitar més suïcidis.  Perquè es deixi de violar sistemàticament els drets 
humans per l’aplicació d’una norma il·legal i perquè l’article 47 de la Constitució 
espanyola, el qual diu: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada”, deixi de ser un grapat de lletres escrites en un 
paper i es converteixi en una realitat tangible.   
 
Els instem al fet que compleixin amb les seves promeses entorn a l’estat del 
benestar, la condonació del deute i el fet que presentin més i millor ajuda.  Que 
Vilanova i la Geltrú es declari municipi antidesnonaments i es comprometi a 
intervenir entre la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i les entitats financeres.   
 
Els demanem que la seva primera responsabilitat sigui salvar les vides dels 
seus ciutadans i per això els instem al fet que a Vilanova i la Geltrú es reguli 
els habitatges buits, donant-lis un termini perquè ho estiguin i acabat el mateix 
l’Ajuntament pugui procedir a expropiar i llogar a famílies per un preu social. 
 
Demanem a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un local on poder reunir-nos 
en assemblees amb la finalitat de brindar la nostra ajuda i suport a tot aquell 
que pugui necessitar-nos, fins que la situació dantesca en la que ens trobem 
remeti i Vilanova torni a ser un municipi ric i enriquidor.  I els demanem això 
perquè en aquest municipi s’estan tramitant una mitjana de 500 procediments 
executoris a l’any, i si l’Ajuntament no ajuda al poble que el va votar, aquest 
mateix poble no podrà tornar-los a votar perquè ja no existirà.   
 
Avui i tots es dies ens aixequem, i alçarem la veu contra els desnonaments, 
seguirem amb la lluita contra la desigualtat i ens assegurarem que els nostres 
representants compleixin les seves promeses, perquè no demanem caritat, 
sinó justícia.  Som 1.400.000 veus alçant-se juntes per dir: no més excuses!, 
acabem amb els desnonaments ara!  Sí, es pot! 
 



 

 

(Veus: Sí se puede, pero no quieren!!) 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Francisca Santos per la intervenció en nom de 
l’Assemblea d’Aturats del Garraf. 
 
Passo la paraula al senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Primer de tot agrair la intervenció de la representant de la PAH i la 
presència aquí de tots els membres de la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, a tots els que han pogut venir, i sobretot felicitar la PAH i felicitar-vos 
a tots els que esteu aquí.  Felicitar-vos sobretot perquè heu estat capaços de 
crear un moviment de base i autoorganitzat, un moviment de solidaritat, un 
moviment en el que us esteu ajudant els uns als altres, però sobretot un 
moviment que està aconseguint o està començant a canviar les coses.  Un 
moviment sense el qual ara mateix no s’estaria parlant com s’està parlant a 
gairebé tots els informatius, com s’està parlant a tots els diaris d’aquest 
problema que afecta a centenars de milers de famílies.   
 
Hem patit altres problemes aquests darrers mesos i anys, també relacionats 
amb els bancs, com les accions preferents, que han estat una estafa, un 
robatori a molts estalviadors, però que en canvi els seus afectats no han estat 
capaços de bastir un moviment com el vostre, un moviment d’una lluita de 
David contra Goliat, una lluita del que no té contra els que tenen molt i un 
moviment que està començant a aconseguir coses, perquè no només és de 
protesta.  Segurament la Sentència del Tribunal de Justícia europeu de 
Luxemburg, on s’han considerat clàusules abusives moltes de les que tenen 
les hipoteques de tota la gent que té problemes, no s’hagués aconseguit sense 
aquest moviment social i aquest moviment de base que esteu aconseguint tirar 
endavant.  Per tant, primer de tot des de la CUP us volíem felicitar.  Ara 
parlàveu d’1.400.000 persones, jo crec que ja no només és això, sinó que heu 
aconseguit doncs el suport de gairebé la totalitat dels ciutadans i de la societat 
dels Països Catalans.  Tot i això, i què passa doncs quan hi ha un moviment 
tan fort, tan de base, i un moviment que fa trontollar una cosa tan sagrada en 
aquest Estat com són els bancs, com són els privilegis dels bancs, de les 
entitats i dels seus accionistes?  Doncs el que passa sempre que hi ha un 
moviment així, la criminalització.  I han començat, i han intentat començar a 
criminalitzar un moviment com la PAH.  Per tant, des de la CUP encoratjar-vos 
a no defallir i a seguir tirant endavant.  Tenen un problema a l’hora de 
criminalitzar, quan us han dit que sou terroristes, que agafeu dinàmiques de 
grups terroristes, doncs que esteu treballant a tots els municipis.  És molt fàcil 



 

 

criminalitzar algú que està allà dalt al País Basc i que per tant no veus, no 
convius, però en canvi quan veus a la gent que esteu aquí, a gent com 
vosaltres, que esteu treballant des dels municipis, i per tant pots veure quina 
tasca s’està fent, doncs aquest intent de criminalització estem convençuts que 
no quallarà en aquesta societat, perquè realment la gran majoria de la gent sap 
que esteu fent una gran tasca i una gran feina. 
 
Per tant, per a nosaltres, aquells que volen criminalitzar, dir que home, des de 
la CUP si amb algú s’ha d’utilitzar aquest adjectiu tan bèstia, en tot cas hauria 
de ser amb aquells que, per acció o per omissió, permeten que centenars de 
milers de famílies hagin perdut els seus habitatges.  No amb aquells que estan 
lluitant per tal de que no segueixin havent-hi més persones que perdin el seu 
habitatge. 
 
Entrant en la moció, doncs és el que fa molt de temps que parlem i que hi 
donem voltes.  El primer punt i principal, la dació en pagament.  Allò que passa 
a molts estats i que sembla que en aquest estat és impossible.  No sabem 
perquè, doncs passa en alguns estat de la Unió Europea, passa a Estats Units, 
però en canvi a l’Estat espanyol doncs es veu que no es pot.  En aquest sentit 
felicitar-vos per l’entrada de la ILP al Congrés.  Creiem que és un pas 
important, segurament no s’aconseguirà ara mateix la dació en pagament, però 
estem convençuts que si tot aquest moviment segueix, si tot aquest merder, i 
no dic merder en quant a mobilització, sinó aquest merder de famílies que es 
segueixen quedant al carrer i que no tenen on anar a viure, doncs estem 
convençuts de que un dia o altre, i gràcies a la presió popular i sobretot gràcies 
a la vostra presió, tot això serà possible. 
 
El segon punt, la paralització dels desnonaments.  És una qüestió de drets 
humans directament.  O sigui, prou, prou, no pot ser que seguim deixant 
famílies al carrer.  Per tant, lo primer és la paralització.  Per sort hi han jutges i 
gràcies a la Sentència del Tribunal que parlàvem abans de justícia europeu, 
que estan començant a paralitzar aquests desnonaments.  Home, és que els 
jutges, per molt que tinguin la llei, també són persones, i estem convençuts de 
que si tenen on agafar-se i hi ha un canvi de legislació, òbviament dubtem molt 
que hi hagi absolutament cap jutge que tingui ganes de deixar una família al 
carrer perquè no pot pagar la seva hipoteca.   
 
Després es fan tota una sèrie de propostes a nivell municipal, propostes que 
creiem que són possibles, algunes ja es fan i segurament doncs altres s’han de 
tirar endavant o s’hi ha de posar molta més atenció.   
 
Una altra proposta que es fa i que creiem molt important és el tema del padró 
municipal.  Ens estem trobant amb moltes famílies que s’han quedat al carrer, 
famílies que no tenen una altra opció que buscar una vivenda que estigui buida 



 

 

i ocupar-la, perquè l’altra opció és anar a viure sota el pont.  O se’n van amb 
els seus fills, amb la seva família, amb els seus avis, amb la seva gent gran a 
viure sota el pont, o l’única altra opció que està deixant aquest Estat és fotre 
una patada en una casa que estigui buida i entrar.  Per tant, per a aquesta 
gent, que desgraciadament cada vegada són més en aquesta ciutat, a la 
comarca i al país, creiem que el mínim, i tal i com diu la legislació vigent, doncs 
que es puguin empadronar perquè sinó quan els hi arriba una notificació, quan 
els hi arriba qualsevol documentació oficial, des de l’administració no sap on 
adreçar-se i per tant doncs no els hi pot arribar totes aquestes comunicacions. 
 
Es sol·licita també informació dels jutjats. Sabem que s’ha demanat.  A 
nosaltres com a mínim detallada no ens ha arribat, en tot cas creiem que és 
bàsic.  Ara parlaven d’uns 500 desnonaments anuals, però en tot cas que 
tinguem els números i que sapiguem exactament per quines causes són o com 
a mínim en percentatge, si no són cada un dels casos. 
 
Es demana que es declari abusiva la clàusula terra.  Bé, ha hagut de venir un 
tribunal de fora, un tribunal de Luxemburg a dir-nos això que aquí no hem estat 
capaços de fer, que és que la clàusula terra és totalment il·legal.  No pot ser de 
que quan els interessos pugin resulta que pugen les hipoteques, i quan els 
interessos baixen no baixen les hipoteques.  Home, com dèiem abans, això no 
és jugar al lliure mercat, que no serem nosaltres qui el defensi, però en tot cas 
home, si aquest és el sistema que hi ha ara mateix, hauria de ser igual per tot, 
si baixa baixa per a tots, i si puja puja per a tots.   
 
Per altra banda, demana l’aplicació de l’augment del sou que es considera o 
d’aquells diners que es consideren mínims per viure i per tant del criteri mínim 
d’inembargabilitat.  Actualment moltes famílies que són desnonades, o gairebé 
la totalitat, totes aquelles que no concedeixen la dació en pagament, resulta 
que segueixen devent diners al seu banc i per tant, si tenen la sort de treballar 
o el dia que ho fagin, una part molt important del seu sou seguirà anant al banc 
i els únics diners que li quedaran serà el sou mínim interprofessional.  Això 
entenem que és abocar totes aquestes famílies a l’exclusió social i que per tant 
s’ha de fer, però ja, un augment d’aquests marges d’inembargabilitat.  La 
moció proposa passar a 2’5 l’IPREM.  Creiem que és un bon número per poder 
començar i perquè les famílies puguin tornar a refer la seva vida. 
 
Per altra banda demana, la comissió demana que es fagi una reunió a bancs i 
caixes promoguda des de l’Oficina Local de l’Habitatge, amb presència de 
grups de l’oposició, amb presència dels agents de l’Oficina Local de 
l’Habitatge.  Bé, ja ens vem dotar d’una comisió semblant, hem fet una reunió.  
Amb la que està caient, hem fet una reunió, en la qual hi havia gent de la PAH, 
hi havia gent de promotors, hi havia representants d’associacions d’advocats, 
hi érem els partits polítics, no recordo ara si hi havia algú més.  Però és que 



 

 

clar, en un any, diria que fa més d’un any, hem fet una sola reunió, amb la que 
està caient.  Home, doncs, a part de reunir-nos amb els bancs i caixes el que 
hauríem de fer tots, home, intentem com deia abans, l’Ajuntament hauria de 
ser catalitzador i donar facilitats a aquests moviments socials, per tant lo mínim 
que podem fer és reunir-nos tots i decidir estratègies, i decidir estratègies 
valentes que vagin d’una vegada cap a fomentar, o com a mínim cap a 
disminuir els efectes que té tota aquesta situació sobre les persones que 
l’estan patint. 
 
Per altra banda hi ha un altre punt, que ja n’hem parlat abans, on es diu: deixar 
de treballar amb els bancs que desnonen.  Ja avancem des de la CUP, abans 
hem accedit a fer el canvi en aquest punt, aquesta moció, igual que l’anterior, 
no érem nosaltres qui la proposava, hi han hagut companys que la proposaven 
que s’han queixat pel fet de que no ho podem consultar.  El ROM actual o el 
Reglament de participació no ens permet consultar o que siguin aquells que 
presenten qui decideixin si es canvia o no es canvia la moció, en tot cas si hi 
ha alguna modificació proposada pel govern, nosaltres entenem que tota la 
gent que hi ha aquí es mereix doncs que siguin ells, o com a mínim els seus 
representants, qui puguin decidir si la seva moció es modifica o no, i no en tot 
cas els regidors de la CUP aquí a corre-cuita, que decidim sobre una moció 
que no és nostra. 
 
Per tant, doncs, i finalment tornar a felicitar tota la gent de la PAH, per la 
capacitat de mobilització, per tota la tasca que està fent, per tota la tasca que 
seguirà fent, perquè queda molta batalla, perquè queda molt per guanyar 
aquesta guerra i perquè estem convençuts doncs que si segueixen fent 
aquesta feina al final serà insostenible i un dia o altre s’haurà de canviar 
aquesta llei hipotecària i per fi, com a mínim, aconseguir doncs que no es 
desnoni la gent, que no es fagi la gent fora de casa, i sobretot en aquells casos 
extrems en què passi, que no s’hipotequi la vida d’aquestes persones de per 
vida, que se’ls margini, que se’ls deixi en l’exclusió social, i que com a mínim 
es legalitzi la dació en pagament, no per a alguns casos extrems, sinó per a 
tots els casos.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
(Veus: Sí, se puede!!) 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyora Blanca Albà. 
 
 



 

 

BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, en primer lloc felicitar a la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca per la feina que estan fent, ja des de fa molts anys, en les tasques 
de suport i assessorament a tots els afectats, a totes les persones que 
pateixen aquesta manca d’habitatge, i especialment per la seva insistència en 
la finalitat, a veure si d’una vegada per totes es pot aconseguir la dació en 
pagament sense excepcions.   
 
Ja hem repetit moltes vegades, hem aprovat moltes mocions en aquest sentit, 
avui mateix ja en portem un parell que tractaven temes similars, en altres plens 
ho hem anat aprovant.  Per tant, arguments jo crec que ja els hem dit gairebé 
tots i no m’allargaré en aquest tema.  És cert que el dret a l’habitatge és un 
dels pilars bàsics de l’estat de benestar i que quan hi ha dificultats per accedir-
hi trontolla tot en la vida d’una persona i per tant hi hem de dedicar tots els 
nostres esforços a evitar-ho i posar-hi tota la nostra voluntat i tota la nostra 
capacitat.  L’únic que... evidentment votarem a favor d’aquesta moció, volia fer 
amb una petita transacció que després del que s’ha comentat doncs no sé com 
ho arreglarem, però el que sí que m’agradaria especificar una mica aquí algun 
dels temes dels que es tracta.  De fet, hi ha unes demandes que no hi tenim 
capacitat d’incidir-hi nosaltres, però sí que doncs podem instar a l’organisme 
competent perquè les dugui a terme, però pel que fa referència a les propostes 
concretes que afecten a les competències de l’Ajuntament, en aquest cas de 
l’Ajuntament de Vilanova, jo crec que el 90% de les propostes que demaneu 
aquí s’estan fent al 100% o estem en camí de fer-les.  De tota manera també 
en voldria afegir un parell més, que és el fet que estem a punt de tancar un 
acord amb la Diputació de Barcelona per tenir aquí el servei d’intermediació 
hipotecària, com a pas previ a l’Ofideute, que ens permetrà tenir un 
assessorament jurídic unes quantes hores setmanals a la nostra ciutat.  En 
l’últim Ple ens vem adherir al conveni per a la creació del fons social 
d’habitatges.  Per tant, són dues iniciatives més que crec que tot suma i tot ens 
ha de portar a aconseguir la finalitat per la que tots estem treballant.   
 
Per entrar una mica en concret amb coses que es proposen aquí.  Pel que fa al 
tema del seguiment de la situació global de l’habitatge a Vilanova, en aquest 
moment s’està fent des de l’observatori de la Diputació, perquè tot i que el Pla 
Local de l’Habitatge doncs preveu la creació de l’observatori local, en aquest 
moment no tenim recursos, però això no vol dir que no s’estigui seguint tot 
aquest tema.  En el protocol d’actuació d’urgència per tal de trobar situacions 
als casos de famílies desnonades, està gairebé acabat.  En la propera reunió 
de la Comisió de desnonaments es presentarà, i això no vol dir tampoc que 
quan es presenta un cas doncs no s’hi treballi, eh? 
 



 

 

El tema de convocar els directors d’entitats de bancs i caixes n’hem parlat 
sobradament a l’anterior moció.  Tornarem a fer-ho, no hi ha cap inconvenient, 
seguirem treballant en tot això.  La Comisió de desnonaments que ha sortit 
abans crec que heu rebut, o rebreu les properes hores, una convocatòria en la 
que explica tot el que s’ha fet fins a aquest moment.  No ens hem reunit però 
no s’ha deixat de treballar per a això.  Per tant, ja veieu que tant des de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge com des dels Serveis Socials, i fins i tot des 
d’Alcaldia s’està treballant en tots aquests temes, que són lo que us hem 
exposat en aquesta convocatòria i que tractarem en profunditat el proper dia 
que ens veiem.   
 
Pel que fa, per exemple... a veure, de tot el tema dels empadronaments, sí que 
és cert que per poder-se empadronar doncs en principi s’ha de disposar d’un 
títol que legitimi l’ocupació.  En aquest cas, amb un informe de la policia local 
es pot empadronar, però també és cert que automàticament el propietari pot 
iniciar el procés de desempadronament.  Llavors, des de l’Oficina d’aquí a 
Vilanova el que s’havia optat fins ara és a fer informes de residència, 
mitjançant la policia, o fins i tot empadronar en algun centre... a Serveis Socials 
s’havia empadronat algú, per tal d’evitar problemes d’aquest tipus.  Si algú està 
interessat en empadronar-se, evidentment l’empadronarem, però sapigueu que 
automàticament s’inicia el procés aquest de desempadronament si el propietari 
ho vol.  Llavors era una manera de no entrabancar-nos més.  Si resolíem el 
problema amb l’informe de residència de la policia, creiem que era més àgil i 
més ràpid.  Però no hi ha cap inconvenient en fer-ho si hi ha persones 
interessades.   
 
Pel que fa al tema que ja hem parlat abans de deixar de treballar amb les 
entitats bancàries que en aquest moment estan realitzant execucions 
hipotecàries, em remeto a la intervenció d’abans del senyor Sánchez.  Jo 
demanaria una transacció en aquest sentit, de deixar de treballar en la mesura 
del possible, si voleu.  Estem mirant altres possibilitats, estem mirant el tema 
de la banca ètica, però tal com ha explicat ell abans doncs deixar de treballar 
no podem.  La meva transacció seria en aquest sentit, deixar de treballar en la 
mesura del possible.   
 
Després, en el tema de demanar que la Policia local no intervingui en els 
procediments de desnonament, per ser coherents amb una altra moció que ja 
vem aprovar en el seu moment, això vem explicar que legalment no ho podem 
demanar.  No tenim cap inconvenient en que si hi ha algú que objecti, doncs 
endavant, i nosaltres evidentment no hi intervindrem, eh?  Però també hauríem 
de transaccionar-ho en aquest sentit. 
 
Per altra part també estem elaborant tot un document per reforçar la informació 
als afectats, sobretot per detectar les possibles problemàtiques per evitar 



 

 

arribar ja a que judicialment ja gairebé no s’hi pugui intervenir, detectar-ho en 
els inicis de la problemàtica, quan es comencen a tenir problemes per pagar, 
que aquests fulletons els farem arribar tant als jutjats com a les entitats 
bancàries perquè tothom, a la que tingui el primer problema doncs es pugui 
adreçar a l’oficina aquesta d’intermediació, a l’Oficina Local de l’Habitatge, per 
tal de poder trobar una solució al seu problema al més aviat possible i evitar ja 
que ens trobem en fase de llançament, en la que difícilment s’hi pot fer res. 
 
Felicitar-vos una vegada més per la feina que esteu fent.  Tindreu tot el suport 
que estigui en les nostres mans per tot el que ens demaneu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Font, ja he escoltat perfectament el que ha dit abans.  Entenc 
que hi han bàsicament dos punts que la regidora demana, que és el tema dels 
bancs, deixar de treballar amb els bancs és “en la mesura del possible”, i l’altre 
és el tema de la policia municipal, que de fet ja teníem una moció aprovada en 
aquest sentit i el que es diu és que quan hi hagi una objecció, evidentment 
l’Ajuntament no hi farà cap més gestió.  Entenc que són els dos punts que es 
demanen.  
 
MARC FONT 
 
Si els sembla, i per no aturar el Ple, entenem que són dos punts que tampoc 
són bàsics a l’hora de posicionar-se.  Mentres hi ha el debat al voltant d’això 
doncs si ens dóna uns minuts perquè puguem parlar-ho, i així tampoc no 
aturem el Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
No, només manifestar que aquest grup municipal, en el cas que sí que aceptin 
la transacció del govern, doncs ens adheriríem íntegrament.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, obrim un torn de paraules.  En principi entenc que discutim... 
tenim sobre la taula aquesta possibilitat, que entenc que és una modificació 
que no altera el contingut bàsic de la moció, i per tant esperem que això sigui 
acceptat. 
 



 

 

Obrim un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per posicionar el nostre grup.  Com no pot ser d’una altra 
manera, en aquest cas ja ha llegit el secretari que també... o sigui, era una 
moció que presentava la CUP amb el suport d’Iniciativa per Catalunya-Verds, 
moció que reprodueix una moció que ja es va presentar el 3 de desembre del 
2012, bàsicament amb els mateixos punts i que també aquest Ple va aprovar 
diríem que per unanimitat i també tenint les transaccions, com hem comentat. 
 
Avui bàsicament el que estem visquent és un Ple que està posant de relleu i 
constatant que hi ha una realitat de patiment, de reclamació i de mobilització 
per garantir el dret a l’habitatge i el dret a que cap persona en aquests 
moments amb dificultats econòmiques es quedi sense habitatge, o hagi d’anar 
al carrer.  En aquest sentit volem felicitar absolutament, i més que felicitar, 
solidaritzar-nos amb el patiment de cada família, de cada persona que viu 
aquesta situació, i en aquest sentit també solidaritzar-nos amb la capacitat que 
ha tingut la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, les seves assemblees, 
municipi a municipi, concretament al municipi de Vilanova i la Geltrú i a la 
nostra comarca, de visibilitzar el problema.   Visibilitzar-lo de veritat, i en aquest 
cas que es fessin ressò els mitjans de comunicació i que en féssim ressò les 
formacions polítiques i els representants polítics.  I dic que us vull felicitat i 
solidaritzar-nos perquè bàsicament a vegades ens hem sentit una mica en el 
desastre.  Des d’Iniciativa i Izquierda Unida, al Congrés dels Diputats des del 
2007 s’estava demanant el canvi de llei hipotecària i també la dació en 
pagament.  I evidentment doncs el joc de majories al Congrés dels Diputats 
eliminava la veu d’un grup en aquest cas a l’Estat minoritari, que estava 
reclamant això.  Ha calgut, en aquest cas, la força, el moviment, la mobilització 
de la ciutadania, i malauradament el patiment real de la gent perquè ara ens en 
fem ressò.  I ara comencem a veure signes de canvi, signes de canvi en positiu 
pel que fa a... ja s’ha explicat, doncs que la legislació europea està plantejant 
doncs que estem fent aquí malament les coses, que hi han injustícies 
concretes en el sistema hipotecari nostre i està havent canvis realment perquè 
la presió popular, i en aquest cas la mobilització, estan sent efectives.  I ens 
alegrem, ho felicitem i ens solidaritzem. 
 
I crec que aquesta dinàmica és positiva, ha de ser encoratjadora i ha de 
permetre doncs que realment realitzem els canvis pertinents.  I crec que els 
canvis en aquests moments pertinents, i tal com demana la moció, estan en 
canviar, en que s’aprovi la ILP, la proposta que ha entrat en el Congrés dels 
Diputats, i aquesta crec  que és una... seria un gran pas, un gran repte per a 
situar-nos en la justícia i dret constitucional de l’habitatge, i pel que fa al nostre 
Ajuntament crec que reiterades mocions així ho han aprovat, és que ens 



 

 

posem realment al costat de la gent, que ens posem a treballar de debò, i que 
sobretot continuem amb aquest treball.   
 
També vull dir, i els hi vull dir a la PAH, hem de ser conscients que com a 
Ajuntament, com a administració local, els recursos d’habitatge són limitats i la 
capacitat municipal de resposta a un drama com aquest és absolutament 
limitada.  I ho hem de dir bàsicament perquè aquesta és la realitat, i no s’han 
de generar expectatives, i més en aquests moments quan la gent té els 
problemes, expectatives enganyoses a la gent.  L’Ajuntament de Vilanova, i 
segurament a partir de les mocions, del seguiment que puguem fer els grups 
municipals i del seguiment i mobilització que heu de fer com a plataforma 
d’afectats, farem tot el possible els grups municipals i el govern per treballar 
concretament per resoldre, però no es podrà segurament solucionar tots i 
cadascun dels problemes que tenim.  I hem de ser realistes i hem de ser molt 
conscients d’aquesta realitat.  Una, perquè el parc públic d’habitatge és 
insuficient, perquè hem segurament d’activar més mecanismes per aconseguir 
que aquests habitatges buits formin part de la borsa social de lloguer, però 
aquí se’ns queda limitat part dels recursos.  Segona, partim d’una qüestió 
bàsica: els recursos que en aquest cas està disposant el govern català, 
concretament de suport a les polítiques d’habitatge, han disminuït i aquest 
Ajuntament no té fórmula per fer incrementar aquests recursos, o poca, que no 
solventaran part del problema.  Crec que, amb rigor, hem de dir clarament les 
dificultats que una institució com la local té en aquests moments, tot i que ha 
de posar tots els elements, tota la seva capacitat, els recursos polítics, però 
sobretot els tècnics, per realment acompanyar aquest patiment de la gent. 
 
Dit això, evidentment el nostre grup municipal es solidaritza, dóna suport i en 
aquest cas doncs també recollim les transaccionals que ara segurament ens 
faran paleses, també li donarem suport. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font.  Li dono la paraula al senyor Font perquè així crec que les 
intervencions seran més... 
 
MARC FONT 
 
Bé, respecte a les dues transaccionals, en el cas de la Policia local i els 
desnonaments, proposem que el punt quedi “Garantir el dret a l’objecció de 
consciència en casos de desnonament a tots els agents de la Policia local, 
sense cap tipus de repercussió per als agents i fer-los arribar aquest acord a 
tots els agents”. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Passo la paraula al senyor Sánchez, regidor de la Policia. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Cap problema, cap problema, al revés, cap problema i... no tindran cap... des 
del punt de vista municipal.   M’entens?  Vull dir, nosaltres, des del punt de 
vista municipal i com a equip de govern, si un policia objecta, evidentment 
estarà amb tota la llibertat del món de fer-ho, i en el cas que això li produeixi 
algun problema des del punt de vista jurídic o judicial, li donarem suport jurídic 
des de l’Ajuntament, que és el que podem fer.  Nosaltres no podem evitar que 
un jutge, si li ha encarregat una feina i no la fa, després el penalitzi des del 
punt de vista judicial.  Des del punt de vista de l’Ajuntament, absolutament 
d’acord amb la modificació que fas. 
 
MARC FONT 
 
Des del desconeixement del funcionament de la Policia local, entenem que un 
jutge no diu a dos agents locals: heu d’anar vosaltres.   
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, és que va així.  Us explico com funciona això.  La Policia, en el moment en 
que un jutge el demana per a qualsevol requeriment, no acostuma a passar o 
no hauria d’acostumar a passar a la Policia local, acostuma a passar amb els 
Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil o a la Policia estatal, això passa perquè 
es converteixen en Policia judicial, i per tant estan només a les ordres del jutge 
que els ha donat aquelles instruccions.  Per tant, si el jutge després emprèn 
algun tipo de circumstància, des de l’Ajuntament el que podem fer és defensar 
aquest policia.  Però el que no farem des de cap... vull dir, que qualsevol 
policia que objecti li donarem tot el respecte i el recolzament des de la 
institució. 
 
MARC FONT 
 
D’acord, doncs, en aquest sentit.  I pel que fa al desè punt, que diu que 
“l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú deixi de treballar amb aquests bancs i/o 
caixes que realitzin execucions hipotecàries a la nostra vila”, hi afegiríem, i per 
salvar això, “en la mesura del possible”.  I entenem en la mesura del possible, 
entenem que aquells crèdits que ja estan demanats amb bancs actualment és 
pràcticament impossible eliminar-los, però en tot cas que aquelles noves 
accions o aquells nous tractes, digue-li crèdits, que haguem de treballar amb 



 

 

altres bancs, doncs que es tingui en compte com un dels primers elements, 
sinó el primer, el fet de si aquests bancs o caixes estan efectuant 
desnonaments al nostre municipi. 
 
ALCALDESSA 
 
En aquest sentit no hi ha cap inconvenient.  I també li passo a la regidora 
Blanca Albà la paraula. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Hi ha un altre punt... en el punt 3 torna a sortir això de les entitats financeres.  
El segon començant per la cua, “posar en marxa iniciatives davant les entitats 
financeres que mantinguin els desnonaments, entre elles la retirada dels seus 
dipòsits”.  Per tant, també ho hauríem de corregir aquí.  És que està repetit, 
això. 
 
MARC FONT 
 
Entenem que dels dipòsits sí que som nosaltres qui decidim on els posem o no 
els posem.  En tot cas, el criteri pot ser vàlid quan el problema està en que ja 
tenim un crèdit, una altra cosa és que aquells dipòsits que tenim nosaltres 
podem decidir on els tenim o no els tenim. 
 
ALCALDESSA 
 
No crec que en tinguem de dipòsits. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Quan en tinguem algun, ho proposarem tal i com ho dius. 
 
MARC FONT 
 
Per tant, tal i com està creiem que no comporta cap problema. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Llavors fem la transacció en aquest sentit?  Perfecte. 
 
Ara sí que continuem amb la ronda d’intervencions.  Senyora Rodríguez. 
 
 
 



 

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, bona nit a tothom.  Molt breument, degut a les hores que són i al llarg debat 
que hi ha hagut anteriorment.  Primer de tot pues voldria felicitar la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, primer per presentar aquesta moció i dos, per la 
paciència que heu tingut aquesta tarda, des de les sis de la tarda haver estat 
presents en aquest Ple. 
 
Com molt bé ha dit la meva companya, la regidora Albà, en quant a la moció 
no podem estar-hi més d’acord amb la situació, amb el problema social que té 
la nostra societat en el tema dels desnonaments i amb els temes de les 
hipoteques.  I com ja s’ha dit, en aquest Ple ja s’ha començat a treballar.  S’ha 
treballat molt poc, en la mesura del possible no s’està solucionant el problema, 
però ara, gràcies també a la vostra proposició de Llei i amb el que s’està 
treballant als diferents grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, s’està 
treballant perquè aquesta problemàtica social deixi de... es pugui solucionar i 
es pugui garantir el dret a l’habitatge que molt bé reconeix la Constitució 
espanyola. 
 
(veu: vosaltres no el doneu) 
 
ALCALDESSA 
 
Si us plau, deixin parlar. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Estic fent una intervenció i demano respecte.  Jo crec que estic sent molt 
educada.   
 
Hi han punts en aquesta moció que bueno, que ja s’ha arribat a la 
transaccional, no vull allargar-me, hi han punts que trobem de que aquest Ple 
no és competent, però sí que podem fer-ho com a declaració de principis, i que 
les coses estan canviant.  S’ha parlat de la Sentència del Tribunal Superior de 
Justícia... del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, i també estem 
esperant que en aquest mes d’abril la Sala primera del Tribunal Suprem també 
dicti una Sentència que declara nul·la les clàusules de sòl en el tema de les 
hipoteques.   
 
Jo crec que és molt important la feina que està fent tota la societat, vosaltres, 
el poble, de com estem treballant, que hem arribat tard per posar-nos les piles, 
hem arribat molt tard, però jo crec que s’està treballant i esperem que durant 
els pròxims mesos i els pròxims anys aquesta situació no sigui un dels 
principals problemes de la nostra societat.  Moltes gràcies. 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  En primer lloc un agraïment a la Plataforma d’Afectats per tota la 
feina que ha estat realitzant al llarg dels darrers anys i per la moció que ha 
presentat avui.  Abonaré totes les intervencions que hi ha hagut anteriorment al 
Ple per no tornar a insistir, però sí que crec que destacar la Sentència d’aquest 
Tribunal, que és un argument més en la vostra lluita i en la vostra tasca per 
aconseguir que es faci efectiu un dret que és fonamental i que al final és un 
dret humà.   
 
Amb relació a la dació en pagament, crec que l’Estat disposa de tots els 
mecanismes per demà mateix, amb un Decret, suspendre immediatament tots 
els llançaments que hi ha en aquests moments als jutjats, i sobretot tenint en 
compte que, com deien informes dels jutges, de cara a aquest 2013 
s’incrementaran.  Per tant, més raons per suspendre aquests llançaments i 
posar a regular aquesta situació. 
 
I també, per intentar ser breu, crec que al final quan passi tota aquesta situació 
dramàtica, caldrà una investigació de les males pràctiques realitzades per 
molts actors implicats en aquesta bombolla i també una petició de 
responsabilitats.  
 
I finalment doncs acabar la meva intervenció amb un record a tota la gent que 
malauradament, vivint situacions dramàtiques, han perdut la vida.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies a tots.  Per tant, si els hi sembla, passem a la votació 
de la moció.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, breument i no és un comentari sarcàstic, ens sorprèn i celebrem la postura 
del Partit Popular perquè creiem doncs que gràcies a moviments com la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca se’ls hi està fent fins i tot insostenible 
seguir defensant aquest model de Llei hipotecària.  Entenem que les persones 
que estan més a prop del ciutadà i que no estan segurament allà al Congrés i 
que vénen més marcats o tenen més presions per part d’alguns poders, doncs 



 

 

celebrem que estiguin començant a veure que això és un disbarat i per tant 
doncs els encoratgem, perquè ells tenen més força que nosaltres, a que 
pressionin a tota aquesta gent que manen, perquè al final són ells qui ara 
mateix no permet que la dació en pagament sigui un fet per a tothom.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Puntualitzar, perquè és clar, el senyor Font tergiversa les coses i les 
paraules, i aleshores jo li he de recordar en el senyor Font que la primera 
vegada que es regula la dació de pagament en Espanya és al febrer de l’any 
2012 i ho fa un govern del Partit Popular que fa dos mesos que està en el 
govern, després que durant l’any 2011, per exemple, hi haguessin ni més ni 
menys que 80.000 desnonaments sense que el govern de l’Estat adoptés 
absolutament cap mena de mesura al respecte.  És ara que s’està revisant la 
Llei hipotecària.  Va ser al febrer del 2012 que va començar-se a revisar la Llei 
hipotecària i ja s’ha canviat i ja s’ha regulat una part de la dació en pagament.  
Segurament de forma molt insuficient, és cert, de forma molt insuficient, però 
d’una forma molt més ampla que la que abans estava regulada, que no ho 
estava.  Ara ho està i ara està també en el Congrés en debat entre els 
representants del conjunt de ciutadans, i sense atendre a presions alienes al 
debat parlamentari, on s’estan debatent les modificacions de la Llei hipotecària, 
en les que, repeteixo, no és que defensa el Partit Popular, defensem, tots 
aquells que defensem l’Estat de dret defensem la legislació, igual que també 
en defensem la seva modificació quan aquesta legislació és clarament injusta, 
com s’ha demostrat també en el cas de la Llei hipotecària.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Si no hi han... 
 
(Veus: Sí, se puede, pero no quieren!!) 
 
Passem a la votació, perquè ens falta votar aquesta moció.  Passem a la 
votació d’aquesta moció, si us plau.  Demano silenci, si us plau.  Gràcies. 
 
Passem a la votació de la moció.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

 

Es vota la moció, amb les transaccions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
(Aplaudiments) 
 
(Veus: Sí, se puede!!) 
 
L’acord adoptat és el següent: 
  
PRIMER. Demanar al Govern central que, tal i com vénen proposant la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi 
una modificació de la regularització hipotecària que inclogui la figura de la 
dació en pagament, de manera que, en els casos de residència habitual, si el 
banc executa la hipoteca i es queda amb l’habitatge, la totalitat del deute 
(principal, més interessos i costes judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix 
en altres països de la UE o als EEUU. A més, ha de garantir també, amb 
efectes retroactius, que quedi condonat el deute dels qui ja han patit el 
desnonament en el marc d'una execució hipotecària. 
 
SEGON. Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 
necessàries per paralitzar els desnonaments de les famílies i persones en 
situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als milers de 
desnonaments ja produïts, que s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures 
destinades a que els milers de pisos buits d’aquests embargaments siguin 
posats immediatament a disposició de les famílies/persones desnonades i 
sense recursos en règim de lloguer social, no superant el 30% de la renda 
familiar disponible. 
 
TERCER. Més enllà de les mesures de competència estatal, aquest 
ajuntament es compromet a emprendre mesures a nivell municipal per 
minimitzar els efectes dels desnonaments i donar suport a les famílies i 
persones afectades, com: 
 

• Mantenir a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge el servei de 
seguiment de la situació global de l’habitatge a Vilanova i la Geltrú, 
inclosos els processos d’execució hipotecària i desnonaments. 

• Reforçar la coordinació entre els serveis d’habitatge i serveis socials de 
l’Ajuntament, realitzant reunions mensuals sobre les problemàtiques 
derivades de l’habitatge. 

• Que es centralitzi des de l’OLH el servei de mediació de l’oficina de 
l’Ofideute. I que des de l’OLH es faci directament el seguiment, 
l’assessorament i la negociació amb bancs i caixes per trobar 
alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a les 



 

 

famílies o persones en aquells casos en què no actuï l’oficina 
d’Ofideute 

• Seguir informant sobre el servei que ofereix l’oficina de l’Ofideute de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’assessorament legal i mediació 
amb els bancs i caixes per trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge. 

• Establir un protocol d'actuació d'urgència per tal de trobar solucions als 
casos de famílies desnonades a través d'habitatges de lloguer social, 
d'acord amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades. 

• Establir un pla personalitzat d'impostos per a les persones que no hi 
puguin fer front en els terminis previstos. 

• Crear i posar en marxa un pla especial d'ajudes socials: alimentació, 
ajuts lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar, entre altres 
ajudes d'urgència. 

• Suport a la formació a l'hora de la recerca de feina. Mantenint com a 
mínim els cursos i les places actuals que s’ofereixen des de l’IMET i 
ampliant-les en la mesura que sigui possible. 

• Exigir a les entitats financeres, a totes elles, la paralització dels 
desnonaments d'habitatge habitual per insolvència sobrevinguda fins 
que entri en vigor un nou marc legal. Les entitats bancàries han de 
propiciar que les promocions d'habitatges buits de la seva propietat 
puguin formar part d'una oferta municipal d'habitatges de lloguer social. 

• Afavorir en la mesura del possible, la creació d'un parc públic de lloguer 
social amb habitatges de titularitat pública. 

• Bonificar al 100% la quota tributària de l'impost de plusvàlua per a les 
persones afectades que pateixin la pèrdua del seu habitatge en 
subhasta i per a aquelles persones que aconsegueixin la dació del seu 
habitatge en pagament del deute, en aquells supòsits que la Llei ho 
permeti i atenent al criteri de "capacitat econòmica dels subjectes 
obligats". 

• Creació i suport de protocols d'actuació de serveis socials en casos de 
desnonament, i col·laboració per tal de sol·licitar al jutge la suspensió 
del desnonament quan aquest sigui per motius econòmics i es refereixi 
a l'habitatge únic i habitual. 

• Posar en marxa iniciatives davant les entitats financeres que 
mantinguin els desnonaments, entre elles la retirada dels seus dipòsits. 

• Garantir el dret a l’objecció de consciència en casos de desnonament a 
tots els agents de la Policia local, sense cap tipus de repercussió per 
als agents i fer arribar aquest acord a tots els agents.  

 
QUART. Que aquest Ajuntament garanteixi la INSCRIPCIÓ AL PADRÓ 
MUNICIPAL de totes les persones que ho sol·licitin atenent les següents 
consideracions: 
 



 

 

a)  Tant l'article 15 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
Règim Local (modificat per la Llei 4/1996, de 10 de gener) com l'article 54 
del Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals (en 
la redacció aprovada per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel 
qual es modifica el que disposa l'anterior Real Decreto1690/1986, d’11 de 
juliol) assenyalen taxativament que "Tota persona que visqui a Espanya 
està obligada a inscriure’s en el padró del municipi on resideix 
habitualment ". 

b)  Per mitjà de la Resolució de 4 juliol 1997, conjunta de la presidenta de 
l'institut Nacional d'Estadística i del director general de Cooperació 
Territorial, es dicten les instruccions tècniques als ajuntaments sobre 
actualització del Padró municipal, en què es disposa entre d’altres coses 
que "El Padró és el registre administratiu que pretén reflectir el domicili on 
resideixen les persones que viuen a Espanya. El seu objectiu és, per tant, 
deixar constància d'un fet, de manera que en un principi no ha de resultar 
distorsionat pels drets que puguin o no correspondre al veí per residir en 
aquest domicili ...", que "La possibilitat que el Ajuntament sol·liciti del veí el 
títol que legitimi l'ocupació de l'habitatge” (Article 59.2 del reglament) no 
atribueix a les administracions locals cap competència per jutjar qüestions 
de propietat "i que aquest títol pot", fins i tot, no existir en absolut (cas de 
l'ocupació sense títol de la propietat aliena, sigui pública o privada). En 
aquest cas de l’últim supòsit, el gestor municipal pot comprovar per altres 
mitjans (informe de Policia local, inspecció del propi servei, etc.) que 
realment el veí habita en aquest domicili, i en cas afirmatiu inscriure'l en el 
padró, amb completa independència que el legítim propietari exerceixi els 
seus drets davant les autoritats o tribunals competents, que mai seran els 
gestors del Padró. 

c)  La Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, disposa en el seu art. 42 
l'obligació de l'administració de dictar resolució expressa en tots els 
procediments, a notificar-la, i a respectar els terminis establerts, i en els 
articles 74 i 75 a impulsar el procediment i actuar amb celeritat, igualment, 
assenyala en el seu art. 53.2 que el contingut d'aquests actes s’ha d'ajustar 
al que disposa l'ordenament jurídic i serà determinat i adequat als fins 
d'aquells, i en l'art. 54 que tots els actes que responguin a una sol·licitud 
d'iniciació com les delimitades en l'art. 70 hauran de ser "motivats, amb 
succinta referència de fets i fonaments de dret". 

 
CINQUÈ. Sol·licitar als jutjats de Vilanova i la Geltrú que faci arribar 
mensualment a l’Oficina Municipal de l’Habitatge i als grups municipals, una 
relació estadística dels processos judicials que podrien finalitzar amb el 
llançament de les persones demandades, així com també faci arribar a 
l’Oficina d’habitatge i als Serveis Socials una relació detallada dels processos 



 

 

judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones 
demandades. 
 
SISÈ.  Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un 
límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat. 
 
SETÈ.  Garantir als afectats l'accés a justícia gratuïta per a poder defensar-se 
en els processos d'execució d'hipoteca. 
 
VUITÈ.  Demanar l'ampliació dels criteris d'inembargabilitat per tal de protegir 
les famílies amb rendes més baixes. Ampliació del percentatge fins a dues 
vegades i mitja el salari mínim interprofessional amb l'objectiu que les 
persones que tenen una hipoteca i no poden fer-hi front no es vegin abocades 
a l'exclusió social i a la pobresa. 
 
NOVÈ. Convocar, a través de l’Oficina Municipal de l’Habitatge, els directors 
de bancs i caixes que operen en el municipi per tal d’instar-los a fer totes les 
actuacions possibles per evitar les execucions hipotecàries, així com els 
administradors de finques als efectes de rebre informació sobre l’estat 
d’impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que 
permetin la moratòria dels processos de desnonament. En aquestes reunions 
hi seran convocats els diversos grups polítics amb representació en el Ple, 
juntament amb les entitats locals que treballen amb persones amb risc 
d’exclusió i que manifestin la seva voluntat d’assistir-hi. 
 
DESÈ. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú deixi de treballar amb aquells 
bancs i/o caixes que realitzin execucions hipotecàries a la nostra vila, en la 
mesura del possible. 
 
ONZÈ. Reforçar la difusió de les ajudes en matèria d’habitatge que actualment 
es poden tramitar a l’Oficina Municipal de l’Habitatge, tant les ajudes de 
lloguer (de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya), on existeix una 
prestació específica per a situacions d’especial urgència per al pagament del 
lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, així 
com reforçar la borsa d’habitatge de lloguer per tal d’oferir uns preus de 
lloguer inferiors als del mercat. 
 
DOTZÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del 
Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la 
Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 
 



 

 

TRETZÈ. Donar trasllat d’aquests acords al Ministeri d'Economia, als grups 
parlamentaris del Congrés i el Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, doncs, queden sis mocions més, que també tenen un contingut interessant 
i hem de debatre.  Per tant, continuem.   
 
 

  15. MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT ALS TREBALLADORS I 
TREBALLADORES DE LES EMPRESES PRYSMIAN I 
COMPONENTES VILANOVA. 

 
En les darreres setmanes hem pogut veure com els treballadors i treballadores 
de dues de les empreses industrials més grans de Vilanova i la Geltrú es 
manifestaven per la situació d’incertesa laboral en què es troben actualment. 
 
Per un costat els treballadors i treballadores de Prysmian, l’empresa industrial 
més gran de Vilanova i la Geltrú, veu com després de 3 anys amb el salari 
congelat, la direcció de l’empresa vol adherir-se al conveni estatal del sector, 
enlloc de mantenir-se en el conveni propi de l’empresa que existeix des de fa 
més de 50 anys. Aquest canvi de conveni suposaria per als treballadors i 
treballadores, que ja vénen fent un esforç important en els últims anys, una 
retallada mitjana en els seus salaris d’uns 300 euros mensuals.  
 
La nova reforma laboral proposada pel govern del PP i aprovada amb el 
suport de CiU, permet a l’empresa despenjar-se de convenis que al llarg dels 
anys havien anat suposant una millora en els drets laborals dels treballadors. 
 
Per un altre costat, el treballadors de Componentes Vilanova estan preocupats 
per l’anunci fet per la direcció de l’empresa de l’acomiadament unilateral i 
immediat de  25 empleats, majors de 59 anys, i temen que puguin haver-n’hi 
més abans de l’estiu. 
 
Veiem amb preocupació el desmantellament industrial i la pèrdua de llocs de 
treball que aquests acomiadaments poden representar per a la nostra ciutat. 
Cal aconseguir que hi hagi els menys acomiadaments possibles i que aquells 
que siguin inevitables ho siguin amb les condicions més dignes possibles que 
aquesta nova reforma laboral i les seves retallades permet. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’adopció dels següents 



 

 

ACORDS: 
 
“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta el seu 
rebuig a una reforma laboral que, lluny de crear ocupació i promoure la 
reactivació econòmica, redueix els drets bàsics dels treballadors, promou 
retallades salarials i provoca una bretxa social encara més gran, a on els més 
rics, encara ho són més. 
 
SEGON. Instar el govern municipal, a que s’ofereixi a fer de mediador entre 
les direccions de les empreses i els representants del treballadors i 
treballadores, per tal de vetllar pels interessos de tots i totes els treballadors i 
treballadores i pel manteniment dels llocs de treball i en definitiva pel suport i 
la millora del sector industrial de la nostra ciutat.  
 
TERCER. Demanar al govern de la ciutat que s’informi a la Comissió 
Informativa corresponent de l’evolució de les negociacions especialment sobre 
la situació d’aquestes dues empreses i del sector de la indústria a Vilanova i la 
Geltrú en general. 
 
QUART. Demanar al govern que, a través de la Regidoria de Promoció 
Econòmica, convoqui els comitès d'empresa de les grans empreses 
vilanovines en el termini màxim de tres mesos per analitzar la nova situació 
provocada per la reforma laboral en les seves plantilles.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Seguint amb la mateixa tònica de que quan hi han representants que tenen 
que veure amb una moció intentem adelantar-les, tenim aquí amb nosaltres 
des de fa una estona també representants, persones relacionades amb les 
empreses Componentes i Prysmian Vilanova, i per tant farem ara seguidament 
la moció número 15, que és la moció del PSC de suport als treballadors i 
treballadores de les empreses Prysmian i Componentes Vilanova. 
 
Senyor secretari, si us plau, que el faig anar de bòlit anant amb les mocions 
endavant i endarrere. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció.  
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Iglesias. 
 
 



 

 

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 
 
Sí, hola.  Bé, bona nit.  Bueno, en principi també agrair... hi han representants 
de l’empresa Componentes, no sé si hi ha algú de Prysmian, però agrair l’hora 
que és i que han estat aquí des de primera hora. 
 
També m’agradaria, ja que tinc l’ús de la paraula, de dir que aquest Ple ha 
sigut un clar exemple, no?, de que amb la participació, amb la implicació és 
mouen consciències i es poden canviar realitats.  Això aquesta tarda ho hem 
viscut i doncs ha sigut reconfortant, per a mi com a mínim.  
 
Centrant-me en lo que és la moció, naltros volem demanar doncs de que el Ple 
faci un rebuig a la reforma laboral, perquè aquesta reforma ha quedat 
demostrat de que es pretenia que fos una eina perquè es generés llocs de 
treball i, lluny d’això, tot lo contrari, ha sigut una eina per fer una destrucció 
massiva de llocs de treball.  Ja no només això, també es volia que hi hagués 
una estabilitat, una estabilitat que no ha arribat, lo que ha arribat és una 
desigualtat i una imposició per part de bona part dels empresaris.  Tenen 
aquesta eina per poder fer-ho, i a més a més, en el cas que ens ocupa, que és 
el cas de Prysmian, inclús es volen carregar l’eina que es té de la negociació 
col·lectiva.  Aquí s’ha parlat dels treballadors municipals, que és cert que han 
fet un gran esforç, però ho han fet amb uns objectius i amb una negociació.  
Pensem que és bàsic que la negociació col·lectiva sigui a les empreses, és una 
eina molt vàlida perquè hi hagin igualtats.  Si això no arriba, doncs arribarà un 
moment que no m’ho vull ni imaginar. 
 
També instem al govern a que prengui un paper actiu, un paper actiu de 
mediació entre direccions d’empresa i comitès d’empresa.  Creiem que és 
important que en aquestes empreses els comitès es vegin una miqueta 
emparats amb aquest Ajuntament.  Demanem també al govern que informi en 
Comissió de l’evolució de les negociacions d’aquestes empreses, i no només 
d’aquestes dues empreses, sinó d’un treball una miqueta generalitzat de lo que 
és la indústria, no?  Veure com estan, sapiguer quines dificultats tenen i tractar 
de fer també una miqueta suport amb elles, no?  Demanem també això a la 
Regidoria de Promoció Econòmica, que mantingui una roda de reunions amb 
els diferents comitès d’empresa en un període màxim de tres mesos per poder 
veure quina situació tenen altres empreses que abans han tingut i que estic 
segur que en un futur també tindran aquestes dificultats. 
 
Per tot això i acabant, que ja és hora, en definitiva creiem que és 
responsabilitat de tots vetllar perquè la indústria continuï estant aquí en 
aquesta ciutat.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Iglesias.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Bé, per manifestar el posicionament del govern 
respecte de la moció que presenta el grup socialista, que serà un 
posicionament favorable, més enllà d’una petita transacció que al final li 
plantejaré.  És evident que Vilanova i la Geltrú no és aliena a la situació 
econòmica que travessem, i per tant no ho són ni les nostres famílies, ni les 
nostres empreses, ni els nostres treballadors.  Des del govern municipal, 
conscients de les limitacions que tenim com a administració pública, doncs 
tenim una triple línia de treball.  Primera, implementar polítiques que siguin útils 
per atraure noves empreses a la ciutat; la segona és ajudar a que a la ciutat 
neixin noves empreses i es creïn noves empreses, i la tercera és treballar pel 
manteniment de les empreses que ja estan actualment instaurades a casa 
nostra.   Aquest és el cas de les dues empreses que ens ocupen en aquesta 
moció i el govern es mostra plenament en sintonia amb allò que vostès 
plantegen.  És evident que les xifres d’atur, que no deixen de créixer, doncs no 
poden avalar en tot cas una legislació que probablement hauria de rebre 
alguna millora.  També estem d’acord amb el paper que ha de tenir el govern 
de la nostra ciutat, insisteixo, conscients de que tenim unes limitacions que 
vostès coneixen, però que no tan sols no renunciem a fer, sinó que ja estem 
tirant endavant, i sota el lideratge de l’alcaldesa doncs es produeixen 
periòdicament visites a les empreses, i en el cas de les dues empreses que 
se’ns concreten hi ha hagut trobada de l’alcaldesa, en algun cas acompanyada 
per mi mateix, per altres regidors; en algun dels dos casos amb l’empresa en 
concret i en els altres amb el comitè –sí que és cert que encara no hem pogut 
veure’ns amb els dos comitès-.  Ens comprometem a complir l’acord que 
vostès ens donen en la moció i per tant en el termini dels propers tres mesos 
acabar de tenir les reunions que corresponguin i que siguem capaços de fer 
per tal de poguer exercir aquest paper de mediació.   
 
La voluntat del govern no és altra que la de treballar diguem perquè s’aturi la 
destrucció de llocs de treball a casa, a la nostra ciutat, perquè es creï nova 
ocupació i per tant perquè les xifres dolentes de l’atur que, abans recordava bé 
el senyor Rodríguez, també ens afecten a la comarca i a la ciutat, doncs no 
creixin.   
 
Algunes de les mesures que hem posat en funcionament, i aquí doncs 
m’agradaria subratllar una feina transversal del govern, que es veu molt 
liderada des de la Regidora d’Ocupació, i concretament a través de l’IMET, des 
de tots els plans de formació ocupacional, que malgrat tot som capaços 



 

 

d’impulsar, des de també altres institucions, com pot ser Neàpolis, amb tota la 
creació de nous espais co-work, que ens intenten ajudar a que es puguin crear 
nous llocs de treball vinculats a l’autoocupació i a les (), o també des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica.  De fet, fa poques setmanes es va 
presentar diguem el que era també un compliment d’un objectiu de govern, 
com era la posada en funcionament de la finestreta única empresarial, el que 
n’hem dit el Servei d’Activitat Econòmica, que bàsicament té un funcionament 
d’acompanyament, d’agafar les empreses com Prysmian i Mahle que estan 
passant per dificultats, que tinguin un interlocutor, i que en tot allò que puguin 
ser d’una banda tràmits interns els puguem fer les coses fàcils, els puguem 
acompanyar per dins la casa, i de l’altra doncs que si creuen que han de 
passar per processos complicats, com el que som coneixedors i passen, que 
també els puguem acompanyar.   
 
Més enllà d’això, i conscients que la nostra és una comarca relativament petita, 
també estem donant eines i els recursos que podem al NODE, a l’Agència 
comarcal que es dedica a tots els temes de la promoció econòmica, en el sentit 
de que poden ells també ser útils a l’hora d’ajudar a les empreses que estan 
aquí i atraure’n de noves. 
 
Per acabar sí que una mica producte d’aquesta duplicitat o d’aquesta feina 
conjunta que fem des de la Regidoria d’Ocupació i des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica pel que fa a vetllar per les empreses que estan a la 
nostra ciutat, i doncs perquè no es destrueixin més llocs de treball, la 
transacció que els plantegem fa referència al quart punt, on vostès diuen: 
“demanar al govern que a través de la Regidoria de Promoció Econòmica 
convoqui els comitès”, doncs el que ens agradaria poder posar, si és de la 
seva incumbència, és: “Demanar al govern que a través de les regidories de 
Promoció Econòmica i d’Ocupació convoqui els comitès d’empresa”, perquè 
entenem que és una feina que segons com anirà més per una banda i segons 
com per una altra. 
 
No obstant això, també agrair-los que hagin presentat aquesta moció i reiterar 
la voluntat de l’alcaldesa i del govern d’exercir aquest paper de mediació en 
processos complicats, i que des d’aquí volem traslladar la nostra voluntat de 
servei per ajudar tant a les empreses com als comitès d’empresa i als 
treballadors, als quals avui aquí també els volem agrair la seva presència fins a 
hores tan llargues d’aquesta sessió.  Moltes gràcies, alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyor Iglesias, accepta la transaccional?  Entenc 
que és un matís, més aviat amplia l’abast que una altra cosa. 
 



 

 

MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 
 
Sí, sí. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, doncs per tant aniríem en aquesta línia.  Paraules?  Senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament i amb brevetat, també per les hores, des del grup municipal 
d’Iniciativa donarem plenament suport a aquesta moció, que bàsicament el que 
posa com a primer punt, i ja ho ha manifestat aquest Ple, és el rebuig a una 
reforma laboral que no ha creat llocs d’ocupació, sinó el que ha fet és 
infravalorar els llocs de... treure drets i crear una precarietat laboral i més atur, i 
per tant no ha solucionat el problema, l’ha agreujat.  Aquest Ple ja es va 
manifestar i tenim el que tenim, aquesta reforma injusta, social, ètica, 
moralment, no? 
 
I per altra part, com no podia ser d’una altra manera, segurament conscients 
també de les possibilitats o capacitats que com a Ajuntament pot fer quan una 
empresa decideix i té, per dir-ho així, tot el poder per decidir si deslocalitza, si 
acomiada aquí o no, i ens veiem petits davant d’això, inclús com a Ajuntament, 
per poder solventar realment que aquestes dues indústries, que aquestes dues 
empreses realment les seves direccions deixin de prendre les decisions que 
serien més favorables per al municipi.  Però el que demana la ciutadania és 
que el seu ajuntament estigui al costat de la seva ciutadania, i en aquest sentit 
els treballadors estan demanant això, que l’Ajuntament acompanyi, mediï, sigui 
pròxim a aquesta demanda i per tant, òbviament, doncs entenem que ha de ser 
així. 
 
En tot cas, segurament ens veiem petits com a institució per acabar amb 
aquest problema que hem generat, aquest gegant que hem generat de 
globalització, que ha deslocalitzat empreses, i que ademés hem incrementat 
amb polítiques com la reforma laboral, que fan que hi hagi més atur i que 
tinguem poques eines des d’un ajuntament per fer-hi front. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Més paraules?  Senyor Font. 
 
 
 



 

 

MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, davant de la moció sí a tot.  Sí a la condemna a la reforma 
laboral, ja n’hem parlat vàries vegades en aquest Ple.  Entenem que aquesta 
reforma laboral ha contribuït més a la destrucció de treball que no pas al 
manteniment o a la creació de treball, permetent els acomiadaments objectius 
quan hi ha previsió de pèrdues, o sense ni tan sols amb un exercici tancat amb 
pèrdues.  Òbviament, i ja ho hem demanat fa temps en altres conflictes que hi 
han hagut a la ciutat que entenem que l’Ajuntament ha de fer el paper de 
mediació, i òbviament informar-ne en Comissió Informativa, sobretot perquè 
entenem que els conflictes en aquestes empreses, i sobretot en empreses 
importants, al final afecten sobretot els seus treballadors, afecten les seves 
famílies, però de retruc també es converteixen en un problema de ciutat, 
perquè al final acaben sent doncs més aturats a la ciutat, o més persones que 
tenen un sou, una feina més precària, i per tant doncs entenem que no és un 
problema únicament restringit a l’empresa, a la fàbrica de torn que té 
problemes, sinó que al final és un problema per a tota la ciutat, per a tota la 
societat, i entenem doncs que des de l’Ajuntament s’hi ha de posar aquelles 
mesures que estiguin al seu abast per tal de mirar de que les condicions 
laborals dels treballadors no vagin empobrint-se, com està passant en la 
majoria d’empreses. 
 
I per altra banda, l’últim punt ens sembla molt interessant, creiem encertat el 
tema de convocar els comitès d’empresa importants de la ciutat per mirar quina 
és la situació global, perquè al final no hi ha ningú millor que ells per saber 
quina és la situació a nivell laboral de les empreses, quina és la situació dels 
treballadors, amb quines problemàtiques s’estan trobant i per tant doncs 
creiem que és interessant que nosaltres ho coneguem de primera mà, ja no 
només d’empresa d’una en una, sinó que puguem tenir a davant els diferents 
comitès perquè segurament hi hauran molts patrons, molts problemes que es 
van repetint en totes o gairebé totes i cada una d’aquestes empreses i per tant, 
si hem de mirar de bastir una estratègia global, doncs és interessant que 
també ens puguem reunir amb tots ells a la vegada i que hi pugui haver un 
debat sobre com estan anant les coses i quines coses es poden fer, sobretot 
des de l’Ajuntament, però també quines coses podem instar i podem apretar a 
altres institucions per tal de millorar aquesta situació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, per posicionar-nos sobre aquesta moció.  I el primer que hem de 
dir, i jo crec que és fonamental perquè és entorn al que gira tota aquesta 
moció, és que el problema no és la reforma laboral.  És a dir, si Prysmian i 
Componentes tenen problemes i tantes altres empreses de Vilanova, de 
Catalunya i del conjunt d’Espanya, i també probablement d’una bona part 
d’Europa, tenen problemes, no és culpa de la reforma laboral espanyola, ni la 
reforma laboral del Partit Popular, no, és culpa d’una situació de crisis 
econòmica i financera que afecta a tothom, absolutament a tothom, i per tant 
aquestes empreses i les altres, i les que ja no hi són, es troben òbviament amb 
una reducció de comandes, amb una reducció de vendes, i per tant el que 
tenen que fer aquestes empreses és exactament el mateix que fem, que hem 
fet avui en l’Ajuntament, que és intentar adequar les despeses –i avui s’ha fet 
en quant a les despeses laborals, amb una revisió del conveni- a les noves 
circumstàncies.  Per tant, la reforma laboral no és el problema, al contrari, la 
reforma laboral el que permet és que el problema es pugui abordar des de 
diferents punts de vista.  I vostè ha dit una cosa amb la qual jo hi estic d’acord, 
el conveni col·lectiu, la negociació col·lectiva ha de ser en el marc de 
l’empresa, jo hi estic d’acord, però això és possible en aquestes empreses 
perquè són grans empreses, perquè hi han altres empreses que, com no tenen 
el mateix tamany, no tenen, no tenien accés a la negociació col·lectiva en el 
marc de l’empresa, i s’havien de regir en la negociació col·lectiva del marc 
sectorial, amb independència de quin fos l’estat i la situació de l’empresa.  I 
precisament la reforma laboral el que permet és que aquestes empreses que 
estan en aquest marc general, puguin també tenir una negociació col·lectiva 
pròpia de l’empresa, i que s’adeqüi a les seves específiques circumstàncies. 
 
És cert que amb la reforma laboral s’han perdut llocs de treball, sí.  No és 
menys cert que fins que es va aprovar la reforma laboral també s’havien perdut 
molts més llocs de treball.  Però també li garanteixo jo que aquesta reforma 
laboral el que permetrà és que amb la flexibilització de la negociació de les 
condicions de treball, segur que tots hi perdem algo pel camí, segur, però que 
amb aquesta flexibilització, empreses que possiblement abans es veien 
abocades al tancament, ara tinguin esperances de continuïtat.  Treballadors 
que abans estaven condemnats a l’atur perquè les empreses anaven a tancar, 
ara tinguin un bri d’esperança de que l’empresa pugui continuar per aquest 
tortuós camí de la crisi i intentar arribar a una solució. 
 
Per tant, aquests són els arguments per anunciar el nostre vot en contra en el 
punt número 1 de la moció, que és aquell en el qual s’explicita el rebuig a la 
reforma laboral, i que creiem que és l’element erròniament nuclear de la moció, 
perquè realment, insisteixo, el problema no és la reforma laboral, el problema 
és la situació de crisis.   



 

 

 
Pel que fa a la resta de punts, els altres tres punts, nosaltres no tenim cap 
inconvenient de donar-hi suport i així ho farem. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, demanarien que votéssim separat el punt 1 dels altres punts, senyor 
Rodríguez?  Hauríem de preguntar als que han presentat la moció, si ho 
accepten.  Senyor Iglesias.  Sí?  D’acord. 
 
Pues per tant, si no hi han més paraules, passem a la votació.  Votem primer el 
punt número 1 i després la resta de punts.  Vots a favor del punt número 1?  
Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, excepte el vot 
en contra del Partit Popular.  Vots a favor dels punts números 2, 3 i 4?  
S’aproven per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció acceptada.  Es vota separadament el punt 
primer.  La moció queda aprovada en la seva totalitat, amb el resultat següent. 
 
Votació punt primer: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
Votació punts segon, tercer i quart: 
 
  S’aproven per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú manifesta el seu 
rebuig a una reforma laboral que, lluny de crear ocupació i promoure la 
reactivació econòmica, redueix els drets bàsics dels treballadors, promou 
retallades salarials i provoca una bretxa social encara més gran, a on els més 
rics, encara ho són més. 
 
SEGON. Instar el govern municipal, a que s’ofereixi a fer de mediador entre 
les direccions de les empreses i els representants del treballadors i 
treballadores, per tal de vetllar pels interessos de tots i totes els treballadors i 
treballadores i pel manteniment dels llocs de treball i en definitiva pel suport i 
la millora del sector industrial de la nostra ciutat.  
 
TERCER. Demanar al govern de la ciutat que s’informi a la Comissió 
Informativa corresponent de l’evolució de les negociacions especialment sobre 



 

 

la situació d’aquestes dues empreses i del sector de la indústria a Vilanova i la 
Geltrú en general. 
 
QUART. Demanar al govern que, a través de les regidories de Promoció 
Econòmica i d’Ocupació, convoqui els comitès d'empresa de les grans 
empreses vilanovines en el termini màxim de tres mesos per analitzar la nova 
situació provocada per la reforma laboral en les seves plantilles.” 
 
 

11.   MOCIÓ DEL PP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 
MUNICIPAL DEL COMERÇ. 

 
El sector comercial se’ns ha presentat a Vilanova i la Geltrú com un dels pilars 
bàsics per a la creació de llocs de treball en les últimes dècades. 
 
A causa de la nostra situació geogràfica, les comunicacions amb altres ciutats 
i la nostra pròpia vocació, l’activitat comercial, se’ns presenta també com una 
de les claus per al desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball 
en el futur. 
 
El comerç a Vilanova i la Geltrú s’ha mostrat, a més d’un dels pilars 
econòmics, un aliat en alguns casos de la cultura de la nostra ciutat, i en molts 
altres en un element de cohesió. 
 
D’altra banda, l’experiència ens demostra que a l’hora de tractar i 
desenvolupar polítiques de ciutat, els processos participatius solen donar bons 
resultats, més encara quan els processos participatius tenen caràcter 
sectorial, doncs a l’hora d’establir criteris i plans d’actuació és imprescindible 
les aportacions dels agents implicats, els quals coneixen el sector. 
 
Són varis els municipis catalans que han apostat per la creació d’un 
organisme de participació de caràcter sectorial dedicat al comerç de la ciutat.  
Un organisme d’aquestes característiques pot fer possible que mitjançant 
debats, estudis i aportacions, es consensuï una estratègia per al 
desenvolupament i la promoció del comerç en el municipi, estratègia que ha 
de ser un pilar fonamental per a la recuperació econòmica i la creació de llocs 
de treball estables a la nostra ciutat. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 



 

 

“PRIMER. Instar el Ple municipal a crear un Consell Municipal de Comerç, que 
involucri a tots els agents implicats. 
 
SEGON.  Dotar aquest organisme de capacitat per encarregar estudis i 
anàlisis de l’activitat comercial per consensuar estratègies de promoció i de 
foment del comerç i elevar propostes als òrgans de govern municipals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  No m’estendré molt per les hores que són 
i em sembla que la moció ja de per si parla per ella sola.  Nosaltres pensem i 
estem convençuts de que el comerç és un pilar bàsic per a l’economia 
d’aquesta ciutat, o ha de ser-ho, i moltes vegades hem parlar d’això, de que 
Vilanova ha de ser una capitalitat comercial també, no?, també per la situació 
geogràfica i les característiques que tenim, i bueno, i com és la ciutat en si, 
doncs veritablement és una oportunitat que hem d’intentar d’alguna manera 
aprofitar per a la creació de llocs de treball i intentar mica en mica créixer 
econòmicament. 
 
Nosaltres estem convençuts de que perquè el comerç funcioni s’han de 
prendre mesures, s’han d’aplicar polítiques encertades i per aquesta raó 
pensem de que s’ha d’analitzar el tema del comerç amb perspectiva, i per a 
això necessitem estudiar la temàtica d’una manera extensa, treure tota la 
informació possible i aquí han de participar també tots els ens implicats, no?  
Vull recordar, per exemple, l’última conversa que havíem tingut relacionada 
amb el tema del comerç, la modificació de la Sínia de les Vaques, per exemple, 
que fins i tot a Comissió Informativa, quan ja ho teníem tot més o menys 
acabat, van sortir dubtes, per exemple, sobre com teníem que fer la 
modificació, si estarien d’acord els comerços de la zona, si això aniria millor o 
pitjor.  Bueno, nosaltres creiem que totes aquestes qüestions, ja no només... 
bueno, les polítiques tenen que veure amb l’activitat comercial, es poden veure 
des de molts punts de vista, i per lo tant nosaltres creiem que és convenient 
dotar a la ciutat d’aquest organisme amb aquestes competències.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies.  Senyor Figueras. 
 



 

 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per posicionar el govern al respecte 
d’aquesta moció del grup popular.  Com és conegut per vostès, el govern des 
del primer dia va fer una aposta per diverses línies estratègiques, una de les 
quals és que Vilanova ha d’esdevenir molt més una ciutat turística i comercial.  
Des d’aquest punt de vista ens agradaria recalcar aquí que les coses estan, 
des del punt de vista més estricte del comerç, amb una doble jo diria vara de 
medir.  Per una doncs és evident que el consum de les famílies ha disminuït, i 
per tant això afecta directament al comerç, és una preocupació d’aquest 
regidor i de la Regidoria doncs veure com en alguns carrers hi han persianes 
que s’abaixen, més que no pas que en pugen, i per tant doncs intentem veure 
com podem actuar davant d’això, però per l’altra banda sí que és positiu, i per 
això ho valoro en darrer lloc, doncs la feina o la sort, el luxe fins i tot, de que a 
Vilanova disposem d’una associació de comerciants, en aquest cas Viu 
Comerç, de l’avantguarda del país.  M’agradaria només recordar que l’any 
passat varen ser premiats com la millor iniciativa comercial de Catalunya, que 
reconeix la Generalitat, i que la veritat és que ens fan les coses molt fàcils.  
Haig de dir que hi ha una bona predisposició a tirar endavant campanyes, una 
bona predisposició a anar a fires, a anar junts en aquest cas doncs 
administració i associació de comerciants, que jo crec que és el que està 
ajudant a que malgrat la situació Vilanova segueixi siguent una plaça comercial 
de primer ordre.  Com sovint diu l’alcaldesa, la zona comercial a l’aire lliure 
més important de Catalunya. 
 
A partir d’aquí rebem bé la proposta que ens fa el grup municipal Popular, però 
li hem de plantejar una transacció.  Com saben, i producte de la voluntat del 
govern de potenciar el comerç i el turisme, un dels primers acords que vam 
impulsar va ser la creació de la Taula de Comerç i Turisme, que és un òrgan 
en el que tots els gremis de la ciutat vinculats amb aquest sector, conjuntament 
amb el govern i els grups municipals, doncs anem treballant de forma periòdica 
cada dos mesos i que està donant doncs jo crec que uns fruits positius, és allà 
on es valoren o s’impulsen, diguem-ho així, es disenyen les campanyes que 
creiem que s’han de confeccionar, i des d’allà doncs implementem per una 
banda el sector privat i per l’altra el sector públic.  És en aquest sentit que li 
proposem una transacció, perquè creiem que no cal crear un Consell Municipal 
de Comerç, ja que ja existeix aquest fòrum en el que involucra tots els agents 
implicats, que és la mateixa Taula de Turisme i Comerç.  I el que els 
plantejaríem és que en el segon punt, on vostès diuen: “dotar aquest 
organisme de la capacitat per encarregar estudis i anàlisis de l’activitat 
econòmica i consensuar estratègies de promoció”, estudis no n’hi hem fet 
encarregar, però allà consensuem les estratègies de promoció i de foment del 
comerç i les propostes, etc., etc.  Com que això ens sembla que ja ho estem 
fent i per tant creiem que ho hem de seguir fent, el que els hi plantegem és que 



 

 

suprimim el primer punt i quedi en un acord únic que digui: “Dotar la Taula de 
Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú de la capacitat per, etc., etc.”, i si 
estiguessin d’acord amb aquesta transacció doncs tindrien el suport del 
govern.  Moltes gràcies, alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Hauria de dir si accepten la transaccional. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Com al final l’objectiu sí que l’assolim, encara que sigui plantejat d’una altra 
manera, estaríem d’acord amb la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs per tant passem a posicionar-nos sobre aquesta moció tenint en 
compte aquesta transaccional.  Alguna paraula?  Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, primer agraïm al grup municipal del Partit 
Popular de Catalunya aquesta moció que expressa una preocupació que crec 
que és compartida per tot aquest Ple, i és el futur del nostre comerç, en el 
sentit de poder-lo millorar.  És cert que el govern municipal a inicis del mandat 
va crear una Taula de Comerç i Turisme, que el regidor Figueras acaba 
d’expressar,  en la que som presents i representats els sectors del comerç i 
turisme de la ciutat, tècnics de l’Ajuntament i tots els grups municipals, inclòs el 
Partit Popular de Catalunya.  Anar-hi o no depèn dels grups.   
 
Ara, he dit agrair, però votarem en contra, i evidentment estem en contra de la 
transacció.  Per què?  Ara donaré les raons.  Entenem que la Taula de Comerç 
i Turisme, de fet treballa de manera immediata en campanyes que són molt 
pròximes, molt properes.  No fa en cap moment, i entenem que en el sentit de 
la moció que presenta el Partit Popular és la creació d’un Consell, en certa 
manera d’un pla i d’una estratègia que és de futur, que va a mig i llarg termini.  
Per tant, distingim, Iniciativa distingeix que la Taula de Comerç i Turisme 
treballa en la immediatesa, i que en el fons el que estan proposant –igual 
m’equivoco, poden rectificar-me el Partit Popular- és un Pla estratègic o un Pla 
d’acció de futur.  Doncs bé, aquest Pla ja ha estat aprovat per aquest Ple, de 
fet es va aprovar el 7 de maig, va ser una moció d’Iniciativa per Catalunya-
Verds, com és molt curta i només hi havia un acord, el llegeixo:  
 



 

 

“Elaborar un Pla d’Acció Municipal Turístic i Comercial en el decurs d’aquest 
2012, en base a un procés de consulta, participació i de consens polític, social i 
ciutadà, que defineixi el model de desenvolupament turístic i comercial de la 
ciutat per als propers anys, els eixos i prioritats de treball municipal i el conjunt 
d’accions a desenvolupar.” 
 
Aquesta és la moció.  Suposo que encara està en un calaix.  Ja em dirigeixo 
directament al govern, perquè de moment, almenys des de la Comissió 
Informativa, no hem rebut cap informació.  Per tant, una mica ara se’ns 
presenta una moció que reitera ja una moció aprovada en aquest Ple.  I tot això 
passa en aquest sentit –no faré cap qualificació- sinó perquè el govern ha estat 
diguem inactiu en aquest sentit.  Senyor Figueras, valorem positivament la 
Taula de Comerç i Turisme, ja ho hem dit.  Creiem que estan fent bé en aquest 
sentit.  Nosaltres som presents en aquesta taula i per tant ho veiem i 
compartim.  Ara, el que la moció que es va aprovar el 7 de maig estava dient 
una altra cosa, parlava d’un futur a mig i llarg termini.  Que això també podem 
fer-ho, i a més a més el govern ho pot fer com vulgui, perquè no vam precisar 
res, simplement fer-ho.   
 
El Partit Popular bueno, compartim aquesta moció, però no la podem aprovar, 
perquè és tornar a aprovar –entenem nosaltres- una cosa ja aprovada.  Res 
més. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS  
 
Sí, demanaria si es pot tornar a llegir llavors com quedaria el punt de la moció 
amb la transaccional. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, el senyor Figueras ara mateix ho repeteix. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
El punt 1 se’n va.  Llavors queda un punt únic que diu: “Dotar la Taula de 
Comerç i Turisme de la capacitat per...” i tot això que diu, que des del nostre 
punt de vista ja s’està fent, excepte lo d’encarregar estudis, però que si la taula 
ho decideix, els podem encarregar, no veig perquè no. 
 
 



 

 

MARTA RIUS 
 
D’acord.  No, més que res per sapiguer si llavors prosperava o no la creació 
d’aquest Consell Municipal que nosaltres ens generava dubtes més que res, no 
per la intenció sinó per qui havia d’estar integrat, qui podia representar, perquè 
el comerç a la ciutat abarca una tipologia força diversa i també doncs perquè 
enteníem que aquest sector precisament ja comptava amb la Taula de Comerç 
i de Turisme i que per tant duplicar organismes en aquest sentit, o marcs de 
debat, doncs ens semblava reiterar una feina que ja s’estava fent i a més a 
més també que en aquest cas pensàvem que és important la intervenció dels 
consumidors, que dins del comerç i del turisme que també hi haurien de tenir 
veu.  Per tant, no posarem entrebancs en aquest sentit i sí ens sembla bé que 
es pugui dotar aquesta Taula de Turisme doncs de la creació d’estudis, els 
pertinents.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies.  Enteníem a l’inici de la moció que es creava o es pretenia crear un 
nou espai de l’àmbit del comerç i per tant aquest grup era inicialment contrari a 
crear un nou espai per les raons que ja s’han dit.  Amb la transacció 
desapareix el nou espai, simplement es reforça l’objectiu de foment del comerç 
de la Taula de Comerç i Turisme i per tant hi votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Escalas.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Ja entendrà, senyor Claver, que alguna cosa li haig 
de dir malgrat les hores, eh?  Home, a mi m’han dit moltes coses però inactiu 
no m’ho havien dit mai encara, i em sembla que aquest govern pot tenir molts 
defectes, però el do de la inactivitat em sembla que no el té, i menos el regidor 
que se li adreça. 
 
Jo entenc que vostè voldria tenir ja sobre la taula, diguem, un Pla a mig i llarg 
termini, tal i com vostès ens varen demanar en una moció –que aviat farà un 
any-, però deixi’m que li digui una cosa, nosaltros vam entrar a governar fa un 
any i mig, una mica més, vostès n’hi van estar dotze, i en vaig trobar cap de 
Pla d’aquests al calaix, jo.  M’entén?  Llavorens, llavorens, no, no, amb la 



 

 

mateixa sinceritat, vull dir, no passa res.  Nosaltres l’hem de fet, ara, fixi’s bé, 
què ens ha semblat que havíem de prioritzar?  Oi que el sector ja el tenim i ja 
hem decidit que volem ser una ciutat que faci una aposta pel comerç?  Eines: 
doncs la Taula, sector públic, sector privat i a treballar.  En paral·lel?  Té raó, 
hem de fer aquest Pla.  Per què no l’hem fet fins avui?  Doncs li seré molt 
sincer, perquè no tenim tots els recursos que caldria per fer un Pla ben fet.  Jo 
li faré arribar les reunions diguem que a través dels nostres tècnics i d’un 
mateix hem vist amb diverses empreses especialistes en el sector de comerç a 
les que ens han plantejat com pot anar tot un procés d’aquestes 
característiques.  Perquè si l’hem de fer amb mitjans propis, ens costarà més. 
 
Per tant, estigui tranquil, que agafo en aquesta sessió plenària el compromís 
de demà posar-nos a treballar a veure com podem fer, diguem, en paral·lel a la 
feina que s’està fent en la Taula, doncs un debat més a mig i a llarg termini, 
però insisteixo, el sector necessita eines, creiem que les eines que el govern 
ha posat sobre la taula poc o molt funcionen, funcionen i per tant el que hem 
de fer és entre tots mirar de sumar perquè acabi donant més resultats.  Moltes 
gràcies, senyora alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs si no hi han més paraules, passem a la... Sí, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Senyor Figueras, jo no he dit que el govern sigui 
inactiu, jo no he dit... jo dic que en aquesta moció del 7 de maig ha estat 
inactiu.  És diferent, eh?, són dos conceptes molt diferents.   
 
Segon.  No és cert que no hagi existit un Pla, ha existit.  Si avui en dia tenim un 
comerç a l’aire lliure probablement de les ciutats mitjanes de Catalunya més 
potent, és perquè hi havia un Pla estratègic.  El que nosaltres volem és anar 
més lluny, tots junts, eh?, tots junts. 
 
Segon.  Jo no he criticat la Taula, fins i tot li he dit que ha estat un encert, fins i 
tot un encert.  Simplement considero, perquè hi vaig i ho veig, que és 
d’immediatesa.  Ha passat un any sobre la possibilitat de debatre a mig i llarg 
termini.  L’únic que vol el grup d’Iniciativa per Catalunya és que es porti a terme 
aquesta moció aprovada per unanimitat i que considerem que és positiva per a 
tota la ciutat i que molt probablement ens posarem tots d’acord.  Gràcies. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Passem, per tant, ara sí, a la votació d’aquesta 
moció amb la transaccional incorporada.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tothom, excepte l’abstenció 
d’Iniciativa. 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel Sr. Figueras, la qual 
s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (3) i CUP (3) = 22 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“Dotar la Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú de la capacitat per 
encarregar estudis i anàlisis de l’activitat comercial per consensuar estratègies 
de promoció i de foment del comerç i elevar propostes als òrgans de govern 
municipals.” 
 
 

12.  MOCIÓ D’ICV PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ 
D’ELEMENTS D’INTERÈS PATRIMONIAL DE LA CIUTAT. 

 
El patrimoni historicoarquitectònic de Vilanova i la Geltrú és un dels testimonis 
fonamentals de la nostra trajectòria històrica i d’identitat local i un recurs 
econòmic de ciutat. Els béns que l’integren constitueixen una herència 
insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions 
futures. La protecció, manteniment i difusió del patrimoni historicoarquitectònic 
és una de les obligacions d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que aquest Ajuntament va iniciar el 2010 la revisió del seu Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Historicoarquitectònic i Natural, que incorpora nous 
criteris de protecció. 
 
Atès que aquest Pla Especial i Catàleg és un dels documents que integren el 
Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal que el Ple extraordinari del 23 de 
gener de 2012 va aprovar iniciar la seva revisió. 
 
Atès que el 17 d’octubre 2012 aquest Ple va aprovar per unanimitat la moció 
en relació amb la protecció del patrimoni arquitectònic de la ciutat que establia 



 

 

“TERCER. Impulsar aquelles accions necessàries en els deures de 
conservació i manteniment, que permetin evitar la pèrdua d’aquest patrimoni, 
amb la col·laboració tècnica activa en els processos amb els propietaris, per 
tal de crear una cultura de protecció patrimonial de la ciutat.” 
 
Atès que aquest Ple va aprovar en sessió extraordinària del 8 de novembre de 
2012 les Ordenances Fiscals i Ordenança reguladora dels Preus Públics en la 
qual s’incorporava una bonificació de les taxes sobre l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana amb l’intenció de 
promoure la rehabilitació dels edificis catalogats.  
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV  proposa al Ple municipal l’adopció dels 
acords següents: 
 
“PRIMER. Establir unes bases específiques municipals reguladores 
d’atorgament de subvencions en els propers pressupostos municipals 
destinades a ajuts per a la rehabilitació d’elements patrimonials inclosos en el 
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Historicoarquitectònic i Natural de 
Vilanova i la Geltrú, que defineixi les condicions i el procediment a seguir per a 
la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que 
atorgui aquest Ajuntament en concepte de rehabilitació dels béns d’interès 
patrimonial. 
 
SEGON. Podran ser beneficiaris dels ajuts les persones físiques o jurídiques 
que promoguin les obres o actuacions com a propietaris, arrendataris, 
usufructuaris o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa 
admissible en dret. 
 
TERCER. Que aquestes bases s’incorporin a les disposicions normatives de la 
revisió del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Historicoarquitectònic i Natural. 
 
QUART. Que en el cas de no quedar exhaurida la partida de rehabilitació 
d’edificis que ha promogut aquest Ajuntament siguin destinades a la 
rehabilitació dels béns d’interès patrimonial.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, no tornaré, primer per les hores, per no 
cansar, a enumerar les iniciatives que el passat mandat sobre la política 



 

 

patrimonial es va fer.  Primer, per no entrar en allò problemes, jo crec que la 
política patrimonial és un patrimoni d’aquest Ple, i de fet, tot i que les iniciatives 
van venir d’un altre govern, el govern del tripartit, tots els grups d’aquest Ple 
van donar suport.  Per tant, entenguin que nosaltres considerem que hi ha una 
política patrimonial municipal en el que tots els grups hem aportat i hi som 
presents. 
 
Per tant, fem una altra aportació en aquest sentit.  Ara, faig una mica de crítica, 
ho sento, sóc a l’oposició i em toca, però jo crec que aquell impuls que es va 
donar en polítiques patrimonials el passat mandat, en aquests moments no es 
dóna.  Ja portem un any i mig en el que no veiem que aquesta... aquestes 
ganes i aquest impuls continuï.  Portem el Pla Especial i Catàleg elaborat des 
del 2010, entrat a l’Ajuntament el 2011.  Evidentment, amb una reunió tècnica 
només en un any i mig, quan el Pla Especial i Catàleg és l’eina fonamental de 
protecció del patrimoni de Vilanova.   
 
Bé, una de les responsabilitats que té aquest Ajuntament, i ho indica la Llei de 
patrimoni cultural català del 1993, és una obligació que tenim com a 
administració local, és la protecció del patrimoni.  Evidentment són polítiques 
molt difícils, jo ho entenc i ho comprenc.  Però des de l’administració local 
tenim aquesta obligació i tenim l’obligació, per tant, d’intentar trobar o esbrinar 
mitjans per aconseguir que el patrimoni sigui protegit.  Un, el que és privat –ara 
no entraré a parlar del públic-, el patrimoni privat evidentment té dificultats, no 
podem demanar als nostres veïns, tot i que tinguin una casa catalogada, a fer 
unes reformes si no tenen els mitjans.  Per tant, hem de trobar fórmules, 
fórmules que incentivin aquesta rehabilitació.  A les passades Ordenances 
municipals aquest grup va fer una aportació sobre la transmissió patrimonial, i 
intentar equiparar-nos a altres municipis que tenen claus que afavoreixen la 
rehabilitació.   
 
Bé, amb la moció el que pretenem és una mica el mateix, és intentar crear en 
uns pressupostos, en els propers pressupostos, i que quedi recollida en una 
Ordenança, la possibilitat que aquells propietaris o usuaris usufructuaris de 
cases catalogades, tinguin la possibilitat de rebre un ajut.  No indiquem la 
quantitat, no indiquem res.  Simplement indiquem que es creïn les bases 
d’aquest tipo de concurs, de possibilitat d’adherir-se a subvencions, per tal de 
portar petites pràctiques de protecció del patrimoni.  Res més.  Espero que el 
Ple el pugui aprovar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Giribet. 
 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
Bona nit.  Senyor Claver, li contesto perquè es fan menos polítiques amb 
relació a la rehabilitació de patrimoni que al mandat anterior, o no cal?  Vull dir, 
perquè clar, entenem la situació en la que estem, no?  Jo crec que tampoc cal 
aprofundir massa en aquest aspecte.  Ja sabem com estem. 
 
Estem totalment d’acord i creiem que el patrimoni és un dels valors que tenim a 
la nostra ciutat, en això estem tots, jo crec que totalment d’acord, dels que 
estem aquí.  I per suposat que no tenim cap dubte en que, en la mesura del 
que sigui possible, destinar una partida o mirar de buscar la manera de que 
això sigui viable.  El que passa que clar, ens trobem a principis, no a principis 
però quasi a principis del 2013, sabem les situacions que ens estem trobant a 
la ciutat, avui mateix aquest Ple jo crec que ha sigut un reflexe important del 
que està passant.  I és un any que segurament preveiem tots molt complicat i 
que serà difícil de preveure com acabarà, no?, amb lo qual, des de... o ara en 
aquest moment comprometre’ns a fixar unes partides concretes a uns 
determinats destins, home, creiem que és una miqueta complicat.  De totes 
maneres nosaltres votarem a favor la moció, perquè estem totalment d’acord 
amb la finalitat.  Sí que li voldríem fer una proposta, creiem que dins, per fer-ho 
d’alguna manera assumible i també fer-ho tangible, que no parlem d’una cosa 
abstracta, el que plantegem i proposem és un acord per tal de situar la seva 
proposta en el tercer lloc de preferència, passant pel davant –no vol dir que no 
estiguem d’acord-, però amb unes actuacions que creiem que ja serien 
concretes, que d’alguna manera crec que ja s’han debatut moltes vegades, no?  
Que seria: la rehabilitació de la coberta dels Josepets i també la possibilitat 
d’habilitar els refugis antiaeris de la plaça de Sant Antoni, per tal que 
afavoreixin la normalització de les visites i establiments com un punt de 
referència de la ciutat.  Vull dir que, dins de les accions que algun dia poséssim 
en una llista de possibles solucions, demanaríem que aquestes dos estiguessin 
en primer ordre, si li sembla bé.  De totes maneres tenint en compte que clar, 
tot això veurem quina partida pressupostària podríem tenir en compte. 
 
En el punt 1 jo crec que no hi ha cap problema.  Abans li he comentat de 
transaccionar en el 2, bueno, parla dels usufructuaris, propietaris, llogaters... 
no sé si en aquest cas hauríem de concretar els propietaris des del punt de 
vista que entenem que l’autorització per poder realitzar unes obres seria per 
part de la propietat, però bueno, en tot cas jo en això tampoc entraria. 
 
Al punt 3 sí que trobem, ja li hem dit que des d’un document urbanístic és molt 
difícil poder regular el que té que veure amb un tema fiscal, que creiem que 
hauria d’anar, segons ens han dit els serveis jurídics i hem parlat amb diferents 
tècnics, que hauria d’anar vinculat amb unes ordenances fiscals i no incloure-
ho dins d’un document urbanístic.   



 

 

 
I en quart lloc potser votaríem que no, però no perquè estiguem en contra, com 
ja li he dit abans, sinó perquè creiem que les polítiques que tinguin que veure 
en aquest moment amb la rehabilitació d’habitatges destinats a la borsa de 
lloguer social, no els hauríem de deixar, i més després de tot el que avui hem 
vist i, com he dit abans, s’ha parlat en aquest Ple.  Amb lo qual, home, diríem 
que no, però no perquè no estiguem d’acord amb el quart punt, sinó perquè 
creiem que si quedés algun remanent d’aquestes partides hauríem de tornar a 
reinvertir-les amb unes mateixes polítiques en el mateix sentit.  Vull dir que 
simplement és per això la negativa del quart punt.  Ara, no sé si podem dir o 
per no votar en contra, afegir una transaccional que digui que en el cas de que 
no hi hagin aquests calés no es puguin destinar a polítiques relacionades amb 
la rehabilitació d’habitatge, doncs les podríem destinar a polítiques de 
rehabilitació de patrimoni. 
 
MANEL CLAVER 
 
De fet, senyor Giribet, és el que diu.  Diu: “en el cas de no quedar exhaurida la 
partida de rehabilitació d’edificis que ha promogut aquest Ajuntament”, “en el 
cas”. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Però entenem que hi ha una ordenança que regulava per una actuació 
concreta i que finalitzava i en tot cas... 
 
MANEL CLAVER 
 
De totes maneres, el punt quart és el menys important.  M’agradaria precisar 
un parell de coses.  Una, quan parlem de polítiques patrimonials no ens estem 
referint a fer obres a les façanes.  Jo em referia a que al passat mandat es va 
realitzar un impuls important en el que és l’element clau d’una política 
patrimonial d’una ciutat, que és el seu Pla Especial i Catàleg.  Només m’he 
referit a aquest, i això no costa diners, no costa diners. 
 
JOAN GIRIBET 
 
S’ha aprovat el catàleg de masies també. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, també es va iniciar al passat mandat.  Després, per què fem la moció ara i 
parlem dels pressupostos del 2014?  Aviam, no vull posar-me a aquesta hora 
malament amb el govern, però és que a vegades entren propostes que ens 



 

 

triguen molt.  Pot parlar de la tarifació social.  Portem 14 mesos.  Donem temps 
perquè ho tinguin en compte, perquè després vostès voldran que els aprovem 
els pressupostos.  Tingui’ns en compte.  Clar, si no ens tenen en compte, pues 
malament. 
 
Bé, d’acord en el punt quart retirar-lo i en la transaccional del punt tercer, parlar 
de que sigui també, no en les disposicions normatives de la revisió del Pla 
Especial i Catàleg, sinó en unes ordenances fiscals, també d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Giribet, fem-ho així.   
 
Per tant, quedaria la moció... si de cas, perquè tots els grups... ho tingui tothom 
clar, repetim com queda la moció sencera, els acords. 
 
MANEL CLAVER 
 
S’entén el que anem a votar, no?  El punt quart queda retirat i el tercer 
quedaria “Que aquestes bases s’incorporin a les disposicions de les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”. 
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha alguna paraula sobre aquest tema, o passem directament a la votació?  
Passem a votar-ho?  El senyor Álvarez em sembla que em diu que vol dir 
alguna cosa. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí.  No, no, seré molt breu.  Estem d’acord i votarem a favor perquè ens 
sembla que és necessari, ens sembla que és positiu.  I només recordar en 
aquesta dinàmica que portem avui d’anar recordant de que es presenten coses 
que ja s’havien presentat, fa dues legislatures nosaltres havíem presentat una 
moció així que, segons m’explica el portaveu –jo sóc massa jove per recordar-
ho-, que em sembla que a més es va rebutjar, però bueno, celebrem que ara 
es presenti i hi estem tots d’acord.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Bé, doncs, passem a la votació d’aquesta moció, amb les 
transaccionals.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

 

Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Establir unes bases específiques municipals reguladores 
d’atorgament de subvencions en els propers pressupostos municipals 
destinades a ajuts per a la rehabilitació d’elements patrimonials inclosos en el 
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Historicoarquitectònic i Natural de 
Vilanova i la Geltrú, que defineixi les condicions i el procediment a seguir per a 
la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que 
atorgui aquest Ajuntament en concepte de rehabilitació dels béns d’interès 
patrimonial. 
 
SEGON. Podran ser beneficiaris dels ajuts les persones físiques o jurídiques 
que promoguin les obres o actuacions com a propietaris, arrendataris, 
usufructuaris o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa 
admissible en dret. 
 
TERCER. Que aquestes bases s’incorporin a les disposicions de les 
Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 

16.  MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
El Ple de l’Ajuntament de gener de 2012 va aprovar una moció a proposta del 
PSC relativa al Port de la ciutat, en la qual es sol·licitava al govern la 
presentació d’un document de base per fixar un debat i posicionament 
municipal sobre quins han de ser els eixos de desenvolupament d’aquesta 
infraestructura, els seus usos i l’encaix amb la ciutat, especificant-hi les 
modificacions o actualitzacions del Pla Especial del Port que s’estiguessin 
treballant per part del govern, així com un calendari al respecte. 
 
Amb posterioritat, es va lliurar un dossier sobre el Port, sense que 
s’hagi realitzat cap debat, com preveia la moció. Així, els darrers mesos s’han 
presentat propostes i modificacions i s’han conegut notícies relacionades amb 
el desenvolupament d’aquesta infraestructura: la modificació urbanística de la 
Sínia de les Vaques, la negociació en relació amb la tanca del Port, o 
les novetats sobre els nous usos i activitats a la nau de les drassanes i 
l’encaix a la plaça del Port o les activitats que s’ubicaran a la plaça del Trajo 
de Garbí, entre d’altres. 
 
Aquests elements són tots ells d’una importància cabdal per a la dinamització 
del Port i que posen de manifest la necessitat de contextualitzar-los amb el 



 

 

conjunt de propostes del Pla Especial aprovat el 2007. És per això, veiem 
necessària la formulació d’un debat per tal d’actualitzar, si s’escau, les 
propostes que allà s’hi recollien, així com els nous condicionants d’ençà la 
seva aprovació, ja que el Pla Especial ha de ser un instrument que esdevingui 
una garantia pel funcionament eficaç i el desenvolupament futur. 
 
Aquest debat, a més, hauria de fer-se obert a la ciutadania i al conjunt de 
sectors interessats, ja que existeix un ampli interès en tot allò que està 
relacionat amb els projectes que tenen relació amb aquesta infraestructura. El 
Port és, sens dubte, un element que ajuda i ha d’ajudar a la projecció del 
territori en diversos sectors econòmics i ha tingut i té una gran relació històrica 
amb la ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple d’aquest Ajuntament 
l’adopció del següent  

ACORD: 
 
“Iniciar el procés per elaborar el debat amb relació al Port de Vilanova i la 
Geltrú que permeti la seva celebració en el termini de 3 mesos.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  L’acord és molt breu, és la segona part d’una moció que vam portar 
al Ple del gener del 2012, si no recordo malament.  Se’ns va lliurar tota una 
documentació.  Durant aquest temps doncs hi ha hagut diverses qüestions que 
han afectat aquesta infraestructura i la relació amb la ciutat, doncs que 
permetrien fer un debat per posar al dia la validesa de totes les propostes que 
es contenen en aquell Pla Especial del Port que es va aprovar l’any 2007, i 
creiem que és interessant.  La metodologia del debat, el termini, etc., doncs el 
podem discutir en Comisió, si s’escau, però era simplement doncs a efectes de 
recordar la segona part d’aquella moció que vam presentar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyor Giribet. 
 
 
 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
Molt bé.  Bueno, en tot cas comentar, més que res sí que els hi demanaria a 
veure si es pogués fer una modificació en la moció, en el punt –i la votaríem 
favorable, eh?-, en el punt que diu “iniciar el procés”.  Home, no diguem 
“iniciar”, perquè creiem que en tot cas podríem dir “continuar”.  Sembla una 
mica el que abans s’ha comentat de l’habitatge, però home, considerem que sí 
que s’ha fet una feina, des del punt de vista que sí que és cert que la moció 
que es va iniciar al gener de l’any passat es va demanar que es lliurés una 
documentació, que es va fer, que també d’alguna manera es va presentar per 
portar a debat.  És cert que aquest debat no ha existit, però també, home, 
potser esperàvem una mica de retorn després de presentar aquesta 
documentació.  Dir simplement, bueno, que és cert que estem davant de 
moltes accions molt importants en aquest moment a la ciutat, creiem que s’han 
portat a terme moltes, moltes s’han comentat a Comisió Informativa i dir que 
bueno, avisar en aquest cas que està parlant de que es demana un debat.  En 
breu, jo crec que en tres o quatre setmanes, es convocarà o està previst 
convocar ja, si no ha arribat la documentació, del Consell Assessor del Barri de 
Mar, per portar tots els temes que en aquest moment estan sobre la taula a 
debat i donar una explicació també a tota la ciutadania. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, acceptaríem la transacció de continuar el procés iniciat fa més d’un any. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per dir que el nostre grup votarà favorablement, però és cert que el 
Consell Assessor ha de parlar dels temes, però sí que és cert lo que assenyala 
la moció, que estem veient parcialment temes que afecten al Port i que alguna 
demanaria un cert consens polític de visió.  Això ho havíem comentat en 
alguna Comissió Informativa.  Estem, doncs, iniciant el procés de revisió del 
POUM, el Port és un element vital, la intervenció de tota la façana marítima, 
perquè té una afectació sobre la façana marítima.  I una mica ens anem trobant 
a pedaços, no a pedaços en el sentit negatiu, sinó això, debats potser a 
vegades parcials i aïllats i el que volem és tenir reflexió global, no?, i una mica 



 

 

més enllà de que evidentment ha de passar pel Consell Assessor, crec que el 
debat polític del conjunt es mereix doncs a lo millor alguna sessió en 
profunditat, o un parell de sessions en profunditat dels grups. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, des de la CUP en el mateix sentit.  És el que dèiem, no?, i ja s’ha repetit 
que estan passant moltes coses al voltant del Port i el barri de Mar, des de tot 
l’aparcament que s’ha fet a la façana marítima en zona blava, com el tema de 
la tanca que s’està reflexionant sobre el tema, com el tema del Trajo de Garbí, 
la Sínia de les Vaques, la rambla del Far, l’espai del Far, els usos que li podem 
donar o no a la nau de Dradisa, i per tant creiem que també arribem una mica 
tard amb aquest debat, però sí que demanem que sigui al més aviat possible 
per veure en quin punt ens trobem i què estem a temps o no encara de fer i 
projectar al voltant del port.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Alguna paraula més?  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas, senyor Ràfols, donar-li les gràcies per apreciar que s’estan fent 
moltes coses a nivell del Port.  Vull dir que crec que és una cosa que en aquest 
cas d’alguna manera és positiu cap al govern, no?, el fet de que realment 
s’estigui en aquest moment parlant de moltes coses, com s’ha dit la Sínia de 
les Vaques, tot el tema que tingui que veure amb relació al Port, el Far, vull dir 
coses que, encara que no siguin directament vinculades al Port, d’alguna 
manera ajuden a potenciar i a dinamitzar tot lo que és aquest espai.  El pas 
sota la via, etc., podríem parlar de molts però no em voldria estendre. 
 
Simplement sí que dir que home, que tenim un Pla Especial del Port, això no 
ho hem d’oblidar, un Pla Especial del Port que s’ha treballat durant temps, i 
entenem que el va aprovar el govern anterior, amb un criteri que, analitzant lo 
que () que està, està força bé, segurament hi ha coses que s’haurien de 
debatre, però crec que no hauríem de tornar a parlar o insistir entre fer un 
debat sobre el Pla Especial del Port, perquè ja entenem que el Pla Especial del 
Port és un document urbanístic aprovat, i que ara el que hem de fer és 
d’alguna manera treballar sobre aquest document i mirar que d’alguna manera 



 

 

el que aquest document marca ens indiqui la línia en la qual hem de continuar 
treballant per les activitats que allà s’han de desenvolupar. 
 
I en quant a la línia de parlar d’una idea més global, potser, de tot el que té que 
veure amb el Port, que és veritat, que potser a vegades pot donar aquesta 
sensació, li asseguro que aquesta visió global existeix i en tot cas jo crec que 
en el proper Consell Assessor del Barri de Mar tindrem l’oportunitat d’explicar-
ho molt d’una manera molt global.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Si no hi ha cap més paraula, passem a la 
votació d’aquesta moció.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Continuar el procés iniciat fa més d’un any per elaborar el debat amb relació 
al Port de Vilanova i la Geltrú que permeti la seva celebració en el termini de 3 
mesos.” 
 
 

17.   MOCIÓ DEL PSC PER A LA CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES 
SOBRE L’ORIGEN DELS CONSUMIDORS EN ELS SECTORS 
DEL COMERÇ I EL TURISME DE LA CIUTAT. 

 
La situació econòmica de la ciutat, així com la modernització en els criteris de 
gestió del comerç i el turisme, fa necessària la posada en marxa d'una política 
de promoció econòmica que tingui capacitat de planificar i reaccionar als 
canvis que experimenten els sectors comercial i turístic. 
 
Cal tenir un coneixement suficient, basat en dades i mostres representatives i 
objectives, sobre els visitants que rep cadascun d'aquests sectors per separat, 
per saber-ne la procedència. A més mig termini, seria molt útil disposar d'una 
sèrie històrica que permeti fer avaluacions constants dels punts d'origen dels 
visitants de la nostra ciutat i detectar possibles canvis de tendència.  
 
En una època de recursos escassos en què a la vegada es fa més necessari 
que mai que les accions de promoció obtinguin la màxima rendibilitat, la 
creació i el manteniment d'una base estadística suficient facilitaria la presa de 
decisions eficaç i eficient, que fins ara s'ha hagut de fer a través d’intuïcions 



 

 

més o menys fonamentades. Així mateix, permetria avaluar les diferents 
campanyes que es puguin dur a terme.  
 
Aquesta base estadística requeriria de la col·laboració de tots els sectors 
implicats, que haurien d'aportar les dades que els serveis tècnics de 
l'Ajuntament processarien sense que això suposés cap cost addicional.  
 
Aquesta iniciativa no reportaria resultats immediats, però permetria afegir un 
element essencial en l'adopció d'iniciatives de promoció de la ciutat a mig 
termini, cosa que fa convenient iniciar-la ara. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa 
al Ple l'adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. La creació d'una base de dades sobre l'origen dels consumidors en 
els sectors del comerç i el turisme de la ciutat. S'elaborarà i mantindrà una 
sèrie estadística respecte a l'origen dels clients forans dels comerços, de bars 
i restaurants, activitats nàutiques, hípiques i dels hotels, així com dels visitants 
dels museus i de la ciutat en general.  
 
SEGON. Per obtenir les dades, en els convenis de col·laboració que 
l'Ajuntament signi amb les diferents associacions de comerciants, restauradors 
i gremis inclourà una clàusula segons la qual aquestes es comprometen a 
elaborar una estadística senzilla (podria consistir a anotar el codi postal de la 
clientela, que se'ls demanaria en el moment d'efectuar el pagament, per 
exemple) però de base suficient sobre l'origen dels seus clients i que 
transmetran de manera regular a la Regidoria de Promoció Econòmica. 
 
TERCER. En el marc de la col·laboració institucional amb l'Estació Nàutica, se 
li demanarà que faciliti estadística sobre les seves diferents activitats, així com 
l'obtenció de dades d'origen dels que contractin paquets o activitats si no són 
de la ciutat. 
 
QUART. La Regidoria de Promoció Econòmica o l'organisme en què aquesta 
delegui recopilarà totes les dades i obtindrà, directament, dades sobre l'origen 
dels clients d'establiments hotelers i hípiques de la ciutat, a qui es demanarà 
que col·laborin en aquest esforç. 
 
CINQUÈ. L'Ajuntament demanarà la col·laboració de la Generalitat per obtenir 
dades sobre volums de passatgers i orígens de Rodalies i de transport 
interurbà. 
 
SISÈ. L'Oficina de Turisme seguirà recopilant les dades com ja ve fent ara i 
s'afegiran les dades relatives als visitants dels museus de la ciutat. 



 

 

 
SETÈ. De manera inicial, la base de dades haurà de centrar-se en les 
campanyes d'estiu, Nadal i rebaixes en els comerços.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Ràpidament, perquè és un tema segurament més aviat 
tècnic, de totes maneres. I constatar en el llarg de la temporada 2011, 2012 i 
també doncs dels dos nadals, que hem tingut dificultats per obtenir dades per 
poder treballar, i veient doncs que cada vegada més necessitem criteris 
objectius per valorar i per saber qui de la ciutat, qui consumeix a cada un dels 
diferents sectors, i a mesura que les anem acumulant poder saber quins llocs 
estan fallant, quins no, per poder incidir en campanyes de promoció, i que això 
necessita un recorregut històric, doncs proposem que es pugui començar a 
elaborar per a aquesta temporada d’aquesta manera transversal i que 
segurament no tindrà una utilitat immediata, però que a mig termini sí que serà 
necessari.  Incorporem el comerç, considerem que és important.  Veiem que 
l’Oficina de Turisme ens donava dades que en el fons és de la gent que fa 
consultes a l’oficina, i per tant són una mica incoherents a vegades; les 
d’aquest estiu ens deia que havia caigut el número de visitants de la C-15, per 
tant vol dir que simplement és que hi havia menys gent que havia anat a 
l’Oficina que vingués d’Igualada o de Vilafranca, i al fet que segurament doncs 
el Gremi d’Hostaleria tampoc controla totes les dades de tot el sector.  Per tant, 
demanem que això es pugui fer, sabem que és molta feina, però creiem que 
serà un instrument útil de cara al futur. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Per posicionar el govern al respecte 
d’aquesta moció del grup Socialista.  Fer simplement dos breus apunts per dir-
li, senyor Escalas, que li agraïm que hagi presentat aquesta moció i que tindrà 
tot el suport del govern.  Precisament una de les virtuts que ha tingut la taula 
ha sigut de detectar aquelles mancances que hi havia a la ciutat a l’hora de 
manejar quina era l’efectivitat de les campanyes turístiques i promocionals que 
fèiem.  D’una manera... diguem, diversos exemples que hi van haver: escolteu, 



 

 

a Vilanova no hi ha un calendari anual de lo que passa aquí.  Ara ens posem a 
treballar perquè això hi sigui.  O no tenim una planificació coherent de en 
quines fires anem a vendre la ciutat de cara a promocionar-la.  Doncs això 
també ha estat en el si de la Taula que s’ha fet. 
 
Com molt bé comentava el senyor Escalas, hi han unes dades amb les que 
hem vist que no podíem treballar suficientment bé, que és sapiguer d’una 
forma objectiva si les campanyes que fem a fora després es tradueixen en 
visitants que vénen aquí, perquè no teníem més enllà de lo que ens deia 
d’Oficina de Turisme.  Manera de quantificar qui venia i d’on venia.  Per tant, 
creiem totalment encertada aquesta moció.  El govern l’assumeix.  Votarem a 
favor i, tal i com hem parlat fins ara, el que farem és en la propera edició de la 
Taula plantejar-ho a tots els membres del sector i per part dels tècnics que 
facin la millor proposta per poder-la tirar endavant possible.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Alguna paraula?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, a vegades ens mereixem anar a dormir 
tard, perquè tot això que ara estem discutint aquí ja es va discutir, exactament 
el 14 de setembre del 2012 a l’Hotel Cèsar, a la Taula de Comerç i Turisme, 
quan ens van arribar de l’Oficina Municipal de Turisme les dades sobre 
procedència i tipologia dels visitants a la campanya d’estiu.  I després el sector 
d’Hostaleria ens va donar l’ocupació hotelera i després el sector de comerç les 
seves estadístiques.   
 
Jo recordo que hi ha, com a mínim, tres regidors que som aquí hi érem 
presents en aquella Taula: el senyor Oriol Escalas va manifestar que trobava 
que aquestes dades no eren del tot les que ens convenia com a ciutat; aquest 
mateix regidor es va afegir al comentari i recordo perfectament que vostè va dir 
que sí, i fins i tot va dir: l’anirem a solucionar.  Per tant, ara s’ha repetit un 
discurs, el mateix que el 14 de setembre, que va estar tres hores.  Tornem a 
repetir-ho.  Torni el govern a agafar... ho diem de bon rotllo l’oposició, eh?, 
fixi’s, l’oposició va de bon rotllo a la Taula i li diu: “escolti’m”, i vostè a més a 
més l’accepta.  Posi’s a treballar-ho, simplement. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Però si jo vaig ser el primer que vaig reconèixer això. 
 
 



 

 

MANEL CLAVER 
 
Val.  Sí, no, si nosaltres ja li hem dit que felicitem la creació d’aquesta Taula, si 
això no ho hem negat mai nosaltres. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Doncs no l’entenc, on està la dificultat? 
 
MANEL CLAVER 
 
Home, que d’una vegada l’Ajuntament porti a terme en aquest cas un estudi 
més seriós i més acurat, que és el que ara la moció demana, es posi a fer-ho, 
simplement.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Només per manifestar el nostre vot favorable a aquesta moció, perquè tot el 
que sigui recollir estadístiques sobre el consum, i de manera més detallada a 
priori ens sembla encertat, interessant i a més a més amb un mecanisme 
senzill com és recollir el codi postal. 
 
No és intrusiu, i per tant són dades que ens serviran d’ajut en un futur per 
analitzar i per determinar l’origen dels visitants i també dels clients en els 
comerços doncs ens podran de retruc facilitar que es formulin unes línies 
estratègiques en el sector.  Per tant, votarem favorablement.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Hem de votar a favor, entre altres coses, perquè després d’escoltar la senyora 
Rius entenc que lo que es proposa és molt semblant al que havíem proposat 
nosaltres en la moció anterior, i bueno, ho votarem a favor.  La semblança 
entre aquest regidor i el senyor Claver amb el senyor Gerard és pura 
casualitat, eh?, només.  Moltes gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Jo prefereixo callar. 
 
ALCALDESSA 
 
Vinga doncs, pues passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

18. MOCIÓ DE LA CUP PER TAL DE DEMANAR QUE ES 
CONCEDEIXI EL NOM DE “GUILLEM AGULLÓ” A UN CARRER 
DEL MUNICIPI. 

 
Els partits i organitzacions d’extrema dreta, en alguns casos obertament 
neonazis, estan fent del discurs filofeixista un problema social i polític real a 
Europa. És una onada que recorre Europa des de ja fa uns quants anys, però 
que amb la crisi econòmica ha ressorgit per tal de fer la feina bruta del 
capitalisme més salvatge. Alba Daurada a Grècia, les milícies paramilitars que 
sorgeixen a Hongria, el Front Nacional de la família Le Pen a França, la Lliga 
Nord d’Umberto Bossi i Alessandra Mussolini a Itàlia, el Partit de la Llibertat de 
Geert Wilders a Holanda... i molts altres d’escampats per tot el continent. Tots 
aquests moviments han crescut, a més, gràcies a la indiferència i la passivitat 
de la majoria de les forces democràtiques, que han cregut solucionar el 
problema mirant cap a una altra banda i que sovint es permeten el cinisme de 
qualificar de radicals a tots els qui gosem denunciar-los i enfrontar-nos-hi. 
 
Al nostre país, tot i que amb certs matisos, els darrers anys també s’està 
produint un augment del discurs racista i xenòfob. D’una banda, veiem l’avanç 
a la Catalunya Nord del Front Nacional de Marie Le Pen. De l’altra, als 
territoris sota dominació espanyola, els partits com el Partit Popular, Unión 
Progreso y Democracia i Ciutadans es van fent seu també el discurs de 
l’extrema dreta, amb el clar exemple de la difusió de pamflets xenòfobs per 
part de l’alcalde de Badalona, Xavier G. Albiol, o les inexistents reticències 
que tingueren els esmentats partits a l’hora d’alinear-se amb organitzacions 
obertament feixistes i racistes el darrer 12-0 a Barcelona, on convocaven 
juntament amb Democracia Nacional, el Movimiento Social Republicano, 



 

 

Plataforma per Catalunya o el Casal Tramuntana per “fer front” al procés 
independentista del principat. 
 
Aquest discurs polític d’odi incoherent i intransigent l’aprofiten grups i 
organitzacions de tall feixista per desenvolupar, amb total impunitat, una 
estratègia política basada en l’odi, la intimidació i la violència a peu de carrer. 
Aquesta violència es fa palesa en diferents exemples com ara l’agressió per 
part d’uns neonazis a un menor indi al barri del Raval de Barcelona fa tan sols 
unes setmanes, el recent atac al casal Tio Cuc d’Alacant o els últims 
enfrontaments entre neonazis ultres i afins al casal Zona Cero de Castelló 
amb antifeixistes de La Plana. 
 
Però és l’assassinat de Guillem Agulló, de 18 anys d’edat, veí de Burjassot i 
militant de Maulets, l’atac més dur que ha rebut l’Esquerra Independentista en 
els darrers anys. Va morir a mans d’un grup de neonazis a Montanejos l’onze 
d’abril del 1993 i el seu assassinat va comptar amb el beneplàcit dels poders 
fàctics de l’Estat. El seu assassí tan sols va complir quatre dels catorze anys 
als quals va ser condemnat a presó i ara es troba imputat en l’operació 
Panzer.  
 
Per tot això, en record al jove Guillem Agulló i a totes les víctimes del feixisme 
i el racisme intolerant d’aquí i d’arreu del món, perquè vint anys no ens han fet 
oblidar-lo, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposem al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent  
 

ACORD: 
 
“Atorgar el nom de Guillem Agulló a un carrer del municipi. En cas que no sigui 
possible posar-lo en un nou carrer de la ciutat, retirar de manera immediata el 
nom del carrer de Duc de la Victòria, que fa referència al General Espartero, 
autor de frases com “A Barcelona hay que bombardearla al menos una vez 
cada 50 años” o  “Yo no tengo enemigos, los he fusilado a todos”  i substituir-
lo pel de Guillem Agulló.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Aquesta moció se’ns ha fet arribar des del col·lectiu Arran, a qui d’entrada 
agraïm la presentació d’aquesta moció, i que a més a més també agraïm la 
paciència que han tingut perquè des de l’inici del Ple han estat presents.   



 

 

 
Molt senzill, recordar la figura del jove valencià assassinat amb una ganivetada 
per neonazis a Montanejos, ara fa just vint anys aquest mes.  Uns fets que van 
ser condemnats al País Valencià per la majoria de les formacions, excepte pel 
Partit Popular i per Unió Valenciana, i que a més a més dos anys més tard es 
va celebrar, el 1995, el judici i en l’assassí confés dels fets li van caure catorze 
anys de presó, dels quals només en va complir quatre.  I parlem de Pedro 
Cuevas, precisament, que per si no fos prou la història, va formar part de la 
llista per les eleccions municipals l’any 2007 pel Partit ultradretà Alianza 
Nacional.  En va formar part a les llistes. 
 
Volíem deixar-ho clar, perquè a més a més de que va ser un judici controvertit, 
perquè el jutge va acceptar un testimoni de la defensa que va declarar sota 
secret i per tant en circumstàncies qüestionables, per tot això volem 
homenatjar el militant maulet, perquè no quedi en l’oblit com va passar 
aleshores.  La CUP demana concedir el nom de Guillem Agulló a un carrer de 
la ciutat, i proposem que substitueixi el nom del carrer Duc de la Victòria, 
dedicat al general Espartero, precisament imatge o exemple del feixisme més 
recalcitrant. 
 
Se’ns ha presentat una transaccional, la qual hem consultat amb Arran, que 
estan d’acord amb aquesta transaccional.  Tot i així volíem afegir que proposar 
a la Comisió de Nomenclàtor que estudiï atorgar el nom de Guillem Agulló en 
un carrer, demanaríem que fos en el termini d’un mes, perquè com sabem 
aquesta Comisió precisament no es defineix per ser de les que més sovint es 
reuneix. 
 
I només deixar clar que la CUP, de la mà d’Arran, no deixarà que casos com el 
del Guillem quedin en un calaix, que morin amb el pas del temps i que per 
molts anys que passin denunciarem les morts de dones i homes injustes i 
silenciades i donarem els noms de les institucions i les persones que queden 
impunes davant la llei davant d’aquests fets.  
 
Ens preocupa, a més a més, profundament l’ona expansiva del discurs que ara 
mateix malauradament hem de sentir, feixista, racista i xenòfob, que 
obertament mostren alguns moviments, alguns col·lectius, al país, a Europa; un 
discurs fonamentat a la nostra manera d’entendre en l’odi i en la manca 
absoluta d’empatia, que no tolerarem i que a més a més fa créixer una llavor 
de violència i d’intimidació a peu de carrer que no acceptarem.  És per tot això 
que en record del Guillem i de totes les víctimes del feixisme i del racisme 
intolerant, demanem el vot del Ple favorable a aquesta moció.  Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rius.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Bona nit, desconeixíem que hi havia un altre 
col·lectiu vinculat amb una moció, perquè sinó no us haguéssim fet com a 
mínim esperar a fer la moció l’última, eh?   
 
Jo no entraré en totes les consideracions, sinó tal i com ha dit la senyora Rius, 
des del govern es proposa una transaccional que és fer arribar això a la 
Comissió del Nomenclàtor.  És un sol acord però entenc que hi han dues 
peticions.  Llavors, el que faríem seria adreçar a la Comissió del Nomenclàtor 
tant una demanda com l’altra, i evidentment ens comprometem a convocar-la 
en el termini d’un mes.  S’ha de dir que no és una comissió que tingui gaires 
tasques més enllà de posar noms a carrers, i últimament no n’inaugurem 
gaires de carrers i llavors no hem de posar gaires noms.  És per això que no es 
convoca sovint.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies, senyora García.  Alguna paraula sobre aquesta moció?  
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Una cosa, no?, amb la transacció la moció millora substancialment en 
el sentit que ja és històric que en aquest Ple doncs no s’han adoptat decisions 
amb relació als noms dels carrers, sinó que es trasladen a la Comisió de 
Nomenclàtor.  De totes maneres, si nosaltres ara votéssim aquesta moció, 
segurament es podria interpretar que el nostre grup podria estar d’acord en 
que s’estudiï aquesta possibilitat.  Mirin, creiem que... no volem caure en 
aquest parany i per tant el nostre grup no votarem aquesta moció amb la 
transacció.  En tot cas serà una majoria del Ple la que trasladarà a la Comisió 
de Nomenclàtor aquesta possibilitat, però creiem que... amb tots els respectes, 
òbviament per a aquesta persona i pels fets ocorreguts, però no creiem oportú 
que atès que no té una vinculació tampoc directa amb la nostra ciutat doncs hi 
hagi d’haver un carrer amb el nom d’aquesta persona.   
 
Igual que malauradament doncs a Vilanova tampoc no hi ha cap carrer o plaça 
adreçada a les víctimes del terrorisme, com en el seu dia també vàrem 
demanar aquest grup.  Gràcies. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, hi ha alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tothom i els vots en contra del 
Partit Popular. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots (la Sra. Carmen María Rodríguez ha 
abandonat la sessió al punt 16) 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Proposar a la Comissió de Nomenclàtor que estudiï atorgar el nom de Guillem 
Agulló a un carrer del municipi.  Es convocarà la Comissió en el termini màxim 
d’un mes. En cas que no sigui possible posar-lo en un nou carrer de la ciutat, 
retirar de manera immediata el nom del carrer de Duc de la Victòria, que fa 
referència al General Espartero, autor de frases com “A Barcelona hay que 
bombardearla al menos una vez cada 50 años” o  “Yo no tengo enemigos, los 
he fusilado a todos”  i substituir-lo pel de Guillem Agulló.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Amb això finalitzem la tanda de mocions i el següent punt és el punt número 
21, que és la renúncia de la senyora Clàudia Duran Mas com a regidora 
d’aquest Ajuntament. 
 

21.  ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RENÚNCIA DE LA SRA. CLÀUDIA 
DURAN MAS COM A REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
Vist l’escrit presentat per la Sra. CLÀUDIA DURAN MAS, pel qual renuncia al 
seu càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
“PRIMER. Donar compte de la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. 
CLÀUDIA DURAN MAS, i donar-se la Corporació per assabentada de 
l’existència de la corresponent vacant de regidor/a, declarant-la a la Junta 
Electoral Central, a l’efecte de procedir a la seva substitució, segons l’article 
182 de la Llei Orgànica del règim electoral general. 
 



 

 

SEGON. Sol·licitar a la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la 
condició d’electa de la persona a la qual li correspondrà cobrir la vacant.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
En primer lloc li demanaré si ens vol dirigir algunes paraules. 
 
CLÀUDIA DURAN 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, seré molt breu.  Només dir que per a mi ha sigut 
un honor servir a la meva ciutat com a regidora d’aquest Ajuntament.  Ha estat 
una experiència curta, però molt intensa, tant a nivell professional com 
personal, a la que ara hi he de renunciar. 
 
Agrair als meus companys del grup socialista per tota la seva ajuda, i en 
especial al Joan Ignasi per haver-me seduït a emprendre aquesta aventura i en 
especial, bueno, en aquests moments tan complicats que està passant.  Moltes 
gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Els portaveus desitgen dir alguna paraula?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs Clàudia, lamentem que per motius personals, i sé que també 
professionals, hagis de veure doncs que aquest servei a la teva ciutat com a 
representant municipal s’hagi d’estroncar en aquests moments i en aquest 
mandat, i sap greu, no?  I en aquest sentit doncs encoratjar-te, evidentment, a 
continuar amb les teves tasques, tant personals i professionals, i donar-te 
doncs això, ànims i una força abraçada.  I lamentar això, lamentar-ho. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, molt breument, doncs per agrair la tasca, entenc que en nom de tots els 
vilanovins, fins i tot aquells que ens voten o que no ens voten, doncs som 
representants de tots.  Per tant, doncs agrair la feina que has estat fent i en tot 



 

 

cas desitjar-te molta sort d’ara endavant en els projectes que et porti la vida.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
En el mateix sentit, no?, agrair la tasca, tot i que ha sigut un periode de temps 
realment curt, no?, entre una cosa i altra, la que has pogut dedicar a les 
tasques municipals.  Però bé, jo crec que en qualsevol cas sempre és d’agrair 
que hi hagin persones a la ciutat que tinguin aquesta vocació i que tinguin la 
voluntat de servir la ciutat, ni que sigui per un temps, ni que sigui curt.  Crec 
que és bo i és positiu per a la ciutadania.  Sort.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, primer de tot Clàudia lamentar doncs que el Joan Ignasi no hagi pogut estar 
aquí avui i poder-te dedicar aquestes paraules.  En tot cas sí que des del grup 
municipal socialista primer de tot volem agrair-te la valentia, la teva valentia, 
ara fa més d’un any i mig, aproximadament, doncs que des de la no militància 
política vas volguer sumar-te al nostre projecte col·lectiu, que és un projecte 
que vol anar més enllà del projecte polític del PSC, no?  Agrair-te el compromís 
que has tingut durant tot aquest temps, el treball que hi has dedicat de servei a 
la ciutat, a la ciutadania, amb les dificultats malauradament que a vegades això 
comporta, de renúncies personals i professionals que malauradament doncs 
això de la política requereix.   
 
Avui és, jo diria que és la tercera... el tercer regidor-regidora, precisament a 
més a més, del grup municipal, del nostre grup municipal, doncs que ha hagut 
de presentar la seva renúncia, i malauradament crec que com a societat tenim 
un problema quan cada cop és més difícil poder-se dedicar al servei públic des 
de la política i compaginar-ho amb les teves responsabilitats professionals.  
Crec que davant d’això, com a societat ens hauríem de plantejar molt i molt 
seriosament què és el que està passant i quin perfil també de polítics i de 
polítiques s’estan generant.  Sigui com sigui, volia reivindicar la política, la 
política amb majúscules, que és el que fem avui aquí i el que fem cada dia com 
a representants públics.  Jo crec que reivindiquem-ho i sobretot posem-ho en 
valor, perquè a vegades nosaltres mateixos no posem en valor la feina i el 



 

 

servei que com a representants públics fem, i Clàudia, desitjar-te evidentment 
doncs tot el millor, tant a nivell personal com professional, i que sàpigues que 
continuarem comptant amb tu, no com a regidora, però sí com a persona 
compromesa amb el nostre projecte col·lectiu i amb la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora García.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Qualsevol persona que dedica un temps de la seva vida 
als altres, es mereix el nostre respecte i el nostre reconeixement.  Espero que 
la teva vida de regidora hagi sigut profitosa.  Molta sort. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tancar aquesta ronda d’intervencions Clàudia també, en nom meu 
i parlant en nom de tots, sempre m’agrada dir que els ciutadans i ciutadanes 
han triat 25 regidors, per tant tots formem part d’aquest govern municipal i per 
tant la teva presència durant aquests dos anys també ens ha agradat compartir 
amb tu aquest temps.   Esperem que a partir d’ara els teus projectes siguin 
molt exitosos, i sobretot esperem continuar veient-te i comptar amb la teva 
presència de tant en quant.  Molta sort, moltíssima sort. 
 
I deixi’m que faci una broma, si us plau, perquè sinó em moro.  Al Partit 
Socialista hauran de fer alguna cosa amb la paritat, eh?, perquè...  
 
 

PRECS 
 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, ara sí que ve la part que hi ha última d’aquest Ple, que és la part de precs.  
I no sé si hi ha...  Hi ha un prec que m’havia demanat ja la regidora també.  I si 
n’hi ha algun altre els hi passo la paraula. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Molt breument.  Demà es compleix una trista efemèride.  El 9 d’abril de 1938 
va ser afusellat a la presó de Burgos, en Manuel Carrasco Formiguera, una 
persona que va donar la seva vida per la seva pàtria i crec que toca recordar 



 

 

avui en aquest Ple aquest gran patriota que va morir cridant: “Visca Catalunya 
lliure!”.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies regidora.  Algun prec més?  Doncs s’aixeca la sessió.  Moltes gràcies 
a tots. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23.20 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari. 
 
 

 


