
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 2 DE JULIOL DE 2012 

 
 
Acta núm. 10 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18.10 hores del dia 2 de juliol de 2012, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
BLANCA ALBÀ I PUJOL 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ 
 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 



 

 
Excusa la seva assistència la Sra. MARTA RIUS GALLART. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
    1.  Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i 

urgent del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de maig de 2012. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Nomenament de nou representant municipal a la Fundació Privada Unió 

d’Esport Base de Vilanova i la Geltrú. 
    3. Donar compte de l’acord d’intencions de col·laboració per avaluar el 

potencial del Port de Vilanova i la Geltrú – Comarca del Garraf, per al 
turisme de creuers, aprovat per la Junta de Govern Local de 12.06.2012. 

 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    4. Donar compte del contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la 

cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar Social i 
Família en matèria de Serveis Socials i altres programes relatius al 
Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, aprovat per la Junta de Govern 
Local de 5.06.2012. 

    5. Donar compte dels convenis i subvencions per a entitats any 2012, 
aprovats per Junta de Govern Local de 26.06.2012. 

    6. Resolució d’al·legacions a l’acord de modificació de l’Ordenança 
reguladora dels Preus Públics de l’Escola de Música Mestre Montserrat. 

    7. Aprovar la creació de la Comissió per a l’estudi de la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic per a la redefinició de la 
forma de gestió del cicle integral de l’aigua, competència d’aquest 
Ajuntament. 

    8. Aprovar la creació de la Comissió per a l’estudi de la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’eventual canvi en la 
forma de gestió directa que actualment es presta a través de la 
companyia SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SAM.  

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
    9. Donar compte del conveni amb el Diari de Vilanova, aprovat per la Junta 

de Govern Local de 5.06.2012. 



 

  10. Donar compte del conveni de col·laboració amb l’Associació Musical 
Eduard Toldrà 2012, aprovat per la Junta de Govern Local de 12.06.2012. 

  11. Donar compte del conveni de col·laboració amb el Museu del Ferrocarril 
de Catalunya, l’Associació de Restauradors de Vilanova i RENFE-
Operadora, per a la promoció de la ciutat, aprovat per la Junta de Govern 
Local de 12.06.2012. 

  12. Donar compte del conveni de col·laboració amb l’Associació Estació 
Nàutica, per a la promoció de la ciutat, aprovat per la Junta de Govern 
Local de 12.06.2012. 

  13. Donar compte del conveni (aprovat per la JGL de 12.06.2012) de 
col·laboració amb l’Associació La Medusa, accions socioculturals Festival 
Faraday 2012, i del seu annex aprovat per la Junta de Govern Local de 
26.06.2012. 

  14. Donar compte del conveni (aprovat per la JGL de 12.06.2012) de 
col·laboració amb l’Associació Cultural Nowa Reggae per al 2012, i del 
seu annex aprovat per la Junta de Govern Local de 26.06.2012. 

  15. Donar compte del conveni de col·laboració amb el Centre de Formació 
Eqüestre Auriga per a l’organització de la Fira Rural Nature, aprovat per la 
Junta de Govern Local de 26.06.2012. 

  16. Aprovació del “Manifest Institucional de suport a les cooperatives” en el si 
de la Resolució 64/136, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides. 

  17. Modificació dels Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor 
Balaguer”. 

  18. Nomenament de patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni “Víctor 
Balaguer”. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  19. Donar compte del conveni d’actuacions i usos de les instal·lacions 

ubicades en el carrer de l’Àncora, núm. 35, per condicionar-lo com a 
aparcament, aprovat per la Junta de Govern Local de 26.06.2012.  

  20. Donar compte del conveni d’actuacions i usos del solar situat a la rda. 
Ibèrica amb rbla. de Sant Jordi, per condicionar-lo com a aparcament, 
aprovat per la Junta de Govern Local de 26.06.2012.  

  21. Aprovar la celebració dels correbous en la modalitat de Bous a la Plaça, 
els dies 21, 22 i 28 de juliol de 2012, a la plaça de Braus de la Collada. 

  22. Festes Locals per a l’any 2013. 
 
 MOCIONS 
 
  23. Moció de la CUP per a l’obertura exclusiva al ciclisme de la carretera BV-

2115 en dates determinades. 



 

  24. Moció d’ICV contra l’anunci d’implementació de taxes en els estudis de 
Cicles Formatius de Grau Superior. 

  25. Moció del PP per a la cessió d’habitatges buits de les entitats bancàries 
per a lloguer social just. 

  26. Moció d’ICV per donar suport al Correllengua 2012 com a instrument 
reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social 
del català. 

  27. Moció del PSC de commemoració del Dia Internacional de l’Orgull 
Homosexual, Transsexual i Bisexual. 

  28. Moció del PSC en defensa del model municipalista de llars d’infants.  
  29. Moció de la CUP de suport al servei de menjadors escolars a la ciutat.  
  30. Moció de la CUP per al seguiment del Ple de les negociacions amb els 

treballadors municipals i per a l’equiparació dels sous dels càrrecs 
directius a la taula salarial municipal. 

  31. Moció de CiU de suport als Centres Especials de Treball. 
  32. Moció d’ICV per demanar la llibertat dels Cinc cubans detinguts i 

sentenciats als Estats Units, ara farà uns catorze anys. 
  
 MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
32 BIS. Moció d’URGÈNCIA del PSC per afavorir el diàleg en els 

processos de reorientació de l’IMET. 
 
 PREGUNTES  
 
  33. Preguntes del Grup Municipal del PP: 
 

•  Sobre l’aplicació del RD 19/2012, en la tramitació de permisos d’obres. 
•  Sobre les noves mesures de mobilitat adoptades. 

 
  34. Pregunta del Grup Municipal d’ICV: 
 

• Moció al Ple de 25 de juliol de 2011, sobre un PUNT D’INFORMACIÓ 
TURÍSTIC I DE SERVEIS A L’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL, on el 
segon acord establia: “En el decurs de tres mesos, estudiar i redactar la 
viabilitat de creació permanent d’aquest servei d’informació i acollida als 
visitants i viatgers, a través d’un sistema telemàtic.” 

 
 PRECS 
 
 

    1.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE 
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE MAIG DE 2012. 



 

ALCALDESSA 
 
Bona tarda a tothom.  En primer lloc passem al primer punt que és l’aprovació 
de l’acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament del dia 24 
de maig.  No ens ha arribat cap al·legació; per tant, si els hi sembla la 
donaríem per aprovada.  D’acord, donem l’acta anterior per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple. 
 

    2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE NOU 
REPRESENTANT MUNICIPAL A LA FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ 
D’ESPORT BASE DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

ALCALDESSA 
 
Passem al punt 2 de l’ordre del dia, que és el nomenament de nou 
representant municipal a la Fundació Privada Unió d’Esport Base de Vilanova i 
la Geltrú.  Senyor secretari, si us plau, per llegir l’acord... 
 
SECRETARI  
 
Es retirava de l’ordre del dia? 
 
ALCALDESSA 
 
Perdó? 
 
SECRETARI 
 
No, és que m’han comentat que aquest tema es retirava de l’ordre del dia. 
 
ALCALDESSA 
 
El retirem?  D’acord, pues per tant deixem sobre la taula el punt número dos. 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

   3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DE L’ACORD 
D’INTENCIONS DE COL·LABORACIÓ PER AVALUAR EL 
POTENCIAL DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – 
COMARCA DEL GARRAF, PER AL TURISME DE CREUERS, 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 12.06.2012. 

 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Passem al punt número tres, que és donar compte de l’acord 
d’intencions de col·laboració per avaluar el potencial del Port de Vilanova i la 
Geltrú – Comarca del Garraf, per al turisme de creuers, aprovat per la Junta de 
Govern Local del 12 de juny de 2012. 
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord: 
 
“S’ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar un acord d’intencions de col·laboració per avaluar el 
potencial del Port  de Vilanova i la Geltrú – Comarca del Garraf per al turisme 
de creuers. 
 
SEGON. Facultar l’Il.lma. Senyora Alcaldessa perquè signi l’esmentat acord 
d’intencions i quants documents siguin necessaris per portar a terme el 
present acord. 
 
ACORD D’INTENCIONS DE COL·LABORACIÓ PER AVALUAR EL POTENCIAL 
DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ – COMARCA DEL GARRAF PER AL 
TURISME DE CREUERS 
 
A Vilanova i la Geltrú,   de juny de 2012 
 
REUNITS: 
 
La Sra. M. Dolors Rodríguez Muñoz, com a Gerent de Ports de la Generalitat de 
Catalunya, amb NIF..................... i domicili a Barcelona. c/ Dr. Roux, 59-61, entresol, 
 
La Il·lustríssima Sra. Neus Lloveras i Massana, com a alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, amb NIF ....................... i domicili a Vilanova i la Geltrú Plaça de la Vila, 8.  
 
L’Il·lustríssim Sr. Miquel Forns i Fusté, com a representant de l’Agència de Promoció 
Turisme de Sitges, amb NIF .................... i domicili a Sitges, Plaça de la Vila, 13. 
 
L’Il·lustríssim Sr. Joan Antoni Blanco Abad, com a president de l’Agència de  
Desenvolupament Econòmic del Garraf , amb NIF ..................... i domicili a Vilanova i 
la Geltrú, Avda. de Cubelles, 88, 2on.  
 
El Sr. Xavier Cardona Torrandell, com a president de l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG), amb NIF ...................... i domicili a 
Vilanova i la Geltrú, c/ de l’Àncora, 3.  



 

 
I el Sr. Amadeu Pujol i Huguet, com a president de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, delegació del Garraf, amb NIF ..................... i domicili a Vilanova i la 
Geltrú, Rambla Principal, 7. 
 
Les parts reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest acord 
d’intencions de col·laboració. 
 
MANIFESTEN: 
 
Que les parts signants estan d’acord en establir un marc de col·laboració en l’àmbit 
de l’avaluació del potencial del port de Vilanova i la Geltrú per al turisme de creuers, 
amb els següents objectius: 
 

•   Incorporar el port de Vilanova i la Geltrú a la promoció dels ports de Turisme 
de Barcelona. 

•   Potenciar el port de Vilanova i la Geltrú com a port escala i destinació turística 
de creuers que fan rutes pel Mediterrani.  

•   Promocionar i potenciar les activitats turístiques a les comarques del Garraf i 
del Penedès.  

 
Que les parts signants expressen la seva ferma voluntat d'avaluar la competitivitat 
que ofereix el port de Vilanova i la Geltrú com a infraestructura bàsica i tots aquells 
serveis, recursos i infraestructures vinculants a l’activitat industrial del turisme a les 
comarques del Garraf i del Penedès per al desenvolupament del turisme de creuers. 
 
Amb aquesta intenció, totes les parts signen el present acord d’intencions amb les 
següents clàusules: 
 
CLÀUSULES: 
 
Primera.- Totes les parts acorden col·laborar en iniciatives conjuntes i en el 
desenvolupament d’un estudi que permeti avaluar la potencialitat i viabilitat del port 
de Vilanova i la Geltrú per al turisme de creuers.  
 
Segona.- En cas de viabilitat, d'aquest acord se'n poden derivar convenis de 
col·laboració concrets pels projectes que s'originin. En aquest sentit, les entitats es 
comprometen a fer les gestions oportunes i implicar-se, amb les seves capacitats i 
recursos, per fer possible les inversions necessàries que es desprenguin del l’estudi. 
 
Tercera.- Confidencialitat.- Les parts reconeixen que totes les informacions 
subministrades per si mateixes o a les que tinguin accés en virtut d’aquesta 
declaració d’intencions, amb independència del suport en el que constin, són 
estrictament confidencials. 
 
Quarta.- Es crea una Comissió de Seguiment formada per un representant de 
cadascuna de les entitats signants. Aquesta comissió tindrà les funcions de definir, 
executar i supervisar les tasques que s'hagin de realitzar amb l'objectiu d'establir la 



 

viabilitat i l'execució del Projecte. 
 
Aquesta comissió és reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos. 
 
Cinquena.- La durada de l'acord serà d’un any, renovable per acord entre totes les 
parts. 
 
I, en prova de conformitat, se signa aquest conveni per sextuplicat, en el lloc i la data 
abans indicats. 
______________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor secretari.  Bé, el que aquí portem a donar compte és un 
acord-marc que s’ha signat al voltant de Node Garraf, l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic, on la presidència del Node Garraf és un dels 
signants, l’altre l’alcalde de Sitges, jo mateixa com a alcaldessa de Vilanova, 
l’ADEG i la Cambra de Comerç, ens comprometem a establir un marc de 
col·laboració per avaluar, per treballar la incorporació del Port de Vilanova a la 
promoció dels ports de turisme de Barcelona, potenciar el Port de Vilanova 
com a port d’escala i destinació turística de creuers que fan la ruta pel 
Mediterrani, i promocionar i potenciar les activitats turístiques a les comarques 
del Garraf i del Penedès. 
 
En primer lloc, el que es posa sobre la taula és iniciar un estudi per avaluar la 
conveniència i la possibilitat reals d’aquest projecte, que és un projecte que 
preveu que creuers amarrin a Vilanova i que d’aquesta manera puguin donar 
activitat a tota la comarca del Garraf i fins i tot també al Penedès. 
 
Des de Node Garraf i les poblacions de la comarca del Garraf es creu força en 
aquesta possibilitat, però per no donar passos en fals el primer que es fa és 
des de l’Agència de Desenvolupament encarregar un estudi per veure, per 
avaluar la viabilitat.  Paral·lelament a l’encàrrec d’aquest estudi el que es fa és 
aquest acord entre totes les parts per establir, per obrir una comisió de 
seguiment on es fagi... s’avaluï i es vagi seguint tot aquest procés. 
 
Creiem des del govern municipal, i és un posicionament que és extensiu a tots 
els membres de Node Garraf, que aquesta pot ser una bona possibilitat.  
Creiem que són moments en què s’han d’explotar totes les oportunitats que 
existeixen a la ciutat i la comarca i ademés intentar cada cop més treballar 
conjuntament els diferents municipis de la comarca i també en comarques 
veïnes, i per tant creiem que és una bona possibilitat que és important avaluar, 
potenciar i intentar tirar endavant.  Per tant, el que aquí es fa és portar, donar 
compte d’aquest acord que s’ha signat i per tant aquest seria el motiu d’aquest 
punt.   



 

 
Alguna paraula?  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, volíem fer referència explícita al nostre recolzament a aquesta iniciativa. 
Com ho ha expresat l’alcaldesa, efectivament no és un mercat fàcil, però 
pensem que és bo lluitar-ho, i en aquest sentit probablement alguns actius 
tenim.  Per exemple, la presència de Marina Far i la possibilitat doncs d’oferir 
més serveis complementaris a aquests tipus de vaixells, doncs probablement 
per reparar i acondicionar doncs pot ser un bon mecanisme. 
 
Alhora voldríem aprofitar per insistir que probablement aquest mes de juliol fins 
al setembre podria ser un bon moment perquè féssim, en el marc de la 
Comisió Informativa féssim... parléssim del Port, i molt especialment de 
l’aplicació del Pla Especial del Port, sobretot molt especialment, si em 
permeten encara incidir més, a la plaça del Port i quins calendaris i quina... en 
fi, quina mirada té el govern municipal amb relació a aquesta qüestió, perquè 
pensem que té especial transcendència.  
 
I també voldríem aprofitar en aquest punt, perquè no n’hi ha cap i volíem fer 
referència explícita al regidor d’Urbanisme que els acords que es produeixin 
amb relació a qüestions vinculades als temes urbanístics, que es dongués 
coneixement als grups municipals.  Hem tingut coneixement a través de la 
pàgina web de l’INCASÒL que s’ha signat un acord entre Subirats i l’INCASÒL 
vinculat a temes naturalment de Platja Llarga, etc., i ens en hem enterat per la 
pàgina web de l’INCASÒL i home, és un bon conveni pel que hem llegit, 
perquè el que fa és retrassar doncs els terminis, però quan això es va firmar el 
14 i han passat quinze dies i entremig hi ha hagut preguntes sobre això, em 
sembla que a la Comisió Informativa per part d’algun grup, i ens van dir que 
s’estava parlant i que estava penjat a la web, que el conveni existia.  Però bé, 
era per reiterar, insisteixo, el recolzament a aquesta iniciativa, que ens sembla, 
bueno, això que deia vostè, no?, uns temes per anar, per intentar anar seguint 
el fil i buscar sortides, quantes més millor. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, moltes gràcies senyor Elena.  I, evidentment, si hi ha un tema que no 
s’ha informat adequadament hi posarem remei.  Gràcies. 
 
Senyor Álvarez.  Perdonin el desordre, abans no havien demanat paraula.  Li 
passo a vostè ara, eh? 
 
 



 

 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No teníem pensat dir res, però només una puntualització per manifestar el 
nostre recolzament a la possible... al potencial que pot tindre el turisme de 
creuers a Vilanova i la Geltrú, com una activitat econòmica que pot crear llocs 
de treball i que, per tant, ha de ser molt positiva.  Molt relacionat també amb el 
turisme i que és una cosa que hem posat molt èmfasi alguns grups municipals, 
el nostre per exemple, era una part central del nostre programa, i també 
recordar de que al Parlament es va aprovar una moció del Partit Popular 
demanant que es recolzi aquestes possibles activitats del turisme de creuer a 
Vilanova.  Una moció que va presentar el Partit Popular i que es va aprovar al 
Parlament.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Alguna paraula més?  Per tant, passem al següent 
punt. 
  

    4. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL 
CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 PER A LA COORDINACIÓ, 
LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ AMB EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA EN 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES 
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT, 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 5.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
És també donar compte del contracte programa 2012-2015 per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Benestar 
Social i Família.  Senyor secretari, si us plau... 
 
El secretari dóna lectura a l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el Contracte programa 2012-2015 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el departament de Benestar Social i Família 
i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en matèria de serveis socials, altres 
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària. 



 

 
CONTRACTE PROGRAMA 2012-2015 PER A LA COORDINACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA I L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL 
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
 
REUNITS 
 
D'una banda, l’Honorable Senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en ús de les competències 
que li corresponen d’acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, 
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i el Decret 200/2010, 
de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de 
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
així com el seu àmbit de competències. 

 
I d’una altra, l’Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras i Massana,  alcaldessa presidenta  
de l' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,  en ús de les competències que se li 
atribueixen en l’article 53 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. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que, amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, 

que va comportar una nova concepció dels serveis socials, les administracions 
implicades en la prestació d’aquests serveis i, més concretament, el Departament 
de Benestar Social i Família, els ajuntaments de més de 20.000 habitants i els 
consells comarcals van considerar necessari establir un nou marc de relació regit 
per criteris de corresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització 
dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials, tot tenint en compte 
el marc competencial de cada administració en la prestació i el finançament dels 
serveis. 

 
2. Que per regular aquest nou marc relacional es va escollir el contracte programa 

com a instrument jurídic per definir conjuntament els objectius, les accions que 
calien desenvolupar, els recursos que cadascuna de les parts havien d’aportar 
per aconseguir-los i els criteris d’avaluació que havien de garantir una millora 
contínua en la prestació dels serveis i el seu finançament. 

 
3. Que el Departament de Benestar Social i Família, juntament amb l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, va 
definir les condicions generals del contracte programa per al període 2008-2011, 
que es van recollir en l’Acord marc signat el 28 de juliol del 2008. Posteriorment, 
aquestes condicions es varen concretar amb cada ens local, de manera que 
durant aquest període es varen formalitzar 104 contractes programa entre el 
Departament de Benestar Social i Família i els ajuntaments de més de 20.000 
habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals de Catalunya.  



 

 
4. Que, en el mateix sentit, l’Institut Català de les Dones i ambdues entitats 

municipals, el 12 de juny de 2009, van formalitzar l’Acord marc per a la 
coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis d’informació i 
atenció a les dones, en el marc de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista.  

 
5. Que aquest contracte programa constava d’un marc general que recollia els 

principis rectors i els acords generals sobre el seu abast, les condicions de 
pagament, justificació, intercanvi d’informació i funcionament de les comissions de 
seguiment, i una fitxa per cadascun del serveis inclosos en què, anualment, es 
fixaven els objectius, les accions, els recursos i l’avaluació per a aquell exercici.  

 
6. Que, des que el 2008 es varen fixar les condicions generals d’aquest període 

quadriennal, es van produir canvis en el context social i econòmic que 
recomanaven adaptacions al contracte programa per donar suport a les 
administracions que han de garantir la resposta a aquestes necessitats sorgides 
durant els últims anys. Aquestes adaptacions s’han formalitzat a través de 
protocols addicionals anuals. 

 
7. Que tant el Departament com les entitats municipals i els ens locals valoren el 

contracte programa com una eina molt vàlida de relació interadministrativa que 
permet més fluïdesa en les relacions entre les parts mitjançant un ampli consens 
en els acords i la participació de totes en l’avenç cap al Sistema català de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

 
8. Que, en l’escenari econòmic actual, la unió d’esforços personals, materials i 

econòmics de les administracions, així com de la resta d’agents implicats, entitats 
del tercer sector, associacions de familiars, i la participació directa de les 
persones afectades són cabdals per assegurar que els recursos personals, 
institucionals i econòmics reverteixen directament en les persones amb 
necessitats i només la part estrictament necessària es destina als costos 
indirectes de gestió i administració. Per tot això es considera que cal mantenir el 
contracte programa com l’eina de relació, i l’experiència conjunta en el seu 
desenvolupament ha de permetre continuar avançant en els mitjans que 
s’utilitzen. Però, per sobre de la millora de les eines, hi ha la voluntat compartida 
de progressar en la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre 
administracions per a la consolidació del Sistema públic català de serveis socials 
com un sistema eficient, eficaç, sostenible i centrat en les persones. 

 
Per aquest motiu es vol donar continuïtat al contracte programa per al període 
2012-2015 per als serveis següents: 
 
1. Serveis socials bàsics.  
2. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 

adolescents. 
5. Programa “Minuts Menuts”.  
6. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de 

violència i per als seus fills i filles. 



 

7. Programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres 
immigrades. 

8. Programa d’inclusió social. 
9. Servei de transport adaptat. 
10. Llar residència per a persones amb discapacitat. 
11. Residència per a persones amb discapacitat. 
12. Centres de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat. 
14. Servei prelaboral. 
15. Residències per a gent gran. 
16. Centres de dia per a gent gran. 
17. Serveis d’atenció precoç. 
19. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA). 
20. Programes d’atenció social a persones afectades pel VIH/sida. 
21. Programes d’atenció social a persones amb drogodependències. 
22. Accions formatives per a professionals dels serveis socials. 
23. Òrgans de participació de serveis socials. 
24. Servei d’integració familiar. 
25. Programes de suport a famílies en situació de vulnerabilitat. 
28. Servei d’atenció i informació a les dones. 

 
9. Que es pretén, del 2012 al 2015, que el contracte programa englobi tots els 

serveis i programes de l’àmbit competencial del Departament de Benestar Social i 
Família; per tant, s’hi inclouran de manera progressiva els diferents serveis en 
què col·laboren ambdues parts. En aquest sentit, el 2012 s’hi incorporen els 
serveis d’atenció i informació a les dones (SIAD) per enfortir la relació 
interadministrativa i les garanties en la prestació i el finançament d’aquests 
serveis. El Departament de Benestar Social i Família, a través de l’Institut Català 
de les Dones, i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya continuaran treballant plegats en el marc d’aquest 
contracte programa per consolidar la xarxa d’atenció a les dones en tot el territori 
català. 

 
10. Que, en aquest nou període, és fonamental atenir-se a la consolidació del marc 

competencial en matèria de serveis socials de l’actual ordenament jurídic i 
avançar-hi, sobretot perquè els ens locals puguin assumir les seves competències 
en la prestació dels serveis socials bàsics, rebent el finançament que correspon 
de la Generalitat de Catalunya no en un marc de subvenció, sinó segons un 
sistema de transferència en les condicions fixades per la llei. A fi de garantir als 
ens locals el finançament d’aquests serveis tan directament relacionats amb les 
necessitats bàsiques de les persones i el suport que necessiten en pro de la 
igualtat d’oportunitats, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el 6 de març de 
2012, ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a efectuar una 
despesa pluriennal del 2012 al 2015 per als serveis inclosos en el contracte 
programa.  

 
11. Que s’han fet avenços en la definició de criteris objectius, transparents i 

mesurables en la prestació i el finançament dels serveis socials bàsics, els 
serveis d’atenció domiciliària i els equips d’atenció a la infància i l’adolescència, i 
que també cal fer-los en relació amb la xarxa pública de centres oberts, el servei 



 

de transport adaptat o els programes de suport a les famílies, tot considerant les 
característiques pròpies de cada servei. Per aquest motiu, el Departament de 
Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya han constituït un grup de treball per dur a 
terme conjuntament aquesta tasca durant el període 2012-2015. 

 
12. Que, tot i que hi hagi hagut una millora en la distribució equitativa dels recursos 

en el territori, ara cal aprofundir en les especificitats territorials i adequar els 
serveis a les necessitats de les persones d’arreu de Catalunya. Per aquest motiu 
es vol fomentar la tasca de les comissions d’avaluació i seguiment. L’avaluació 
contínua del contracte programa en si mateix i de cadascun dels serveis que 
inclou, segons els objectius marcats per cadascun, és, a hores d’ara, un repte 
pendent. Per això, en el procés iniciat el 2008, s’ha anat fent una primera 
aproximació, però és un camí de llarg recorregut i cal aprofundir-hi especialment 
en el període 2012-2015, seguint la mateixa dinàmica de treball conjunt entre el 
Departament de Benestar Social i Família i les entitats municipals.  

 
13. Que, d’acord amb el que s’ha esmentat fins ara, el Departament de Benestar 

Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, al 2012 han signat un acord marc per determinar les 
condicions d’aquest contracte programa 2012-2015 i la relació entre totes les 
parts signatàries. En aquest sentit, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol formar 
part d’aquest model de relació i per això subscriu aquest contracte programa. 

 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte  
 
L’objecte d’aquest contracte programa per al període 2012-2015 és articular els 
mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant a la prestació i el 
finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest document, i establir els eixos 
estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el 
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 
S’acorda que el contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els 
ens locals de Catalunya i el Departament de Benestar Social i Família i que ha 
d’englobar tots els serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, 
s’inclouran de manera progressiva en el marc d’aquest contracte programa els 
diferents serveis en què col·laboren ambdues parts. 
 
Segon. Principis rectors 
 
Totes les actuacions incloses en aquest contracte programa es regiran pels principis 
següents: 
 

- Donar prioritat a l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat 
social i de dependència. 



 

- Objectivar i homogeneïtzar les condicions de prestació i de finançament dels 
serveis inclosos. 

- Guardar fidelitat institucional i aconseguir més fluïdesa en les relacions 
interadministratives. 

- Optimitzar els recursos d’ambdues parts. 
- Desenvolupar sistemes sostenibles de provisió de serveis socials, altres 

programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 
 
L' Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Departament de Benestar Social i Família 
han d’utilitzar els mitjans de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe en els centres de treball, segons l’article 92.7 
del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
 
Tercer. Serveis i programes inclosos 
 
El desenvolupament d’aquests principis rectors es concreta en les accions detallades 
en les fitxes que acompanyen aquest document, que, atenent al marc competencial 
actual, s’estructuren en dos nivells d’acció: 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències de la Generalitat de Catalunya 
delegades als ens locals: 
  

- Nivell 1.1: 
o Fitxa 1. Serveis socials bàsics: professionals dels equips bàsics, 

serveis d’atenció domiciliària, referents comunitaris, ajuts d’urgència 
social i projectes específics. 

o Fitxa 19. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència.  
- Nivell 1.2: 

o Fitxa 2. Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a 
infants i adolescents (servei de centre obert, programa d’atenció social 
i educatiu davant les situacions de risc i servei d’integració familiar en 
família extensa). 

 
Nivell 2 - Serveis especialitzats i altres programes: 
 

- Nivell 2.1: serveis especialitzats 
o Fitxa 10. Llar residència per a persones amb discapacitat. 
o Fitxa 11. Residència per a persones amb discapacitat. 
o Fitxa 12. Centres de dia ocupacionals per a persones amb 

discapacitat. 
o Fitxa 14. Servei prelaboral. 
o Fitxa 15. Residència per a gent gran. 
o Fitxa 16. Centre de dia per a gent gran. 
o Fitxa 17. Servei d’atenció precoç. 
o Fitxa 20. Programa d’atenció social a persones afectades pel VIH/sida. 
o Fitxa 21. Programa d’atenció social a persones amb drogodependències. 
 

- Nivell 2.2: altres programes i serveis 



 

o Fitxa 5. Programa “Minuts Menuts”. 
o Fitxa 6. Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en 

situació de violència i per als seus fills i filles. 
o Fitxa 7. Acollida i integració de persones immigrades. 
o Fitxa 8. Programa d’inclusió social. 
o Fitxa 9. Servei de transport adaptat. 
o Fitxa 22. Accions formatives per a professionals dels serveis socials. 

(Al 2012 i amb caràcter provisional, no s’inclourà aquest programa) 
o Fitxa 23. Òrgans de participació de serveis socials. 
o Fitxa 24. Servei d’integració familiar. 
o Fitxa 25. Programes de suport a famílies en situació de vulnerabilitat. 

(Al 2012 i amb caràcter provisional, no s’inclourà aquest programa) 
o Fitxa 28. Serveis d’informació i atenció a les dones. 
 

Les fitxes dels serveis o programes que són objecte d’aquest contracte programa 
entre el Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú consten a l’annex 1.  
 
L’ens local es compromet a demanar la inscripció al Registre d’Entitats, Serveis i 
Establiments Socials i fer els tràmits pertinents per disposar de l’autorització 
administrativa de funcionament de tots els serveis i equipaments de la seva titularitat i 
també d’aquells que en prestin el servei. 
 
Així mateix, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú autoritza el Departament de Benestar 
Social i Família a consultar les seves dades per comprovar si compleix les condicions 
per prestar els serveis.  
 
A més, l’ens local haurà de presentar els projectes d’interès dels serveis compresos 
en el nivell 2 de manera anual, mitjançant l’EACAT, en el període que s’especifiqui 
per a aquell exercici.  
 
Quart. Àmbit d’atenció  
 
Aquest contracte programa abasta els serveis que l’ajuntament presta en el seu àmbit 
municipal d’acord amb les fitxes que conté.    
 
En el cas que hi hagi modificacions en l’àmbit d’atenció respecte al que es considera 
en aquest contracte programa –ja sigui perquè diferents ajuntaments s’han 
mancomunat o algun ajuntament ha assolit una població superior als 20.000 habitants 
i manifesten la voluntat de constituir una àrea bàsica de serveis socials o perquè 
s’han creat consorcis que abasten diferents àrees bàsiques de serveis socials, o 
qualsevol altra situació que es pugui equiparar a aquestes–, caldrà actuar segons 
s’especifica en l’annex 2 d’aquest contracte programa. 
 
Cinquè. Finançament 
 
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis 
d’acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament 
de cadascun. Cal diferenciar entre el finançament del nivell 1 i el del nivell 2 segons la 



 

catalogació que consta en l’apartat tercer d’aquest document, serveis i programes 
inclosos. 
 
Nivell 1 - Serveis socials bàsics i competències delegades: 
L’article 62 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que el 
finançament dels serveis socials bàsics és compartit pels ajuntaments i 
l’Administració de la Generalitat, amb una aportació mínima d’un 66% de la 
Generalitat de Catalunya a través del Departament de Benestar Social i Família. En 
aquest sentit, correspon a l’ens local aportar, com a mínim, el 34% restant. En cas 
que el cost sigui inferior al previst inicialment, es mantindran els percentatges 
respecte al cost definitiu. 
Les funcions dels equips d’atenció a la infància i l’adolescència són una competència 
que la Generalitat ha delegat als ens locals, per tant, correspon a l’Administració de la 
Generalitat assumir el 100% del cost del servei.  
 
Per tot això, amb aquest contracte programa 2012-2015 es pretén que el finançament 
d’aquest nivell de serveis es faci efectiu mitjançant un procés de transferència als ens 
locals dels imports que s’acordin. 
 
El finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del manteniment del 
sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques 
d’urgència social corresponen a l’ens local titular de l’àrea bàsica de serveis socials. 
Les actuacions fetes en els últims anys en el marc del contracte programa han 
permès concretar les ràtios de professionals, els conceptes, els mòduls de 
finançament i el calendari d’aplicació dels equips dels serveis socials bàsics, el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) i els EAIA, per la qual cosa en aquest contracte 
programa es pot fixar el finançament que correspon a cada part per al període 2012-
2015.  
 
El SAD dependència es finançarà d’acord amb les hores mensuals que s’estableixin 
en els programes individualizats d’atenció (PIA) tancats i disponibles en el Sistema 
d’informació de la dependència (SIDEP). 
 
Els projectes específics i els ajuts d’urgència es gestionaran segons les condicions 
fixades per al nivell 2.2. 
 
Pel que fa als serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents (nivell 1.2), es considera que cal definir les condicions de prestació del 
servei, la configuració de la xarxa pública i el finançament d’acord amb els criteris de 
la llei. Per tant, durant l’any 2012 es treballarà, en el marc de la Comissió del 
Departament de Benestar Social i Família, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, en la concreció d’un nou model 
de servei i el finançament adequat per a aquest. A partir del 2013 es faran les 
adaptacions que corresponguin per adequar-se a aquest nou model. D’aquesta 
manera, per al 2012 es dóna continuïtat a les condicions del 2011 i, a partir del 2013, 
es revisaran cada any en funció de la justificació presentada per l’ens local i els 
acords que es vagin concretant en la definició de la xarxa. Aquestes modificacions, si 
escau, es recolliran en una addenda a aquest contracte programa. 
 



 

Nivell 2 - Serveis socials especialitzats i altres programes: 
En aquest nivell s’inclouen serveis que, pel caire del servei en si, requereixen línies 
de finançament diferents. Hi ha serveis que es desenvolupen en establiments socials 
de caire residencial o diürn i la seva prestació està associada a l’ocupació d’una plaça 
i, per tant, s’haurien de finançar en el mateix sentit, és a dir, mitjançant el cost per 
unitat de prestació del servei, com és el cas dels serveis compresos al nivell 2.1. El 
2012 es manté el finançament d’aquests serveis, però durant aquest exercici es 
treballarà pel traspàs progressiu al sistema habitual de compra de places dintre el 
Sistema públic de serveis socials. 
 
D’altra banda, n’hi ha d’altres que es refereixen a activitats de foment, de promoció de 
col·lectius especialment desafavorits. Aquests es troben especificats dintre el nivell 
2.2. El seu finançament és determinat en funció dels programes globals a favor 
d’aquests sectors de població. El 2012 es mantindrà una línia de continuïtat, excepte 
per la fitxa 5, 7, 22 i 25 que s’han hagut de reduir per motius pressupostaris. Tot els 
serveis inclosos en aquest nivell es revisaran anualment. 
 
Per a tots els nivells, els ens locals hauran d’aportar els percentatges que s’acordin 
inicialment. En cas que el cost sigui inferior al previst, es mantindran els percentatges 
respecte del cost definitiu. 
 
Sisè. Justificació 
 
La justificació dels serveis es farà a nivell d’activitat i a nivell econòmic. 
 
Pel que fa a la justificació d’activitat, durant el primer trimestre de cada exercici, l’ens 
local haurà de facilitar la informació necessària de cadascun dels serveis i els 
programes efectuats l’any anterior, sens perjudici que el Departament de Benestar 
Social i Família pugui fer les validacions oportunes, d’acord amb el Dossier únic de 
recollida de dades als ens locals, mitjançant el portal EACAT.  
 
A partir d’aquesta informació, la Comissió d’Avaluació i Seguiment s’encarrega de 
desenvolupar les funcions següents: 
 

- Efectuar el seguiment del contracte programa. 
- Valorar el compliment dels punts d’avaluació recollits en cada fitxa. 
- Emetre el dictamen sobre el compliment dels objectius de cada 

servei/programa. 
 
En relació amb la justificació econòmica, a excepció del Servei d’Integració Familiar i 
el SAD dependència, aquesta es farà mitjançant la presentació al Departament de 
Benestar Social i Família (a través de l’EACAT) d’un certificat de l’interventor/a de 
l’ens local per cada fitxa acordada per a l’exercici anterior. En aquests certificats hi 
hauran de constar el nom de cada servei o programa inclòs en el contracte programa, 
el cost total d’aquest, l’aportació que correspon al Departament de Benestar Social i 
Família i les obligacions reconegudes i/o la despesa pagada de l’ens local.  
 
Pel que fa al SAD dependència, tant en la part econòmica com la d’activitat, la 
justificació es basarà en la informació disponible en el SIDEP dels PIA tramitats pels 



 

ens locals. El Departament facilitarà, a través de l‘EACAT, l’accés a la informació de 
les persones ateses i les hores de prestació que s’abonen als ens locals i s’establirà 
el circuit d’atenció davant incidències que es puguin produir. 
 
En el cas de les fitxes 1, 5, 6, 7 i 19, en què s’estableix que el concepte que financi el 
Departament sigui la contractació de personal, és imprescindible que, per a 
l’acceptació de la justificació, junt amb el certificat de l’interventor/a, s’adjunti una llista 
annexa de professionals per cadascuna de les fitxes. Aquesta llista de professionals 
també s’haurà de presentar per a la fitxa 2 a partir de l’exercici 2013. 
 
En el cas de la fitxa 7, del Programa d’acollida i integració a persones estrangeres 
immigrades, juntament amb la justificació econòmica, els ens hauran d’incloure una 
memòria breu de les activitats efectuades.  
 
En cas que la despesa justificada sigui inferior a l’establerta en el contracte programa, 
l’import de la bestreta de l’any següent es modificarà per fer la regularització 
econòmica pertinent. 
 
Setè. Gestió econòmica 
 
L’any 2012, un cop revisada la justificació econòmica i d’activitat referent als serveis 
prestats l’any 2011, es gestionaran els imports que resten pendents d’aquest exercici 
vinculats a l’avaluació.  
 
Pel que fa al contracte programa 2012-2015, la gestió econòmica dels serveis 
s’efectuarà en funció del nivell en el qual estiguin inclosos i en els termes següents: 
 
En relació amb els serveis inclosos en el nivell 1, excepte els ajuts d’urgència i els 
projectes específics, el finançament es tramitarà en dotze apunts que suposaran el 
90% de l’import signat en el contracte programa per a aquell exercici. Aquestes 
obligacions es gestionaran mensualment.  
 
Els ajuts d’urgència social i els projectes específics es gestionaran en les mateixes 
condicions del nivell 2. 
 
Les possibles regularitzacions o variacions econòmiques que es puguin donar 
s’efectuaran dintre el període del contracte programa 2012-2015. Si aquestes 
variacions tinguessin afectació en els exercicis següents, es tindrien en consideració 
per determinar l’import base per calcular els imports anuals. 
 
Quant als serveis de la fitxa 24, el finançament es gestionarà per mesos vençuts 
mitjançant el model de la factura que s’adjunta a la fitxa corresponent.  
 
El SAD dependència es gestionarà amb caràcter mensual d’acord amb les hores 
mensuals que s’estableixin en els programes individualitzats d’atenció (PIA) tancats i 
disponibles en el Sistema d’informació de la dependència. L’abonament que es 
generarà serà del 80% de l’import corresponent al Departament de Benestar Social i 
Família. L’import restant es gestionarà al final de cada exercici i tindrà en compte les 
possibles regularitzacions. 



 

 
Amb referència a la resta de serveis inclosos en el nivell 2, a partir del mes de maig 
es gestionarà una bestreta del 95% de l’import signat en el contracte programa de 
l’any en curs sempre que l’ens justifiqui correctament aquest import. En cas contrari, 
l’import de referència per al càlcul de la bestreta serà el que es derivi de la justificació. 
En el cas que el mes de maig no estiguessin signades les addendes anuals, en el seu 
cas, la bestreta es gestionaria amb referència a l’import de l’any anterior.  
 
L’import restant de totes les fitxes es tramitarà a partir del mes d’abril de l’exercici 
següent, en funció de la justificació econòmica i el dictamen de la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment. 
 
El Departament de Benestar Social i Família té la voluntat de vetllar per processos 
àgils de pagament atesa la seva especial sensibilitat en el finançament d’aquests 
serveis adreçats a les persones. 
 
Vuitè. Comissió d’Avaluació i Seguiment 
 
L’avaluació del contracte programa i el seu seguiment permanent anirà a càrrec de la 
Comissió d‘Avaluació i Seguiment, que estarà formada per dues persones de l’ens 
local i dues persones del Departament, sens perjudici que hi puguin assistir altres 
persones a petició dels membres de la Comissió i en funció dels temes que es tractin. 
Les seves funcions seran les següents: 
 

a. Avaluar el compliment de les condicions i els objectius descrits en cada 
fitxa i establir el finançament derivat d’aquesta per a cada ens local. 

b. Acordar les variacions dels serveis i els seus imports que es puguin 
donar durant la implantació del contracte programa 2012-2015 amb 
cada ens local. Aquestes variacions es recolliran mitjançant un 
dictamen de la Comissió aprovat pel conseller i l’alcalde/essa  /  el/la 
president/a.  

c. Tractar les diferents situacions que afectin els serveis inclosos en el 
contracte programa.  

d. Altres funcions derivades de la relació interadministrativa de les parts. 
 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim una vegada l’any per efectuar la valoració 
de l’any anterior i sempre que alguna de les parts ho cregui necessari.  
 
Novè. Intercanvi d’informació 
 
El Departament de Benestar Social i Família i els ens locals col·laboraran en 
l’intercanvi i la sistemització de la informació, mitjançant el Dossier únic de recollida 
de dades als ens locals, amb la voluntat d’agilitzar i facilitar la recollida de la 
informació sobre la seva actuació en les matèries de serveis socials. Totes les parts 
es comprometen a aplicar en aquest procés, sempre que sigui possible, el criteri de 
simplificació administrativa. 
 
Desè. Publicitat 
 



 

En tot tipus de publicitat o comunicació sobre els serveis i les actuacions objecte 
d’aquest contracte programa s’haurà de fer esment de la cooperació i la col·laboració 
de les parts.  
 
Onzè. Vigència 
 
La vigència d’aquest contracte programa s’estableix des de la data de la seva 
signatura fins al 31 de desembre del 2015, sens perjudici de les actuacions que es 
desprenguin de l’avaluació del 2015 que s’executaran el 2016. Els efectes econòmics 
seran des de l’1 de gener del 2012, sens perjudici que pugui ser revisat d’acord amb 
el desplegament normatiu de la Llei de serveis socials, la Llei de pressupostos i altra 
normativa relacionada. 
 
Dotzè. Resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest protocol: 
 

- La finalització del període de vigència. 
- El mutu acord de les parts. 
- L’incompliment dels seus pactes, amb denúncia prèvia amb tres mesos 

d’antelació. 
 
Tretzè. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del 
conveni seran resoltes per acord de les parts en el marc de la Comissió d’Avaluació i 
Seguiment. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest contracte programa, les dues 
parts el signen en dos exemplars. 
____________________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, el contracte-programa és l’eina de relació, 
cooperació i col·laboració que tenim en aquests moments entre el Departament 
de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Vilanova. Té una vigència 
quatriennal, pel que fa a tot el tema de Serveis Socials, Benestar Social i 
Polítiques d’Igualtat.  Tal i com vem comentar en Comisió Informativa, els 
imports són molt similars als de l’anterior programa, varien algunes partides 
però l’import total és gairebé el mateix.  De fet, és un contracte que tampoc hi 



 

tenim massa cosa a incidir, ve molt donat ja, i és doncs per a tots els serveis i 
programes que té transferits el Departament a l’Ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, només breument.  De tot això que ve molt donat i molt apamat per part de 
la Generalitat res a dir, però sí que és cert que hi havia una de les partides que 
desapareixia gairebé absolutament, que és la partida vinculada a convivència i 
a temes vinculats a la immigració, que és una partida que a nosaltres ens 
preocupa, més que res perquè a les crisis sempre caus en tensions, i les 
tensions doncs normalment es produeixen amb el que és diferent, encara que 
sigui igual de pobre, o igual de ric, i bueno, l’absència, la desaparició 
d’aquestes partides doncs ens obligarà a estressar-nos més com a 
administració, o li obligarà l’administració a estressar-se més per poder atendre 
aquells aspectes específics de la població immigrada.  És el que nosaltres 
trobem a faltar en aquest programa que ha desaparegut per complet, que ha 
eliminat la Generalitat. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, de fet aquesta és pràcticament... 
 
ALCALDESSA 
 
Mirem si hi ha alguna paraula més i llavors... sí, senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, nosaltres també és un punt que és donar compte, per 
tant és cert, no?, que no és aprovació i queden moltes coses, casi totes, vaja, 
és el que a nivell de la Generalitat ens proposa.  Nosaltres sí que també volíem 
deixar constància del nostre rebuig, del rebuig del grup municipal Socialista al 
que és la disminució de recursos en aquests programes, perquè sí que la xifra 
global casi bé no canvia, però també és perquè s’hi han afegit programes que 
abans no hi eren, i per tant la xifra global queda més o menys igual, però sí 
que hi ha partides que com deia el Quim Arrufat desapareixen, i com que 
ademés és per quatre anys, clar, no és un impacte que diguis: home, ara és 
temporal, sinó que té un impacte a llarg termini.  El tema de la immigració és 
una de les que es veu molt minvades, però també el programa de suport a 
famílies en situació de vulnerabilitat, igual que també disminueix el programa 



 

de suport a les dones en situació de violència domèstica.  Per tant, clar, són 
programes que aborden el problema dels col·lectius més vulnerables, i 
llavorens això sí que pensem que malgrat els recursos es disminueixin, les 
necessitats hi són, i llavorens és per deixar constància del nostre rebuig, 
perquè això tard o d’hora ens acaba petant també per la part més feble, no?, i 
això fa augmentar les desigualtats socials i la fractura social.  I era bàsicament 
per això.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Alguna paraula més?  Ara sí, senyora Albà, que 
volia... 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, som conscients totalment d’aquesta mancança, és l’assignatura pendent, 
diríem.  Vam intentar negociar-ho, d’introduir-ho per una altra banda i que ens 
pogués cobrir aquests serveis, però de moment no ho hem aconseguit.  
Seguirem treballant per trobar els recursos per fer front a aquestes necessitats. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.   Passem al següent punt, era un donar compte. 
 
 

    5. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS 
CONVENIS I SUBVENCIONS PER A ENTITATS ANY 2012, 
APROVATS PER JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és donar compte dels convenis i subvencions per a entitats 
any 2012, aprovats per Junta de Govern Local el 26 de juny de 2012.  Sí, 
senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
“PRIMER. Destinar les quantitats relacionades amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer front als convenis i subvencions de l’any 2012, per 
import de QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS (464.458 €). 
 



 

SEGON Facultar l’alcaldessa per a la signatura dels documents necessaris 
per a la formalització del present acord.” 



 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS ANY 2012         

          

Departament de Participació - Partida 06.169.48000         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

ASSOCIACIO DE PROPIETARIS SANTA MARIA  G0884409 4 1.020 000089/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DE MAR G5830803 2 7.650 000372/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS CAN MARQUES G5880015 2 2.465 000371/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS CASERNES G6270554 6 1.020 000354/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS CENTRE VILA G6055677 6 8.415 000134/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS FONDO SUMELLA G6090577 5 3.230 000155/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS GRUP ARMANYA G5851612 1 3.230 000356/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS L'ARAGAI G6267697 8 0 000103/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS LA COLLADA-SIS CAMINS G5911628 5 3.315 000002/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS LA GELTRU G5939168 0 5.355 000062/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS MOLI DE VENT G5903079 1 10.370 000064/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS PLAÇA DE LA SARDANA G5832590 3 5.525 000373/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS PRAT DE VILANOVA G6220518 2 1.020 000004/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS RIBES ROGES G6490032 7 765 000007/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS SANT JOAN G5866274 3 8.245 000115/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS TACO G5890418 6 10.625 000090/2012-SUB Conveni 

Total Departament Participació   72.250     

          
          

Departament de Convivència - Partida 08.169.48200         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

ASOCIACION CULTURAL DE GUINEA ECUATORIAL Y PAISES AFINES G6393718 9 400 000200/2012-SUB Conveni 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DEL GARRAF G6430277 1 500 000063/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL CANDOMBE G6345678 4 350 000082/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL DIAPPO AK TERANGA G6565182 0 400 000214/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL GARRAF -PLURAL G6326799 1 250 000031/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL ISLAMICA G6255423 3 700 000172/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DONES DE LA FRONTISSA G6197062 0 1.200 000076/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO HISPANO-LLATINA D'ARTISTES G6562599 8 350 000017/2012-SUB Conveni 
CARITAS R5800295 G 1.365 000025/2012-SUB Conveni 



 
CREU ROJA Q2866001 G 2.000 000125/2012-SUB Conveni 
GACI (ARRAIS,BOUZIAN) X1336790 F 0 000208/2012-SUB Conveni 
SOS RACISME    COL·LABOR. 000199/2012-SUB Conveni 

Total Departament de Convivència   7.515     

          
          
          

Departament de Joventut - Partida 09.169.48202         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

ASSOCIACIO CULTURAL DESPERTA G6428843 4 2.500 000127/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL ENDIMARI G6296301 2 3.000 000237/2012-SUB Subvenció extraordinària 
ASSOCIACIO JUVENIL DK-YE G6528961 3 2.000 000061/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO JUVENIL I CULTURAL ORGANITZACIO ZERO G6155748 4 3.000 000057/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO JUVENIL I CULTURAL ORGANITZACIO ZERO G6155748 4 1.000 000312/2012-SUB Subvenció extraordinària 
ASSOCIACIO SO WHAT! G6555051 9 2.000 000026/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO SON DA RUA BATUCADA DE VILANOVA I LA GELTRU G6546444 8 790 000313/2012-SUB Subvenció extraordinària 
ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS G6436502 6 3.500 000084/2012-SUB Conveni 
JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU G6226139 1 4.000 000145/2012-SUB Conveni 
LA UNIO VILANOVINA L'ACORD I EL CORO G5830271 2 300 000010/2012-SUB Conveni 
TABOO ASSOCIACIÓ MUSICAL G6553060 2 700 000320/2012-SUB Subvenció extraordinària 

Total Departament de Joventut   22.790     

          
          

Departament de Promoció Econòmica - Partida 10.430.48200         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

ASSOCIACIO ARTESANS DE VILANOVA G6540172 1 COL·LABOR. 000286/2012-SUB Subvenció extraordinària 
ASSOCIACIO FESTES DE SANT ISIDRE G6181629 4 2.000 000095/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO SINGLOT G6532919 5 600 000107/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO TOT COMERÇ G6225507 0 5.000 000114/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO ECOL3VNG G6562836 4 1.000 000319/2012-SUB Subvenció extraordinària 

Total Departament de Promoció Econòmica   8.600     

          
          

Departament de Cultura - Partida 31.330.48901         



 
Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

AFEVI G5881970 7 1.300 000080/2012-SUB Conveni 
AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE VILANOVA G5855025 2 800 000299/2012-SUB Subvenció extraordinària 
AGRUPACIO DE BALLS POPULARS DE VILANOVA G5855025 2 9.000 000011/2012-SUB Conveni 
AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA G5812470 2 1.400 000188/2012-SUB Conveni 
AMICS DE LA LIRICA I DE LA MUSICA G5997274 5 1.000 000124/2012-SUB Conveni 
AMICS DE LA SARDANA  DE L'AE TALAIA G5812470 2 1.900 000222/2012-SUB Conveni 
AMPA CEIP CANIGO G5822925 3 125 000213/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP LLEBETX G5871244 9 125 000362/2011-SUB Conveni 
ASOCIACION CULTURAL ERNESTO G6537531 3 0 000228/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO AMICS BIBLIOTECA MUSEU VICTOR BALAGUER G6121195 9 2.000 000178/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO AMICS DEL COUNTRY DE VILANOVA I LA GELTRU G6467604 2 0 000302/2012-SUB Subvenció extraordinària 
ASSOCIACIO BALL DE DIABLES DE LA COLLADA SIS CAMINS G6472641 7 500 000040/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL ATENEU VILANOVI G6514926 2 900 000148/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CULTURAL BALL D'ENVEJA G6371456 2 500 000151/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO D'AMICS DEL DRAC DE LA GELTRU G6066581 7 1.000 000106/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS BARRI DE MAR G5830803 2 600 000372/2011-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS LA GELTRU G5939168 0 3.000 000062/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS SANT JOAN G5866274 3 1.100 000115/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VEINS TACO G5890418 6 700 000090/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DEL GARRAF G6059806 7 500 000358/2011-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO HISPANO-LLATINA D'ARTISTES G6562599 8 0 000017/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO MUSEU DEL MAR G5862749 8 500 000039/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO PARES I MARES D'ALUMNES CEIP EL MARGALLO G5974886 3 125 000094/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA GELTRU G6142787 8 4.700 000086/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO VNG PER LA INDEPENDENCIA G6539725 9 0 000283/2012-SUB Conveni 
AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA DE LA GENT GRAN G5919553 7 200 000194/2012-SUB Conveni 
BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRU G5996770 3 1.500 000028/2012-SUB Conveni 
BORDEGASSOS DE VILANOVA G5913756 2 11.200 000139/2012-SUB Conveni 
CASA DE CASTILLA Y LEON-COMARCA DEL G. G5810669 1 200 000287/2012-SUB Subvenció extraordinària 
CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VNG G6240800 0 4.800 000105/2012-SUB Conveni 
COLLA DE GEGANTERS DE VILANOVA I LA GELTRU V6016000 9 2.600 000050/2012-SUB Conveni 
COR DE CAMBRA ISQUIONE G6484603 3 500 000056/2012-SUB Conveni 
CORAL MOIXAINA G6461948 9 550 000092/2012-SUB Conveni 



 
DRAC DE VILANOVA-LA UNIO VILANOVINA G5830271 2 900 000060/2012-SUB Conveni 
EL ROSSEGALL GRUP DE TEATRE G5934491 1 500 000077/2012-SUB Conveni 
FALCONS VILANOVA I LA GELTRU V6198732 7 500 000101/2012-SUB Subvenció extraordinària 
FALCONS VILANOVA I LA GELTRU V6198732 7 1.500 000100/2012-SUB Conveni 
FEDERACIO CATALANA DE FOTOGRAFIA G5828480 3 1.100 000174/2012-SUB Conveni 
FUNDACIO PRIVADA FOMENT VILANOVI G6441818 9 5.400 000278/2012-SUB Subvenció extraordinària 
GRUP DE DANSA DE VILANOVA G5855027 8 400 000016/2012-SUB Conveni 
GRUP INSTRUMENTAL PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA GELTRU G6042607 9 0 000158/2012-SUB Conveni 
I LOVE SALSA G6550033 2 0 000018/2012-SUB Subvenció ordinària 
JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA GELTRU G6226139 1 4.000 000146/2012-SUB Conveni 
KATHARSIS THEATRE G6394801 2 0 000013/2012-SUB Conveni 
LA UNIO VILANOVINA L'ACORD I EL CORO G5830271 2 1.000 000010/2012-SUB Conveni 
ORFEO VILANOVI G6100061 8 700 000154/2012-SUB Conveni 
PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA GELTRU Q5800283 C 400 000204/2012-SUB Conveni 
PEÑA FILATELICA G0894496 9 1.000 000175/2012-SUB Conveni 
SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS G0897381 0 13.000 000176/2012-SUB Conveni 
TEATRE CIRCOL CATOLIC G5916728 8 4.000 000037/2012-SUB Conveni 
TEATRE CIRCOL CATOLIC G5916728 8 2.300 000012/2012-SUB Conveni 
TRONATS DE MAR G6340476 8 500 000053/2012-SUB Conveni 

Total Departament de Cultura   90.525     

          
          
Departament d'Esports - Partida 33.340.48201         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

A.E.E. DOLORS MALLAFRE G6446378 9 800 000036/2012-SUB Subvenció ordinària 
AGRUPACIO EXCURSIONISTA TALAIA G5812470 2 1.500 000188/2012-SUB Conveni 
AMPA CEIP  POMPEU FABRA G5934481 2 750 000166/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP CANIGO G5822925 3 750 000213/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP GINESTA G6018740 8 1.200 000316/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP L'ARAGAI G5937683 0 0 000067/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP L'ARJAU G5938821 5 0 000165/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA CEIP LLEBETX G5871244 9 600 000362/2011-SUB Conveni 
AMPA CEIP SANT JORDI-VILANOVA G6328427 7 750 000168/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA COL.LEGI SANTA TERESA DE JESUS G5962454 4 750 000140/2012-SUB Subvenció ordinària 



 
AMPA COL·LEGI SANT BONAVENTURA G5989532 6 750 000116/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA DE L'ESCOLA COSSETANIA DE VILANOVA G6116425 7 750 000367/2011-SUB Subvenció ordinària 
AMPA DE L'ESCOLA LA PAU G6170547 1 0 000052/2012-SUB Conveni 
AMPA EL CIM G6125416 5 750 000042/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MUSICA G6033699 7 0 000048/2012-SUB Conveni 
AMPA ESCOLA PASIFAE G6564746 3 0 000070/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA ESCOLA PIA G6014524 0 0 000131/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA ESCOLA VOLERANY G6427089 5 750 000136/2012-SUB Subvenció ordinària 
AMPA IES LLUCH I RAFECAS G5988158 1 750 000065/2012-SUB Conveni 
AMPA IES VILANOVA I LA GELTRU (BAIX A MAR) G6537535 4 0 000068/2012-SUB Conveni 
AMPA LLAR D'INFANTS EL GAVOT G6517825 3 0 000138/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DEL GARRAF G6059806 7 300 000358/2011-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR IES MANUEL DE CABANYES G6517489 8 750 000079/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT VILANOVA I LA GELTRU G6546818 3 400 000233/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO ESPORTIVA PASIFAE DE VILANOVA I LA GELTRU G6545029 8 400 000041/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO JUNTS EN ACCIO G6523572 3 500 000189/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO PARES I MARES D'ALUMNES CEIP EL MARGALLO G5974886 3 400 000094/2012-SUB Subvenció ordinària 
CEIP ITACA G6388695 6 600 000066/2012-SUB Subvenció ordinària 
CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG G6518481 4 PENDENT 000030/2012-SUB Subvenció ordinària 
CLUB BASQUET SAMA G6184526 9 4.300 000044/2012-SUB Conveni 
CLUB BILLAR VILANOVA I LA GELTRU G5888003 0 900 000215/2012-SUB Conveni 
CLUB DE FUTBOL VILANOVA G5849621 7 65.000 000122/2012-SUB Subvenció extraordinària 
CLUB DE MAR DE VILANOVA I LA GELTRU G6533649 7 0 000160/2012-SUB Conveni 
CLUB DE MAR DE VILANOVA I LA GELTRU G6533649 7 PENDENT 000159/2012-SUB Subvenció ordinària 
CLUB DE MAR DE VILANOVA I LA GELTRU G6533649 7 0 000157/2012-SUB Conveni 
CLUB DEPORTIVO AMERICA GARRAF G6565680 3 0 000027/2012-SUB Conveni 
CLUB ESPORTIU ALFA G6221760 9 6.800 000137/2012-SUB Subvenció extraordinària 
CLUB ESPORTIU AZIMUT V6464273 9 300 000152/2012-SUB Subvenció ordinària 
CLUB ESPORTIU FONS VILANOVA G6175396 8 5.000 000363/2011-SUB Conveni 
CLUB ESPORTIU S.A.S. VILANOVA G6551972 0 300 000368/2011-SUB Subvenció ordinària 
CLUB ESPORTIU UNIVERSITARI VILANOVA G5970165 6 300 000369/2011-SUB Subvenció ordinària 
CLUB ESPORTIU VILANOVA I LA GELTRU G5826285 8 17.000 000364/2011-SUB Conveni 
CLUB NATACIO VILANOVA G5948828 8 3.700 000142/2012-SUB Subvenció ordinària 
CLUB NAUTIC VILANOVA G6028003 9 1.500 000223/2012-SUB Subvenció ordinària 



 
CLUB PATI VILANOVA G5824242 1 22.000 000365/2011-SUB Subvenció ordinària 
CLUB PATI VILANOVA FUNDACIO PRIVADA G6459770 1 31.000 000366/2011-SUB Subvenció ordinària 
CLUB TENNIS TAULA VILANOVA G6058945 4 3.700 000096/2012-SUB Subvenció extraordinària 
CLUB TRIATLO VILANOVA I LA GELTRU G6342773 6 PENDENT 000034/2012-SUB Conveni 
FUNDACIO PRIVADA UNIO ESPORT BASE VNG G6254316 0 27.000 000132/2012-SUB Conveni 
LLAGUTS DE LA CONFRARIA DE PESCADORS DE VILANOVA G6444968 9 300 000059/2012-SUB Subvenció ordinària 
PENYA DE RUGBI LA LLEGANYA G6361077 8 1.500 000111/2012-SUB Subvenció ordinària 
ROLLY ROLLER SPORTS, SCCL F6078248 9 300 000280/2012-SUB Subvenció ordinària 
SOCIETAT ESPORTIVA DE PESCA I CULTURAL LA GAVINA G5877322 7 200 000075/2012-SUB Subvenció ordinària 
UNIO CICLISTA VILANOVA G0892900 2 5.090 000281/2012-SUB Subvenció ordinària 

Total Departament d'Esports   210.390     

          
          

Departament Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat - Partida 34.231.48000         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

AI, MARE! ASSOCIACIO SUPORT LACTANCIA  G6455485 0 170 000038/2012-SUB Conveni 
ALBA LACTANCIA MATERNA G6044700 0 170 000110/2012-SUB Conveni 
AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA GELTRU G6001746 4 3.320 000102/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO CAL PALLISSA G6544098 4 1.660 000071/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO COMPARTIR EXPERIENCIES COMPEX G6186224 9 2.075 000191/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE FAMILIES MONOPARENTALS DEL GARRAF G6532531 8 170 000051/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO DONES DE LA FRONTISSA G6197062 0 1.300 000076/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO INFANTIL CORAL L'ESTROP G6547578 2 300 000201/2012-SUB Subvenció ordinària 
AULA D'EXTENSIO UNIVERSITARIA DE LA GENT GRAN G5919553 7 1.610 000194/2012-SUB Conveni 
CENTRE D'ESPLAI EL DRAC MAGIC G6061840 2 2.300 000043/2012-SUB Conveni 
CENTRE D'ESPLAI L'ESPURNA Q5800102 E  2.000 000304/2012-SUB Subvenció extraordinària 
CORAL L'ALBADA DE CAN PAHISSA G6485950 7 1.245 000015/2012-SUB Conveni 
CREU ROJA Q2866001 G 260 000125/2012-SUB Conveni 
FEDERACIO D'INDUSTRIES DE LA CONSTRUCCIO I LA FUSTA G0849660 6 170 000207/2012-SUB Subvenció ordinària 
FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES DISCAPACITADES G0832848 6 350 000109/2012-SUB Subvenció ordinària 
GENT GRAN DE LA MAR G6092369 5 300 000078/2012-SUB Subvenció ordinària 
PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION Q5800191 H 700 000035/2012-SUB Conveni 
PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA GELTRU Q5800283 C 2.000 000203/2012-SUB Conveni 
SER, ASOCIACION PARA LA PREV. Y TRAT. DE LA SALUD EMOCIONAL G6564543 4 0 000029/2012-SUB Subvenció ordinària 



 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFECTADOS POR ADOPCIONES IRREGULARES (ANADIR) G6527209 8 1.000 000318/2012-SUB Subvenció extraordinària 

Total Departament Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat   21.100     

          
          

Departament de Salut i Serveis Socials - Partida 35.230.48000         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

AECC CATALUNYA CONTRA EL CANCER G2819756 4 675 000171/2012-SUB Subvenció ordinària 
AI, MARE! ASSOCIACIO SUPORT LACTANCIA  G6455485 0 600 000038/2012-SUB Conveni 
ALBA LACTANCIA MATERNA G6044700 0 600 000110/2012-SUB Conveni 
AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA GELTRU G6001746 4 4.000 000102/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO ALFA G5948566 4 200 000295/2012-SUB   
ASSOCIACIO CATALANA D'AFECTATS DE FIBROMIALGIA G4359520 6 1.080 000182/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO CATALANA DE SINDROME SE SJOGREN G6441148 1 720 000179/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO CATALANA PER AL PARKINSON G5827607 2 1.080 000021/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO D'ESCLEROSIS MULTIPLE G6229767 6 675 000022/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE DIABETICS DE CATALUNYA G6021976 3 920 000297/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL GARRAF G6205904 3 650 000020/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO DE FAMILIES MONOPARENTALS DEL GARRAF G6532531 8 200 000051/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO MARINADA VNG G6529800 2 675 000163/2012-SUB Conveni 
ATRA ASSOCIACIO G5821987 4 1.400 000045/2012-SUB Subvenció ordinària 
CARITAS R5800295 G 1.500 000025/2012-SUB Conveni 
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIO PRECOÇ GARRAF G0899221 6 2.500 000183/2012-SUB Conveni 
CREU ROJA Q2866001 G 1.500 000125/2012-SUB Conveni 
FORMACIO I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA -FIT- G6022984 6 4.200 000190/2012-SUB Subvenció ordinària 
PARROQUIA SANT JOAN  R5800102 E 3.400 000023/2012-SUB Conveni 
SUPORT G6312986 0 1.000 000314/2012-SUB Subvenció extraordinària 

Subotal Departament de Salut i Serveis Socials (part pagada des de Salut i S.Socials)   27.575     

          
          
Departament de Salut i Serveis Socials - Partida 06.169.48000 de Participació         
ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL GARRAF (SALUT) G6205904 3 330 000020/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO REIKI VILANOVA I LA GELTRU (SALUT) G6458919 5 383 000117/2012-SUB Subvenció ordinària 
HOSPITALITAT DE LA MARE DE DEU DE LOURDES (SERVEIS SOCIALS) G0869647 8 1.000 000192/2012-SUB Conveni 

Subtotal Departament de Salut i Serveis Socials (part pagada des de Participació)   1.713     



 
          
          

Subotal Departament de Salut i Serveis Socials (part pagada des de Salut i S.Socials)   27.575     
Subtotal Departament de Salut i Serveis Socials (part pagada des de Participació)   1.713     

Total Departament de Salut i Serveis Socials   29.288     

          
          

Departament de Medi Ambient - Partida 42.170.48000         

Interessat NIF Import Exp Tipus de contracte 

AMICS I PROTECTORS DELS GATS G6329518 2 0 000120/2012-SUB Subvenció ordinària 
APMA (AGRUPACIO PER A LA PROTECCIO DEL MEDI AMBIENT) G5964278 5 1.000 000058/2012-SUB Conveni 
ASOCIACION ETCETERRA G6568304 7 1.000 000055/2012-SUB Subvenció ordinària 
ASSOCIACIO BONSAI VILANOVA G6121979 6 0 000210/2012-SUB Conveni 
ASSOCIACIO VNG EN ACCIO PELS ANIMALS G6466616 7 0 000149/2012-SUB Subvenció ordinària 

Total Departament de Medi Ambient   2.000     

 



 

 
SUBVENCIONS A LES ENTITATS ANY 2012       
       
       

Departament de Participació     72.250    

Departament de Convivència   7.515    

Departament de Joventut   22.790    

Departament de Promoció Econòmica   8.600    

Departament de Cultura   90.525    

Departament d'Esports   210.390    

D. Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat   21.100    

Departament de Salut i S.Socials   29.288 (*1)   

Departament Medi Ambient   2.000    

  

Total 
Departaments 

Ajuntament   464.458 (*2) 517.800 (*3) 

       

       
(*1) Nota: D'aquest import de 29.288€, 27.575€ es pagaran de la partida del Departament 
de   
Salut i Serveis Socials  i 1.713€ es pagaran de la partida de Participació.    

       
(*2) Nota: Proposta d'imports subvencions any 2012, que inclouen 17 sol·licituds de 
subvencions extraordinàries.  A aquesta quantitat caldrà afegir els imports de les 
subvencions per les següents entitats, que encara manca concretar (pendents).  
   
      
CLUB DE MAR VILANOVA I LA GELTRÚ   000159/2012-SUB    
CLUB TRIATLO VILANOVA I LA GELTRÚ   000034/2012-SUB    
CLUB ATLETISME ATLETESVNG.ORG   000030/2012-SUB    

       
(*3) Import subvencions atorgades l'any 2011. Aquest import inclou totes les subvencions   
ordinàries i una d'extraordinària.       
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.   
 
Bé, a la Comisió Informativa del 25 d’octubre de 2011 es va portar la normativa 
per sol·licitar ajuts destinats a entitats i associacions.  Aquesta es va aprovar a 



 

la Junta de Govern Local del 25 d’octubre de 2011 i es va aprovar... va ser 
ratificada pel Ple municipal del 7 de novembre de 2011.  Aquí és on es va 
aprovar la normativa per sol·licitar ajuts i els ajuts que avui es presenten són 
els que finalment s’han acordat amb totes les entitats.  De mitjana respecte 
l’any passat hi ha, com ja s’havia comentat, una reducció del voltant d’un 10 a 
un 15, entre un 10 i un 15%.  Per tant, el que portem és donar compte de que 
aquests convenis es signen amb aquests imports, els imports que vostès tenen 
tots a l’expedient. 
 
Alguna paraula?  Doncs passem al següent punt. 
 

   6. SERVEIS A LES PERSONES. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A 
L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és el punt número sis, que és la resolució d’al·legacions a 
l’acord de modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics de l’Escola 
de Música Mestre Montserrat.    
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Amb data 7 de maig de 2012 es van adoptar pel Ple de l’Ajuntament els acords 
d’aprovació inicial de modificació de l’Ordenança Fiscal número 15 reguladora 
de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles i de modificació dels 
Annexos 1 i 10 de l’Ordenança número 29 reguladora dels Preus Públics 
municipals, de conformitat amb els articles 15 i següents del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.    
 
Dintre del termini d’exposició pública de l’esmentat acord, s’han presentat dos 
escrits d’al·legacions: 
 
-  13 de maig de 2012, escrit de l’AMPA de l’Escola i Conservatori 
Municipal de Música Mestre Motserrat amb tres peticions de modificació sobre 
les tarifes d’aquesta escola:  
 
1) Que es mantingui la bonificació del 30% de les tarifes per a les famílies 
nombroses que segons la proposta desapareixeria. 
 



 

2) Que s’unifiquin les tarifes amb independència del domicili de l’estudiant, 
demanant en tot cas la col·laboració econòmica dels Ajuntaments de la 
Comarca mancats d’aquest tipus d’estructura d’ensenyament.  
 
3) Que s’estudiï la manera de rebaixar les quotes a tots els usuaris per tal de 
mantenir una especial sensibilitat de la nostre ciutat en la promoció dels estudis 
musicals. 
 
-  15 de maig de 2012, escrit de Pere Ferré Bundó, vinculat a l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Motserrat amb quatre membres de la 
unitat familiar com alumnes, que formula  dos peticions de modificació sobre 
les tarifes d’aquesta escola:  
 
1) Que es mantingui la bonificació del 30% de les tarifes per a les famílies 
nombroses que segons la proposta desapareixeria. 
 
2) Que es demani la col·laboració econòmica dels Ajuntaments de la Comarca 
mancats d’aquest tipus d’estructura d’ensenyament.  
 
Atesa la coincidència en els conceptes exposats a ambdues al·legacions, sobre 
les mateixes s’ha de manifestar la voluntat de desestimar-les atenent a les 
consideracions següents. 
 
Sobre el primer punt s’ha d’indicar que la modificació és conseqüència de la 
introducció de una nova bonificació per ‘tarificació social’ que atén a condicions 
de renda i ingressos de la unitat familiar, descartant condicions objectives (com 
la de família nombrosa) que contemplades al marge de la capacitat econòmica 
real de la família poden no ajustar-se a criteris de justícia tributària als quals a 
d’atendre el sistema tributari local. 
 
El nou sistema, en funció del nivell d’ingressos, permet arribar a bonificacions 
en percentatge superior al 30% de que gaudien les famílies nombroses, fins a 
un màxim del 50% de les tarifes en el cas de famílies amb menor capacitat 
econòmica per renda. 
 
Aquest primer pas en la introducció del sistema de ‘tarificació social’ a l’Escola 
de Música es veurà completat en el futur amb la seva extensió a la resta 
d’escoles municipal (Escola d’Art i llars d’infants). 
 
Sobre el segon punt, s’ha de tenir en compta que a l’actualitat el finançament 
de l’Escola de Música es basa en tres fonts d’ingressos, l’aportació de la 
Generalitat (a hores d’ara en retrocés), l’aportació de l’Ajuntament, i les quotes 
que satisfan els usuaris. La part més important és precisament l’aportació 
directa de l’Ajuntament amb partides pressupostàries que es nodreixen en 



 

bona mesura dels tributs municipals que satisfan els vilanovins i, per tant, es 
considera just i coherent que aquests tinguin una tarifa reduïda en comparació 
amb usuaris que, per tenir la seva residència fora de la nostra localitat, no 
participen en la cobertura dels costos amb el pagament de tributs a Vilanova. 
 
En aquest mateix sentit, la proposta de què participin econòmicament els 
municipis de la comarca no es veu raonable considerant, en tot cas, que 
resultaria de més fàcil implementació que els usuaris d’aquests municipis 
tramitin davant el seu ajuntament les sol·licituds d’ajudes o subvencions que 
considerin adients, cas de que aquests consistoris vulguin participar en la 
cobertura d’una part del cost que pels seus veïns representa estudiar a l’Escola 
de Música de Vilanova. 
 
Finalment, sobre la sol·licitud de l’AMPA de rebaixar les quotes a tots els 
usuaris per tal de mantenir una especial sensibilitat de la nostre ciutat en la 
promoció dels estudis musicals, s’ha de manifestar que és precisament 
aquesta sensibilitat envers la formació musical la que ha originat que des de fa 
molts anys l’Ajuntament participi amb una aportació molt important en mantenir 
una Escola de Música, avui també conservatori, de qualitat, on l’aportació dels 
usuaris a la major part dels programes no arribava ni a la tercera part del cost 
real dels estudis. 
 
Davant la retallada en l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament s’ha vist en la 
necessitat d’ajustar les tarifes dels alumnes però sense arribar a repercutir la 
totalitat de la pèrdua que representa la minoració d’ingressos provinents de la 
Generalitat que, amb un considerable esforç del consistori, s’assumeix 
directament amb càrrec al pressupost municipal. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una vegada informats a la 
Comissió de 27 de juny de 2012, proposa l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades per l’AMPA de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Motserrat i per Pere Ferré 
Bundó. 
 
SEGON: Aprovar definitivament les modificacions de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles, OF nº 15. 
 
Text íntegre de les modificacions: 
 
Es dóna nova redacció a l’article 4: 



 

 
Article 4. Quota tributària 
 
1. La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps 
d’estacionament per cada una de les zones:   
 
A) Tarifa Normal: 

 
Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zones 6 i 7 
Mínim 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,25 € 0,25 € ---- 

30 minuts 0,80 € 0,65 € 0,55 € 0,80 € 0,65 € ---- 

1 hora 1,70 € 1,70 € 1,65 € 1,60 € 1,70 € ---- 

1,30 hores 2,55 € 2,55 € 2,50 € 2,35 € 2,55 € ---- 

2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,10 € 3,40 € ---- 

3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,60 € 5,10 € ---- 

5 hores ---- ---- ---- 7,50 € ---- ---- 

9 hores ---- ---- ---- 8,50 € ---- ---- 

Matí o Tarda ---- ---- ---- ---- ---- 2,00 € 

Tot el dia ---- ---- ---- ---- ---- 4,00 € 
 
B) Tarifa reduïda: 
 

Durada Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 

Matí o Tarda 1,00 € Gratuït 1,00 € 

Tot el dia 2,00 € Gratuït 2,00 € 

Mensual 40,00 € ---- ---- 
 

L’aplicació de la Tarifa reduïda requereix: 
- Que el vehicle estigui anotat al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la 

Geltrú i, per tant, que hi figuri al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica. 

- El titular del vehicle al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica no ha de tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o 
de dret privat, pendent amb l’Ajuntament. 

 
La fixació de les vies públiques de cada zona, en funció de la previsible demanda de 
rotació d’estacionament, i la seva adscripció a un dels tipus de la classificació 
anterior, es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local.  

 

2.- El temps màxim d’estacionament s’estableix en la major durada amb import de 
tarifa fixada per a cada zona als quadres del número 1. 
 



 

3.- Si el temps d’estacionament supera fins a 1 hora el límit horari que autoritza el 
tiquet expedit d’acord amb l’article següent, es podrà regularitzar la situació abonant 
un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import únic de 5,00 Euros. 
 
4.- En el cas d’estacionament sense tiquet, si el temps d’estacionament supera fins a 
1 hora des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà regularitzar la situació 
abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la denúncia per un import de 8,00 
Euros. 
 
5.- En cas d’anul·lació incorrecta de la denúncia, l'import abonat en aquesta 
anul·lació podrà ser deduït de la quantitat imposada com a sanció, presentant 
sempre prèviament l’original del rebut de l’anul·lació per a poder percebre la 
deducció esmentada. 
 
6.- A les Zones 1, 2, 3 i 7 la utilització entre 9,00 i 9,30 hores i entre 20,00 i 20,30 
hores serà gratuïta pels usuaris que compleixen les dos condicions establertes a la 
tarifa reduïda del número 1. 

 
 
TERCER: Aprovar definitivament la modificació dels Annexos 1 i 10 de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, OF nº 29: 
 

Text íntegre de les modificacions: 

Es dóna nova redacció a l’Annex 1: 

 

1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Sensibilització 1r  175,00 46,00 100,00 33,50 
Sensibilització 2n  175,00 51,30 100,00 37,20 
Bàsic 1r  175,00 98,50 100,00 67,50 
Bàsic 2n  175,00 99,30 100,00 68,00 
Bàsic 3r A  175,00 119,30 100,00 81,60 
Bàsic 3r B  175,00 110,10 100,00 75,50 
Bàsic 4t A  175,00 123,40 100,00 84,50 
Bàsic 4t B  175,00 103,90 100,00 71,20 
Bàsic 5è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 6è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 7è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 8è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Adults A  175,00 155,50 100,00 108,80 
Adults B  175,00 151,10 100,00 105,60 
Adults C  175,00 153,70 100,00 107,50 
Grau Professional 1r  175,00 92,70 100,00 51,20 
Grau Professional 2n  175,00 94,00 100,00 51,80 



 

Grau Professional 3r  175,00 117,50 100,00 64,60 
Grau Professional 4t  175,00 117,50 100,00 64,60 
Grau Professional 5è  175,00 146,60 100,00 82,40 
Grau Professional 6è  175,00 148,90 100,00 83,60 
Instruments tradicionals  175,00 74,00 100,00 67,40 
conjunts instrumentals  175,00 59,60 100,00 41,90 
Música activa - de 18 anys  175,00 96,70 100,00 70,20 
Música activa + de 18 anys  175,00 134,20 100,00 91,80 

 
Notes comunes: 
 
1)  Gaudiran de tarifes reduïdes els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2) La tarifa mensual s’haurà de satisfer durant 10 mesos. 
3) Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les 

condicions següents: 
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos 
anteriors a la matriculació. 

b. La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que 
l'habitatge habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing. 

c. Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb 
l'Ajuntament, ja siguin de dret públic o privat. 

L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels 
ingressos i el número de membres de la unitat familiar: 
 
 

 
Membres Unitat Familiar IPREM-2012 

1 2 3 4 5 o més 
3 Vegades 19.170,39 10% 30% 50% 50% 50% 
4 Vegades 25.560,52 0% 20% 30% 35% 45% 
5 Vegades 31.950,65 0% 10% 20% 30% 40% 
6 Vegades 38.340,78 0% 0% 10% 20% 35% 

 
2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
Reduïda 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I 
GRAU SUPERIOR) 

 
------ 

 
165,60 

 
------ 

 
129,80 

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
D’IL.LUSTRACIÓ-VIDEOJOCS 

 
------ 

 
202,40 

 
------ 

 
165,00 

CURS PREPARATORI 97,80 113,60 93,50 78,40 
TALLERS     

• 2 hores setmanals 
• 3 hores setmanals 
• 4 hores setmanals  

97,80 
97,80 
97,80 

27,00 
41,30 
54,10 

93,50 
93,50 
93,50 

18,50 
28,35 
37,00 



 

 

Notes comunes: 
 

1) Gaudiran de tarifes reduïdes els usuaris empadronats a Vilanova i la 
Geltrú. 

2) La tarifa mensual s’haurà de satisfer durant 10 mesos. 
3) Pel que fa als CICLES FORMATIUS (grau mitjà i grau superior) atès que 

són estudis reglats i oficials finançats pel Departament d'Educació de la 
Generalitat, no es pagarà matrícula, però si quatre quotes mensuals que 
s’aplicaran els primers quatre mesos del curs, és a dir, setembre, 
octubre, novembre i desembre. Aquests imports seran per a finançar el 
material i les despeses complementàries. 

4) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen les 
matrícules). 

5) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes 
reduïdes. 

 

3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 
 
 Euros 
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs 

escolar de setembre a juny (10 mesos)  
 

187,00 
-  ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert les 

tres primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen dos 
possibilitats: 

 

a) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí) 80,50 
b) NO ESCOLARITZACIÓ zero 

- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,65 
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia 5,40 
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada hora 3,00 

 
 
Notes comunes: 

 
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el 

rebut de  pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la 
quota corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar). 

2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada 
mes. 

3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el 
mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna 
l’import de la mensualitat. 

4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 
igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 



 

5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret 
a devolució de la quota. 

6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies. 
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es 

facin absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut 
corresponent, però en aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,85 
€ per dia no utilitzat. 

8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 
a 3 anys, en cap cas pels infants de 0-1 any. 

9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les 
quotes de menjador ni les d’hores complementàries). 

10) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes 
reduïdes. 

 

Es modifiquen les tarifes de l’Annex 10: 

PREUS PÚBLICS: 
 
1) Ingrés a l’escola 575,00 € 

Aquest preu públic cobreix els cinc anys en què l’alumne/a té dret, per llei, a 
acabar la formació d’una subcategoria, o fins i tot enllaçar amb d’altres 
subcategories. El pagament de l’ingrés a l’escola es fa abans de començar el 
curs, en el moment en què es comunica a l’alumne/a que ha estat 
seleccionat/da per ocupar una de les 40 places de primer. Si l’alumne/a, per 
la seva pròpia voluntat, causa baixa abans del dia de presentació del curs, 
se li retornarà l’import de l’ingrés a l’escola. Si causa baixa en el dia de la 
presentació, o en dies posteriors, no se li retornarà la quota d’ingrés, però sí 
que se li mantenen els cinc anys de durada per poder fer els estudis de 
formació bàsica. 

 

 
2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora 4,40 € 

El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 4,40 € pel nombre d’hores del mòdul. 
Aquest pagament dóna dret a dos exàmens i a l’avaluació pràctica del 
mòdul. Cada vegada que l’alumne/a s’hagi de tornar a matricular per repetir 
el mòdul, tindrà una penalització del 10% respecte al preu hora de l’última 
matriculació. A l’igual que en l’apartat número 1, si el mòdul ja ha començat 
no es retornarà cap quantitat pagada. 

 

  
3) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,60 € 

Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en una empresa, 
haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics i pràctics i pagar un preu públic 
de 0,60 € per hora de pràctica. Si les pràctiques han començat no es 
retornarà cap quantitat que hagi pagat l’alumne/a 

 

 
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1; A2; B1.1; B1.2 
Nº Mòduls A1 A2 B1.1   B1.2 
1 Matemàtiques 23,00 € 23,00 € 45,00 € 45,00 € 
2 Física 45,00 € 45,00 € 76,00 € 76,00 € 
3 Fonaments d’electricitat 30,00 € 30,00 € 76,00 € 76,00 € 



 

4 Fonaments d’electrònica ----- ----- 30,00 € 30,00 € 
5 Tècniques digitals... 23,00 € 23,00 € 60,00 € 60,00 € 
6 Materials, equips i eines 76,00 € 76,00 € 110,00 € 110,00 € 
7 Pràctiques de manteniment 130,00 € 130,00 € 146,00 € 146,00 € 
8 Aerodinàmica bàsica 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 
9 Factors humans 43,00 € 43,00 € 43,00 € 43,00 € 
10 Legislació aeronàutica 58,00 € 58,00 € 72,00 € 72,00 € 

11A Sistemes d’avions de turbina 152,00 € ----- 198,00 € ----- 
11B Sistemes d’avions de pistó ----- 106,00 € ----- 153,00 € 
15 Motors de turbina de gas 91,00 € ----- 138,00 € ----- 
16 Motors de pistó ----- 76,00 € ----- 106,00 € 
17 Hèlixs 30,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00 € 

 
5) Mòduls d’aixecament de diferències 
Nº Mòduls B1.1   B1.2 
2 Física (capítol 2.4) 23,00 € 23,00 € 
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18) 23,00 € 23,00 € 
4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a) 23,00 € 23,00 € 
5 Tècniques digitals ( Mòdul complert) 60,00 € 30,00 € 
9 Factors humans (Mòdul complert) 43,00 € 43,00 € 

10 Legislació aeronàutica (capítols 10.1; 10.2; 10.3; 10.5a 10.6 
Part M) 

 
43,00 € 

 
43,00 € 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a; 11.7b ATA 25 i 
11.17 ATA 38) 

 
33,00 € ----- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA 45) 23,00 € ----- 
11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3) 33,00 € ----- 

11B Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a; 11.7b ATA 25; 
11.17 ATA 38) -----  

33,00 € 
15 Motores de turbina de gas (capítol 15.17) 43,00 € ----- 
17 Hèlixs (Mòdul complert) 45,00 € 45,00 € 

 
6) Expedició de certificats de reconeixement 23,00 € 

 
7) Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a exàmens per diferències, 

per hora 
 

29,00 € 
 

Bonificacions als preus públics: 
 
1. L’alumnat que, un any abans d’iniciar la formació, estava empadronat a 

Vilanova i la Geltrú, i continua estant-ho, tindrà una bonificació del 15% en 
els punts 2, 3, 4 i 5 d’aquests preus públics. 

2. Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord 
marc de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de bonificació en 
els punts 4, 5 i 7 d’aquests preus públics. 

3. Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment 
d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10% respecte als punts 4, 
5 i 7 d’aquests preus públics. 

4. Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes 
correctes, el valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una propera 
matriculació en un altre mòdul. 



 

5. Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva 
promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de conversió 
entre subcategories. 

 
QUART: Publicar al "Butlletí Oficial de la Província", els anteriors acords 
definitius i el text íntegre de la modificacions introduïdes, les quals entraran en 
vigor el dia següent a la publicació, i regiran mentre no s’acordi la seva 
modificació o derogació.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, moltes gràcies alcaldessa.  En data 7 de maig del 2012 es va adoptar al Ple 
de l’Ajuntament els acords d’aprovació inicial de les modificacions de 
l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa d’estacionament de 
vehicles, amb modificació dels annexos 1 a 10 de l’Ordenança núm. 29, 
reguladora dels Preus Públics municipals, de conformitat amb els articles 15 i 
següents del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  Pel que fa dintre de 
l’exposició pública, respecte a les taxes de l’Escola Conservatori de Música, 
s’han fet al·legacions per part de l’AMPA i per part del Sr. Pere Ferré Bundó.  
Les dues consisteixen, una en que es mantingui la bonificació del 30% de les 
tarifes a les famílies nombroses, que en aquest cas ja vam comentar que 
desapareixeria, i en tot cas la segona, que s’unifiquin les tarifes amb 
independència del domicili de l’estudiant, demanant en tot cas la col·laboració 
econòmica als ajuntaments de la comarca mancats d’aquest tipus d’estructura 
d’ensenyament. 
 
Atesa la coincidència en els conceptes exposats en ambdues al·legacions, 
sobre les mateixes s’ha manifestat la voluntat de desestimar-les atenent les 
consideracions següents: 
 
- Sobre el primer punt s’ha d’indicar que la modificació és conseqüència de la 
introducció d’una nova bonificació per tarificació social, que atèn a les 
condicions de renda d’ingressos d’unitat familiar, descartant condicions 
objectives com la família nombrosa que, contemplades al marge de la capacitat 
econòmica real de la família, poden no ajustar-se a criteris de justícia tributària 
als quals atendre el sistema tributari local.  El nou sistema en funció del nivell 
d’ingressos, permet arribar a bonificacions amb percentatges superiors al 30% 
que gaudien les famílies nombroses, fins a un màxim del 50% les tarifes en el 
cas de famílies amb menor capacitat d’economia i de renda.  Per tant, ja s’ha 
integrat en aquesta situació i s’ha tingut en compte la situació d’aquest tipus de 
col·lectiu.  Aquest primer pas de la introducció del sistema de tarifació social a 



 

l’Escola de Música es veurà completat en el futur amb la seva extensió a la 
resta d’escoles municipals, Escola d’Art i Llars d’Infants. 
 
- Sobre el segon punt, s’ha de tenir en compte que a l’actualitat el finançament 
de l’Escola de Música es basa en tres fronts d’ingressos: l’aportació de la 
Generalitat, l’aportació de l’Ajuntament i les quotes que satisfacin els usuaris.  
Com sabeu tots, l’aportació per part de la Generalitat està en aquest moment 
en una àrea de retrocés.  Aquesta és la més important en tot cas a nivell 
d’aportació, i l’Ajuntament, en partides pressupostàries que es nodreixen en 
bona mesura dels tributs municipals que satisfaran els vilanovins, i per tant es 
considera justa i coherent que aquests tinguin una tarifa reduïda en comparació 
amb els usuaris que, per tenir la seva residència fora de la nostra localitat, no 
participen en la cobertura dels costos amb el pagament de tributs a Vilanova. 
 
En aquest mateix sentit, la proposta de que en participin econòmicament els 
municipis de la comarca, no és raonable considerant que en tot cas resultaria 
més fàcil la implantació de que els usuaris d’aquests municipis tramitin davant 
del seu ajuntament la sol·licitud d’ajudes o subvencions que considerin adients, 
cas de que aquests consistoris vulguin participar en la cobertura d’una part del 
cost per als seus veïns, que representen en tot cas acudir a l’Escola de Música 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
Finalment, sobre la sol·licitud de l’AMPA de rebaixar les quotes a tots els 
usuaris per tal de mantindre una especial sensibilitat a la nostra ciutat en la 
promoció dels estudis musicals, s’ha de manifestar que és precisament 
aquesta sensibilitat envers la formació musical la que ha originat des de fa 
molts anys que l’Ajuntament participi amb una aportació molt important per 
mantindre l’escola de música.  Avui, per mantindre un conservatori de qualitat, 
l’aportació dels usuaris en la major part dels programes no arriba ni a la tercera 
part del cost real dels estudis.  Entenem que justament és un tema de justícia 
social que s’estigui aportant en aquesta part. 
 
Davant la retallada de l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament s’ha vist en la 
necessitat d’ajustar les tarifes dels alumnes, però sense arribar a repercutir la 
totalitat de la pèrdua que representa la minoració d’ingressos provinents de la 
Generalitat, que fent un esforç del Consistori assumeix directament amb càrrec 
al pressupost municipal.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 



 

En tot cas per manifestar en aquest cas l’acord respecte la desestimació de les 
al·legacions, bàsicament perquè doncs el treball que es va realitzar, tot i que 
doncs segurament no vam arribar a la pretensió de la... o a l’objectiu de la 
moció que vàrem presentar respecte a aplicar la tarifació social a les 
ordenances i taxes municipals fos més ampli, i solsament va quedar circumscrit 
a les ordenances que afectaven l’escola d’ensenyaments municipals, entenem 
que en aquest sentit el govern està plantejant la resolució d’aquestes 
al·legacions, tenim clar doncs aquest sistema, que tot i que no respon 
específicament a una tarifació social, com creiem que s’ha d’acabar d’aplicar i 
que en tot cas ens donem temps fins a final d’any per poder-ho estudiar, i en 
les pròximes ordenances realment sigui aplicable, doncs volem manifestar en 
aquest cas doncs el suport a la resolució que s’ha realitzat de les al·legacions. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, entenc que aquest punt es vota.  Nosaltres en tot cas ens abstindrem 
perquè sí que estem d’acord amb que s’intenti impulsar, com a mínim un dels... 
que s’intenti, eh?, que s’estudiï... a més a més en el terme està explicat, 
s’estudiï impulsar una de les propostes que sí que estan a les al·legacions, que 
és la possibilitat que altres ajuntaments, mitjançant sistemes que podrien ser 
xec-servei o qualsevol cosa, poguessin abonar una part dels costos que es 
deriven de l’ensenyament d’alumnes residents al seu municipi, per tant paguen 
impostos en un municipi on no hi ha escola de música o no hi ha els graus de 
música que necessiten aquests alumnes, i mitjançant convenis bilaterals es 
pogués recordar això, la posada en marxa d’un xec-servei pel qual doncs 
l’Ajuntament d’origen d’aquell alumne pogués facilitar un 30% de la quota, un 
20% de la quota o el que fos, que cobrís doncs la part que els vilanovins ja fem, 
ja cobrim amb els nostres impostos, mitjançant els nostres impostos. 
 
Entenem que és una possibilitat a estudiar, no diem que sigui fàcil, però que 
pot ser innovadora i fins i tot pot ser ben acollida per l’Ajuntament d’origen que 
de cop pot oferir un servei als seus ciutadans que ara no ofereix a un preu 
bastant mòdic en forma d’aquests xecs-serveis.  Per tant, per això i simplement 
per això ens abstindrem.  En la resta de desestimacions de les al·legacions 
estem en conjunt d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvarez. 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Nosaltres ens abstindrem en coherència 
amb el nostre posicionament a les ordenances fiscals, però també perquè la 
tarificació o el sistema de tarificació social i el sistema de bonificacions va en 
detriment o s’elimina la bonificació per família nombrosa, un concepte que 
nosaltres creiem que hauria d’estar vigent encara i que no hauria de ser 
eliminat.  Per això ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, nosaltres, també en la línia del que deien, en coherència amb el vot contrari 
que vam tenir a les taxes, i en aquesta en concret també, doncs el nostre vot 
serà contrari a la desestimació.  Però permeti’m fer dues reflexions per 
sustentar el vot contrari, més enllà del vot que ja vam tenir en el seu dia.  
Pensem que l’eliminació, l’increment que es planteja és molt notable de les 
diferents assignatures, dels diferents cursos, i a més a més s’afegeix la de 
família numerosa, no?, que més enllà de quina consideració tingui cadascú 
sobre si ha d’existir o no ha d’existir aquesta bonificació, que també els hi de de 
dir que en el  meu grup no és un tema pacífic, per entendre’ns, en el que tots 
pensem exactament igual, però sí que és un fet evident en el que és un 
increment per a les famílies numeroses que suposa un 30% incrementat ja a 
l’increment que tenen doncs totes les diferents assignatures, que no és menor.  
Si a això s’afegeix que com a conseqüència que fa uns quants anys hi havia un 
punt per a les famílies numeroses per poder incorporar-se a l’escola de música, 
fa que la mitjana, per entendre’ns, de famílies numeroses a l’escola de música, 
com a conseqüència d’aquesta facilitat d’entrar, és molt nombrosa, en 
conseqüència hi ha moltíssima gent a l’escola de música que té aquesta 
consideració, condició de família numerosa, fet que en molts casos li pot 
suposar un increment gairebé del 80% de la tarifa que en aquests moments 
està pagant.  Persones que en aquell moment estaven... entraven en unes 
condicions i que a mig recorregut de l’educació del fill doncs se li canvien, 
naturalment sempre canvien les coses, però d’una forma molt notable.   
 
Paral·lelament amb això es fan les bonificacions i reiteradament hem 
manifestat nosaltres que òbviament estem d’acord amb les bonificacions, que 
són positives vinculades a la renta, però -i permeti’m que sigui reiteratiu amb el 
que hem dit en moltes ocasions- el problema que té l’Ajuntament a l’hora 
d’aplicar les bonificacions vinculades a la renta és que l’Ajuntament no té el 
coneixement de les dades de la renta de la gent, de forma que són d’ofici, és a 



 

dir, és la gent qui demana les bonificacions.  En la mesura que no tenen 
coneixement d’elles, difícilment les apliquen.  I això serveix per a l’escola de 
música i serveix per les de l’IBI que s’han incorporat, etc., que en aquests 
moments no sé quins són els graus d’increment que hi han de les bonificacions 
que han sol·licitat els ciutadans de Vilanova, però ens temem que no hi ha 
hagut un excessiu increment, entre altres coses perquè pensem, potser perquè 
les coses van molt ràpides i en fi... però que no hi ha hagut una especial 
explicació de les bonificacions que tenen els ciutadans, de forma que fins i tot, 
quan un ciutadà entra a la pàgina web de l’Ajuntament a la part, a la casella de 
bonificacions, el porta a un lloc que no existeix.  Mentre que sí, que si entres 
dintre de l’Ajuntament entres en aquella... però de forma que no hi ha hagut vol 
dir, intuïm una campanya d’explicació de quines són les bonificacions que hi 
han, perquè insisteixo, si qualsevol ciutadà entra a l’apartat de... a la casella de 
bonificacions de les taxes i impostos municipals, l’adreça a una pàgina 
inexistent.  Per tant, des d’aquest punt de vista pensem, per la dificultat -seria 
fantàstic que ho poguéssim fer- d’aplicar d’ofici les bonificacions, pensem que 
això no compensa l’increment notable que entenc les dificultats per les 
davallades que hi han hagut d’ingressos, però que pensem que és molt, molt, 
molt excessiu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO 
 
Sí, dos apunts només.  En tot cas el primer respecte al comentari que feia el 
senyor Arrufat, per part de la Regidoria en tot cas hi ha el compromís de, en tot 
cas apropar-nos a lo que es refereixen altres ajuntaments, de fet a través de 
nou de Garraf ja s’havia fet alguna incursió respecte a aquesta qüestió.  Li he 
de dir que en tot cas per part d’aquest regidor i aquesta Regidoria ja s’ha fet 
alguna qüestió per intentar justament aquest tipus de qüestions en tot cas 
parlar-la.   
 
I en tot cas senyor Elena, no he comprovat el problema telemàtic que em diu.  
En tot cas intentaré esbrinar si la situació que em diu és així.  Lo que sí que li 
puc dir és que en tot cas a l’hora de fer matriculacions naturalment la 
documentació donada en tot cas les persones que fan la matriculació se’ls hi 
donarà la capacitat que puguin plantejar.  Ja es va tindre en compte la situació 
en situacions de famílies nombroses.  Li he de dir de que en tot cas de 
membres d’unitat familiar, de si només les bonificacions que hi han són del 
50% al 35%, quan estàvem parlant abans d’un 30%.  Dependrà també del 
nivell de renda i per tant específicament pues la situació serà una o una altra, 



 

que en aquest moment és possible que les persones que hagin fet inclús les 
al·legacions no tinguin coneixement.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, passem a la votació de les al·legacions.  Vots... 
perquè votem... vots a favor de les al·legacions?  No, de la denegació de les 
al·legacions, perdó.  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, s’aprova amb els 
vots a favor del govern i d’Iniciativa Catalunya Verds, el vot en contra del Partit 
Socialista i l’abstenció de la CUP i del PP. 
 
Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Senyora alcaldessa, només per... com veuen, el grup municipal del Partit 
Popular només s’absté aquest regidor que li parla.  Només vull recordar que en 
unes votacions anteriors, al Ple passat, s’havien equilibrat les forces en funció 
de que faltaven em sembla que eren dos regidors del Partit Socialista i s’havien 
equilibrat les forces.  Ho dic perquè es tingui present a l’hora de les votacions, 
que ens tractin de la mateixa manera. 
 
ALCALDESSA 
 
En aquesta votació que acabem de fer no... el resultat seria el mateix si hi 
fóssim tots, eh?   
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Ho dic per... en les properes demanaríem un tracte igual. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Gràcies.  Molt bé, per tant queda aprovat aquest punt, tal com hem 
dit.  
 
S’aprova la proposta, amb el resultat següent: 
 
   VOTS A FAVOR: CIU, ICV (11) 
   VOTS EN CONTRA: PSC (8) 
   ABSTENCIONS: PP i CUP (3)  
 
Els senyors Santiago Rodríguez i Carmen María Rodríguez, del PP, encara no 
havien arribat al Ple i el senyor Marc Font, de la CUP, havia estat present en el 



 

tractament del punt, però no en el moment de la votació i per tant el seu vot es 
considera d’abstenció. 
 
Seguidament es tracten conjuntament els punts 7 i 8 de l’ordre del dia. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem als punts 7 i 8, que els tractem de forma conjunta i després de 
l’exposició del secretari passaré la paraula al regidor Francesc Sánchez, que 
és el que posicionarà el govern sobre aquests punts. 
 
SECRETARI 
 
Llegim els dos dictàmens? 
 
ALCALDESSA 
 
Llegim només el títol, no cal llegir tot el contingut i llavors li passo la paraula al 
senyor Sánchez. 
 
El secretari llegeix els títols corresponents als punts 7 i 8 de l’ordre del dia: 
 

   7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR LA CREACIÓ DE LA 
COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DE LA CONVENIÈNCIA, 
L’OPORTUNITAT I LA CONCURRÈNCIA DE L’INTERÈS PÚBLIC 
PER A LA REDEFINICIÓ DE LA FORMA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, COMPETÈNCIA D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
 

    8.  SERVEIS A LES PERSONES. APROVAR LA CREACIÓ DE LA 
COMISSIÓ PER A L’ESTUDI DE LA CONVENIÈNCIA, 
L’OPORTUNITAT I LA CONCURRÈNCIA DE L’INTERÈS PÚBLIC 
EN L’EVENTUAL CANVI EN LA FORMA DE GESTIÓ DIRECTA 
QUE ACTUALMENT ES PRESTA A TRAVÉS DE LA COMPANYIA 
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM. 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Sánchez, per posicionar el govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 



 

Sí, en tot cas gràcies senyora alcaldessa.  Per manifestar que el govern retirarà 
aquests dos punts de l’ordre del dia, amb la voluntat de tornar-los a presentar, 
no amb la voluntat de que aquests punts no es tractin, sinó és simplement que 
en aquest Ple no es tractaran aquests dos punts, per diversos motius, entre 
d’altres perquè falta encara treballar-los més detingudament, però recordar que 
aquests dos punts, aquests dos punts única i exclusivament el que plantegen 
és la creació d’una comisió d’estudi, no plantegen en cap cas cap 
posicionament polític dins del Ple municipal, sinó simplement començar a 
treballar l’estudiar la possibilitat en aquests dos àmbits.   
 
En tot cas, aquests dos punts aquest equip de govern els porta al Ple 
municipal, tots vostès ho saben, ja fa dies i mesos que hi treballem, 
l’Ajuntament es troba en una situació de tresoreria i econòmicament 
insostenible, per tant nosaltres d’aquí a poc temps doncs hem de prendre 
decisions dràstiques des del punt de vista econòmic, és la situació en la que 
ens trobem, la situació bancària no ens permet cap altra alternativa, la situació 
de tresoreria de l’Ajuntament tampoc i per tant el que farà aquest equip de 
govern és en el proper Ple, en el que puguem doncs presentar-ho, un cop 
doncs estudiat i treballat amb els grups municipals i segurament doncs parlat 
amb més profunditat amb les dues empreses, farem el fet de presentar una o 
l’altra, o ambdues comisions, en funció d’aquesta situació.  Això no anirà més 
enllà del proper Ple que ha d’haver durant el mes de juliol en aquest 
Ajuntament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  Per tant, queden aquests dos punts retirats 
d’aquest Ple. 
 
Queden retirats els punts 7 i 8 de l’ordre del dia. 
 

   9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
AMB EL DIARI DE VILANOVA, APROVAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 5.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
I passem al punt número nou, passem al punt número nou, que és el donar 
compte del conveni amb el Diari de Vilanova, aprovat per la Junta de Govern 
Local del 5 de juny de 2012.  Senyor secretari.  
 
El secretari llegeix en síntesi el conveni del qual es tracta a l’acord de Junta de 
Govern Local: 
 



 

“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni marc entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Diari de Vilanova. 
 
SEGON.  Fer-se càrrec de les obligacions derivades d’aquest conveni per valor 
de QUARANTA MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES 
CÈNTIMS (40.177,63 €) entre el 2 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
 
Aquest import es desglossarà de la següent manera:  
 
-    Una primera factura, el dia 1 de juliol de 2012, per un total de TRENTA MIL 
EUROS (30.000 €). 
 
-    Una segona factura,  el dia 1 d’octubre de 2012, per un total de DEU MIL 
CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (10.177,63 
€). 
 
Aquest imports aniran a càrrec de la partida número 03,927,22612 Publicitat i 
convenis mitjans del pressupost corresponent a l’any 2012, per valor de 
(40.177,63 €). 
 
TERCER.  Facultar l'alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació, Premsa i Joventut,  per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l'efecte. 
 
QUART.  Donar compte d’aquest acord en el proper Ple. 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I DIARI DE VILANOVA 

 
I.  REUNITS 
 
 D’una part l’Il·lustríssima senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de la Junta 
de Govern Local de 5 de juny de 2012, acompanyada del regidor de Promoció 
Econòmica, Turisme, Comunicació, Premsa i Joventut, Sr.  Gerard Figueras i Albà, en 
representació d’aquest i assistit pel secretari de l’Ajuntament, senyor  Isidre Martí i 
Sardà. 
 
I d’altra la senyora Maria Eulàlia Sòria i Bordes, gerent del Diari de Vilanova, amb seu 
social a C/ Sant Antoni, 2 de Vilanova i la Geltrú i NIF 35000971P. 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents 
 



 

II. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té el convenciment que la comunicació és una 
eina fonamental de relació amb la ciutadania. En aquest sentit ha promogut una xarxa 
pròpia de mitjans de comunicació públics amb la clara voluntat d’emetre tota mena de 
informacions a través de múltiples canals per tant d’arribar d’una manera global a tots 
els seus possibles receptors i receptores.  
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat amb un mapa comunicatiu on existeixen mitjans de 
comunicació privats, de caire i abast local, que també han participat activament a 
enriquir la possibilitat que la ciutadania tingui un millor accés a la informació.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú creu que els mitjans de comunicació locals són un 
referent ineludible com a elements cohesionadors del municipi, ja que han esdevingut 
un referent informatiu per a les persones, fomenten la participació democràtica, i 
promouen les activitats associatives.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol establir convenis de col·laboració amb els 
mitjans de comunicació de la ciutat, amb la clara voluntat d’ampliar i obrir nous canals 
d’accés a la informació a la ciutadania.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú també té el convenciment que, des d’una visió 
global, resulta més eficient i eficaç la gestió de les relacions comercials amb les 
empreses periodístiques.  
 
La regidoria de Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú junt amb els 
mitjans de comunicació locals privats treballarà per seguir impulsant i millorant la 
comunicació amb la ciutadania de l’administració local mitjançant els recursos 
publicitaris conveniats.  
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, que es reconeixen plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni segons els següents  
 
III. ACORDS 
 
1.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol traslladar a la ciutadania totes les seves 

accions i serveis. Per això Diari de Vilanova disposarà de total llibertat de 
reproducció de les fotografies, notes de premsa i activitats d’agenda publicades 
per l’Ajuntament, reconeixent-ne l’autoria sempre que l’Ajuntament ho sol·liciti 
expressament.  

 
2. L’Ajuntament i Diari de Vilanova poden acordar realitzar i/o donar suport 

conjuntament a esdeveniments que tinguin un interès públic i/o social i que 
impliquin un tracte i/o producte específic informatiu per part del mitjà.  

 
3.  D’acord amb l’objecte d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà ús 

del Diari de Vilanova per a difondre i publicitar les seves activitats o anuncis de 
caire jurídic i administratiu. És per això que:  

 



 

          3.1.   L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposarà d’un paquet de 1.484 
mòduls anuals en tarifa de publicitat color i imparell a un preu de 
44.500,00€ amb un descompte especial del 30%. A més es disposarà 
d’un  bloc de 144 mòduls en blanc i negre, aquest darrers sense càrrec 
per als extres de Nadal, Festa Major i Carnaval. 

 
3.2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposarà d’un paquet 192 mòduls al 

Diari de Baix Penedès en tarifa de publicitat color i pagina imparell a un 
preu de 2.304,00€ amb un descompte especial del 30% 

 
3.3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà fer al web de Diari de Vilanova  

una campanya publicitària de 20 setmanes al preu de 91,86€ per 
setmana i amb un descompte especial del 30%. La col·locació dels 
banners restarà pendent de l’ocupació de l’espai o d’una inserció a un 
altre indret del web. 

 
3.4. L’import brut del conveni és de 48.641,20€ que, amb el descompte 

especial del 30% més l’IVA queda fixat en 40.177,63 € 
 
IV.  DURADA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i amb efectes 
retroactius, des de l’1 de gener de 2012, tindrà una durada d’un any i serà prorrogable 
automàticament per anualitats, llevat que alguna de les parts comuniqui a l’altra el seu 
desig en contra, per escrit i un mes abans de la data d’expiració.  
 
Si el conveni és prorrogat automàticament, el preu s'actualitzarà en funció de les 
variacions que experimentin les tarifes vigents del mitjà; no obstant una vegada 
conegudes les mateixes l'Ajuntament es reserva el dret de resoldre el conveni.  
 
V. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per tal de facilitar el seguiment, la coordinació i el compliment del conveni, es 
constituirà una comissió mixta integrades a parts iguals per representants de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del mitjà de comunicació.  
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per 
mutu acord. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts i les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present 
conveni.  
 
VI. PAGAMENT 
 
Diari de Vilanova emetrà dues factures a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Una 
primera per valor total de 30.000€, i una segona per valor de 10.177,63€ IVA inclòs, on 
constarà “segons conveni signat el dia 5 de juny de l’any 2012.”  
 



 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat i a un 
sol efecte en el lloc i la data que figuren més avall.  
 
Vilanova i la Geltrú, 5 de juny de 2012 
_____________________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, com saben, i en la línia del que aprovàvem al 
darrer Ple municipal, aquest govern té la voluntat doncs d’ajudar a arribar en 
les informacions municipals en el ciutadà, tant amb mitjans propis com també 
amb els mitjans privats que primordialment tenen actuació o treballen a la 
nostra ciutat.  És per això que en la línia dels convenis que vàrem ja aprovar 
avui portem el conveni de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb el Diari de 
Vilanova.  Com saben, un mitjà emblemàtic de la nostra ciutat i dels que té 
doncs contrastadament una major tirada i una major difusió, i en el que, doncs 
tal i com marca aquest conveni, l’Ajuntament de la ciutat destinarà doncs un 
import de 40.177 euros en l’exercici pressupostari del 2012, en conceptes de 
publicitat, per tal doncs de que aquelles informacions, insisteixo, que es puguin 
generar a través de la institució municipal, però doncs també d’altres activitats 
que hi hagin iniciatives ciutadanes i que es vehiculin a través de l’Ajuntament, 
doncs perquè puguin tenir repercusió i una major difusió a través d’aquest mitjà 
degà de la premsa estatal.   
 
I finalment doncs també, com saben, en la línia del que és la voluntat del 
govern i també doncs la voluntat expresada per aquest plenari per tots els 
grups municipals, doncs que no només a través d’aquest conveni, sinó a través 
de totes les maneres que tinguem a la nostra disposició, doncs estem en la 
línia d’ajudar aquest mitjà en moments complicats com el que som coneixedors 
dels que hi ha. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  És donar compte.  Hi ha alguna paraula 
sobre aquest punt?  Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, així com en l’aprovació dels altres dos convenis amb mitjans de 
comunicació que van passar per Ple vam demanar que en tot cas a la Comissió 
i lamentablement la regidora ()  la nostra regidora a l’anterior Comissió, els 



 

criteris generals pels quals se signaven 9000 euros () a Vilanova Digital, que 
enteníem que no... bueno, nosaltres no ens acabaven de quadrar, en aquest 
cas entenem que és el principal mitjà de comunicació de la ciutadania de 
Vilanova i ens quadra molt més el criteri, però en tot cas el que sí que 
demanarem al govern, si cal per escrit o com sigui, és que ens faci un 
recompte de tots els diners que sortiran de diferents organismes públics cap al 
Diari de Vilanova, en concret... és a dir, no només hi haurà aquest conveni, 
m’imagino que  n’hi haurà d’altres, hi haurà altres organismes públics, 
consorcis, etc., que probablement doncs per necessitats de publicitat o el que 
sigui també signaran contractes amb el Diari de Vilanova, o li contractaran 
publicitat, i ens agradarà saber, per tenir un recompte clar dels diners que des 
de l’erari públic doncs s’aporten al Diari de Vilanova i poder així controlar 
aquesta despesa pública. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, senyor Arrufat.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Amb tota naturalitat farem aquest recompte.  De fet, els 
termes del conveni actual en aquestes alçades de l’any ja estan gairebé 
esgotats i per tant, com en una darrera campanya que probablement hauran 
vist, que intenta apel·lar a la consciència dels ciutadans de cara a l’incivisme i 
de tot allò que ens costa cada vegada que es crema un contenidor o es 
malmeten espais de la via pública, és una campanya que s’ha fet de nou i que, 
diguem, queda fora.  Per tant, és una contractació a part i en tot cas farem 
aquest recull totes les empreses municipals d’altres contractacions que hi 
hagin.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé. Doncs si no hi ha més paraules passem al següent punt. 
 
 

   10. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD 
TOLDRÀ 2012, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 12.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
És donar compte del conveni de col·laboració amb l’associació musical Eduard 
Toldrà, aprovat per la Junta de Govern Local de 12 de juny. 
 



 

 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 12 de juny de 2012, 
que diu literalment el següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’associació musical 
“EDUARD TOLDRÀ”, el qual s’adjunta i figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de TRENTA-CINC MIL EUROS  (35.000€) a 
l’esmentada associació, la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  31.330.226.0602 Suport a la creació del pressupost de 
despeses d’aquest any. 
 
 TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el 31 de desembre de 
2012 en relació a l’aportació econòmica per la programació dels concerts. No  
obstant,  el conveni es renovarà tàcitament per períodes anuals i per un       
màxim de dos anys. 
 
QUART. Es faculta a l’Il.lma. Sra. Alcaldessa i a la Regidora de Cultura  per a 
la signatura d’aquest conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte.” 
 
CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ MUSICAL EDUARD TOLDRÀ  I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA  PROGRAMACIÓ 
DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DEL GARRAF 2012 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia  13 de juny de 2012. 
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, 
actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la 
Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta  corporació, el 
senyor, ISIDRE MARTÍ I SARDÀ. 
 
I de l’altra part, el senyor JAUME AGUILÓ I JUAN, amb NIF núm. 41.378.413-X, com a 
PRESIDENT de l’ASSOCIACIÓ MUSICAL “EDUARD TOLDRÀ” amb NIF núm. 
G65081663, amb domicili a la Plaça del Sagrat Cor 1, de Vilanova i la Geltrú (08800), 
a partir d’ara ARTISTA. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’associacionisme 
com a element de consolidació de la democràcia i transmissor dels valors de la 
participació i de l’esperit del voluntariat . 



 

 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova té la convicció de que l’existència d’una formació 
musical estable com l’Orquestra de Cambra del Garraf és un benefici cultural per a la 
ciutat i la Comarca, formant part de la programació estable de l’Auditori Eduard Toldrà. 
 
III. Que l’Associació Musical “Eduard Toldrà” és una associació Cultural sense ànim de 
lucre que des de l’any 1984 gestiona el projecte artístic de l’Orquestra de Cambra del 
Garraf, orquestra formada per músics professionals, i que té entre els seus objectius 
l’oferta d’un cicle estable de música a la ciutat i comarca i que aposta per la 
dinamització de la vida cultural i social, la difusió i divulgació de la música a tot tipus de 
públic i la recerca de nous repertoris i noves formes d’expressió musical. 
 
V. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu i  la producció cultural local com a element dinamitzador de la 
ciutat i com a motor de la seva vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del 
present conveni, un acord de col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i 
participació real de tots els vilanovins i vilanovines i contribueixi a generar una societat 
cohesionada, socialment més justa , ecològicament més sostenible i amb igualtat 
d’oportunitats per a tothom. Per aquests motius, subscriuen aquest conveni d'acord 
amb les clàusules que es contenen en els següents. 
 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’Associació Musical “Eduard Toldrà”  pel que fa al desenvolupament de 
projectes adreçats a la població vilanovina en el marc d’un compromís mutu de treball. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es palesa en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
-  Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’Associació Musical 
“Eduard Toldrà”, a través d’una aportació global, que per l’any 2012 serà de 35.000 €.  

 



 

Aquesta quantitat és la màxima que la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú aportarà a l’Associació Musical “Eduard Toldrà” durant l’any 2012. 
 
Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
Ambdues entitats es comprometen a cercar altres ajuts i suports provinents d’altres 
administracions o entitats privades que contribueixin a la millora del programa objecte 
d’aquest conveni. 
 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a acollir els assaigs de 
l’Orquestra de Cambra del Garraf dins els seus equipaments culturals. Durant el 2012 
l’equipament municipal de referència per assaigs de l’orquestra serà l’Auditori Eduard 
Toldrà.  
 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’Orquestra de Cambra del Garraf la 
infraestructura necessària per a portar a terme les activitats anuals previ acord amb els 
tècnics responsables de la programació musical de l’ajuntament. 
 
- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a difondre en els seus mitjans de 
difusió, informació i promoció de la ciutat l’existència de l’Orquestra de Cambra del 
Garraf i les seves activitats com a part important del patrimoni cultural de la ciutat i 
amb la finalitat de convocar el màxim nombre de públic i justificar socialment  l’esforç 
tant econòmic, com humà i artístic que hi ha darrera d’aquest conveni. 
 
- L’Ajuntament assumirà els costos tècnics (material que tingui l’Auditori, personal de 
sala i personal tècnic) del cicle de conferències Parlem de música..., ubicats el primer 
dijous de mes a l’Auditori Eduard Toldrà. 
 
2.1.2.- Per part de l’Associació Musical “Eduard Toldrà” 
 
-  L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a elaborar i mantenir un 
projecte anual de treball que contempli: 
 
- La realització de 5 produccions de l’Orquestra de Cambra del Garraf que s’exhibiran 
a Vilanova i la Geltrú, a l’Auditori Eduard Toldrà, coordinades amb la programació 
estable de música de la ciutat. Els períodes de programació seran: les temporades 
gener-març i setembre-gener.   
 
- Activitats que contribueixin a establir lligams amb el teixit social de Vilanova (escoles, 
estudiants de música, corals, públic familiar, altres públics, ...) 
 
- Accions per millorar la promoció de l’orquestra, i per tant de la ciutat, més enllà de la 
nostra comarca. 
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” dissenyarà una pàgina web d’informació de les 
activitats de l’Orquestra de Cambra del Garraf i es compromet a mantenir-la 
rigorosament al dia per a difondre les seves propostes i repertoris. Incorporant el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a suport. 



 

 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a fer una tasca divulgativa de la 
música. En aquest sentit prepararà unes actuacions explicatives en relació als 
diferents repertoris que oferirà de manera que el públic tingui una informació 
addicional que pugui ajudar-lo a comprendre millor el concert programat.  
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” elaborarà la proposta de  programació 
pressupostada de tot l’any entrant i la memòria valorada de la temporada anterior  que 
entregarà a l’Ajuntament abans del 15 de gener del 2013, en el moment d’establir els 
acords corresponents a la revisió anual del conveni.  
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a facilitar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el material necessari per a que es pugui fer la deguda promoció de 
les produccions en el moment d’establir els acords corresponents a la revisió anual del 
conveni. 
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es compromet a aportar els justificants de les 
despeses  generades pel present conveni d’acord amb el que es recull en la normativa 
que regula aquest procediment, un mínim d’un cop a l’any i sempre que ho requereixi 
l’ajuntament . 
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” farà constar de forma específica, la 
col·laboració de l’Ajuntament amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip en tots els concerts, activitats i 
difusió que porti a terme, ja sigui dins o fora del municipi. 
 
- L’Associació Musical “Eduard Toldrà” es farà càrrec de la programació del cicle de 
conferències Parlem de música...  i donarà tota la informació necessària per a la 
promoció del cicle, amb els terminis establerts, a la Regidoria de Cultura. 
 
2.2.- Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment per part de 
l’Ajuntament en el punt 2.1.1,  L’Associació Musical “Eduard Toldrà” haurà d’estar al 
corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3.- Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4.- L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2012. No obstant, el conveni 
es renovarà per tàcita reconducció per períodes anuals i per un màxim de dos anys a 



 

partir de la seva signatura, si cap de les parts no el denuncia amb trenta dies 
d’antelació al venciment de cada termini. 
 
Els acords corresponents a l’aportació municipal i a la programació de concerts 
s’establirà, per a cada període anual, abans del 30 de gener de l’any corresponent 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2.- Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós - administratiu. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  
General anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, 30/2007, de 30 d’octubre , per aplicació pel seu article 
4.d  

  
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 



 

conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- La  regidora de Cultura o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l’entitat 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i com a mínim, una 
vegada a l’any . 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda, hola.  Hola, bona tarda.  Tal com ja vem comentar a la Comisió 
Informativa, és donar compte d’aquest conveni signat enguany i el conveni és 
idèntic als que hi havia anteriorment. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Hi ha alguna paraula?  Sinó passem al següent punt. 
 
 



 

  11. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL MUSEU DEL FERROCARRIL DE 
CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ DE RESTAURADORS DE 
VILANOVA I RENFE-OPERADORA, PER A LA PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
12.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
És el punt número onze, que és donar compte del conveni de col·laboració amb 
el Museu del Ferrocarril de Catalunya, l’Associació de Restauradors de 
Vilanova i RENFE per a la promoció de la ciutat.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni amb RENFE Operadora, Museu del Ferrocarril i 
l'Associació de Restauradors de Vilanova per a la promoció d'un Bitllet 
Combinat existent Museu del Ferrocarril amb un valor afegit consistent en 
descomptes a la carta i/o menús especials per al client en els establiments de 
l'Associació de Restauradors de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Assumir la despesa de SIS MIL TRES CENTS CINQUANTA EUROS 
(6.350€) més IVA corresponent a l'esmentat conveni de col·laboració a càrrec 
de la partida 10.430.22000 Promoció i comunicació general. 
 
TERCER. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l'acord.” 
 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 

GELTRÚ, EL MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA, L’ASSOCIACIÓ DE 
RESTAURADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, I RENFE-Operadora 

 

Barcelona, 29 de juny de 2012 

REUNITS: 

 
D'una banda, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l'Ajuntament de 



 

Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del senyor Gerard 
Figueras i Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistits pel senyor Isidre 
Martí i Sardà, secretari d'aquesta corporació, facultats per aquest acte per acord de 
Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2012. 
 
D'altra banda, RENFE Operadora representada pel president de Renfe, el senyor Julio 
Gómez-Pomar Rodríguez, amb CIF Q2801659J i amb domicili social en Madrid, Av. 
Pío XII 110. 

D'altra banda, la senyora Pilar García Fuertes, Directora del Museu del Ferrocarril. 
Vilanova i la Geltrú, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles amb CIF 
G78043700 i amb domicili a la plaça Eduard Maristany, s/n de Vilanova i la Geltrú. 
 
D'altra banda, el senyor Ambrosio Alcover Sánchez en qualitat de president de 
l'Associació de Restauradors de Vilanova, amb CIF G65517526 i amb domicili al carrer 
Racó de Santa Llúcia, s/n de Vilanova i la Geltrú. 
 
EXPOSEN 

I) Renfe i el Museu del Ferrocarril de Catalunya ofereixen al ciutadà una alternativa 
lúdica cultural que, sota la denominació de Bitllet Combinat Museu del 
Ferrocarril, inclou el desplaçament amb tren des de qualsevol punt de la xarxa 
de Rodalies de Barcelona fins a l'estació de Vilanova i la Geltrú i la visita d'un dia 
al Museu del Ferrocarril que es troba en aquesta localitat. 

II) L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en promocionar la capital del 
Garraf com a ciutat d'acollida amb una àmplia oferta patrimonial, nàutica o 
gastronòmica i posicionar-la com destinació de turisme cultural.  

III) Vilanova i la Geltrú té una gran tradició gastronòmica, amb importants i 
prestigiosos restaurants que s'han reunit entorn de l’Associació de Restauradors 
de Vilanova. Aquesta entitat ha creat la marca promocional Menja’t Vilanova per 
a donar a conèixer tot el que es fa a la capital del Garraf.  

IV) El servei de transport de persones per ferrocarril ocupa una funció essencial en 
la mobilitat de les persones i col·labora al desenvolupament econòmic de les 
ciutats. Rodalies de Barcelona disposa d'un ampli servei amb Vilanova i la 
Geltrú. 

 Coincidint en la conveniència de unir esforços per a posar en valor Vilanova i la 
Geltrú com ciutat d'acollida amb una àmplia oferta cultural, patrimonial, nàutica o 
gastronòmica i el tren com alternativa de mobilitat sostenible i segura, els 
presents acorden establir el present conveni de col·laboració que, sense 
perjudici de les normes legals imperatives, es regirà pels termes i condicions 
compresos en les següents 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJETIU 
 
El present conveni té per objectiu la coordinació de les actuacions per a dotar al Bitllet 
Combinat existent MUSEU DEL FERROCARRIL d'un valor afegit consistent en 



 

descomptes en la carta i/o menús especials per al client en els establiments de 
l’Associació de Restauradors de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.- AVANTATGES PER CLIENTS TREN+MUSEU DEL FERROCARRIL 
 
La citada Associació concretarà la relació dels establiments adherits. L'avantatge 
aportat per cadascun d'ells per als clients que visitin el Museu del Ferrocarril de 
Catalunya amb el bitllet combinat i que acudeixin als seus locals és del 10% en els 
serveis a la Carta i la possibilitat de sol·licitar un menú especial relacionat amb 
aquesta campanya. 
 
Els restaurants membres de l’Associació de Restauradors de Vilanova adherits a 
aquesta campanya, s’inclouen en l’annex núm.1 al present conveni. 
 
3.- CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 
 
Per a la difusió d'aquesta acció, es realitzarà una campanya de promoció conjunta 
durant l'any 2012 en els següents suports: 
 

- Cartellera en trens i estacions de la xarxa de Rodalies de Barcelona  
- Pantalla de les Màquines autovenda de Rodalies de Barcelona 
- Pàgines web gestionades per cadascuna de les parts signants del conveni: 

o www.rodaliesdecatalunya.cat, 
o www.menjatvilanova.com, 
o www.vilanova.cat, 
o www.museudelferrocarril.org 

- Puntualment es podran fer actuacions de promoció en l'estació de Pl. Catalunya 
per a oferir informació de la campanya. 

- Ubicació d'informació de la campanya en diferents establiments adherits, oficines 
de Turisme, hotels, museus, estacions, etc. 

 
4.- DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 
 
4.1 Creativitat i disseny de suports 
 
Les parts acorden desenvolupar la idea creativa presentada per l'agència de publicitat 
ABM que s’acompanya com annex núm. 2, que inclou el desenvolupament de la 
creativitat i les aplicacions gràfiques en cadascun dels suports de comunicació: 
 

- Postal d'imatge (5 unitats) 
- Fullet acordió (8 pales) 
- Fullet ‘un dia inoblidable’ 
- Cartellera per a estacionis i trens 
- Imatge per a pantalla de màquines autovenda 
- Banner web 
- Elements gran format 

 
4.2 Producció d'elements 
 



 

Els elements de comunicació a produir dins de la campanya publicitària es detallen al 
següent quadre: 
 
Element  Format  Ud. Característiques tècniques 
Adhesiu tren 47 X 30 cm  2.400  Vinil removible 
Tertúlies adhesives (FGC) 31 X 50 cm 700  Vinil removible 
Cartel estacions 50 X 100 cm  200  Paper 170 gr. 
Postal   Es dissenyaran els elements 

marc. 
Fullet acordió (8 pales)    
Fullet ‘Un dia inoblidable’   La producció serà realitzada 

per cada part, assumint el 
seu cost en la totalitat 

BMP Autovenda  600 x 800 px   
Banner Web Animació  

Flash Player 
1200x300 px 

 www.rodaliesdecatalunya.cat; 
www.menjatvilanova.com; 
www.vilanova.cat 

 
4.3. Valoració econòmica de la campanya 
 
Amb l'acceptació de la idea creativa de l'agència ABM, s'entenen acceptats els seus 
pressupostos núm. 233/008 i 233/008F de data 11/11/2011 (s'acompanyen com annex 
núm. 3), per a la realització, respectivament, de la creativitat i preparació d’originals 
d’impressió, i de dues sessions fotogràfiques amb models. 
 
A més, es realitza una previsió per a producció dels elements impresos referits en el 
punt 4.2, a concretar una vegada definides totes les condicions de disseny, però que 
es fixa en un màxim de 6.350 € més l'IVA proporcional –corresponent a la producció 
impresa– que assumirà RENFE Operadora 
 
4.4.- Periodificació 
 
S'estableix iniciar la campanya el dia 1 de juliol de 2012 per un període de tres mesos fins 
el dia 30 de setembre de 2012 que podria ampliar-se a la temporada de tardor. 
 
5.- APORTACIÓ ECONÒMICA DE LES PARTS 
 
Perquè la campanya pugui portar-se a terme, les parts acorden que les fases de 
creativitat i disseny correran per compte de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Associació de Restauradors de Vilanova, i el Museu del Ferrocarril de Catalunya, 
mentre que tota la producció d'elements de cartellera i fullets correrà per compte de 
Renfe Operadora. 
 
En conseqüència, cadascuna de les parts aportarà les següents quantitats (iva no 
inclòs): 
 
- Renfe Operadora  6.350,00 € 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  6.350,00 € 



 

- Museu del Ferrocarril de Catalunya  1.500,00 € 
- Associació de Restauradors de Vilanova  4.000,00 € 
Total campanya 18.200,00 € 

 
6.- COORDINACIÓ D’ACTUACIONS I CONTRATACIÓ DELS SERVEIS 
 
Per a aconseguir el resultat previst, els treballs es realitzaran d'acord amb les fases 
diferenciades en el punt 4.3., i en l'ordre que així mateix s'indica. El termini establert 
d'execució dels treballs es fixa com a màxim en cinc setmanes des de la data de la 
signatura. 
 
Cada entitat realitzarà les gestions internes necessàries per a contractar amb el 
proveïdor la part del treball que li correspon assumir, d'acord amb l'indicat en el punt 
4.3, d'acord amb els seus procediments i normativa interna d'aplicació. 
 
Serà responsabilitat de cadascuna de les parts formalitzar els documents contractuals 
o realitzar els pagaments acordats amb els proveïdors per a permetre el perfecte 
desenvolupament dels treballs. 
 
La fase d'impressió s'iniciarà quan hagin estat lliurats els originals definitius en alta 
resolució, per part de l'agència ABM, encarregada del desenvolupament creatiu. 
 
8.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
El conveni s’iniciarà el dia 1 de juliol i estarà vigent fins al dia 31 de desembre de 
2012. 
 
9.- RESOLUCIÓ 
 
L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a propòsit 
del mateix, requereix que les parts interessades o que es consideri/n lesionada/es 
formuli/n una sol·licitud en aquest sentit davant les altres parts. La desestimació 
expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
 
Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les mesures 
cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
 a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
  b) Per resolució, d'acord amb aquesta clàusula. 
 c) Per avinença de les parts signatàries. 

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



 

 
10.- JURISDICCIÓ 
 
Les parts corroboren en tot moment el principi de bona fe i eficàcia a fi que l'objecte 
d'aquest contracte pugui consolidar-se plenament. En cas de discrepàncies en la 
interpretació o execució dels mateix, i altres futurs documents relacionats amb el 
contracte referit cal tenir en compte que conforme a l’establer als art. 5 i 9 de la llei 
13/1995 de 18 de maig, de contractes de les Administracions Públiques, el present té 
naturalesa jurídica privada i es regirà quant a la seva preparació i adjudicació, 
mancant normes específiques, per l'esmentada llei i disposicions complementàries i, 
quant al seus efectes i a la seva extinció, per normes de dret privat que li siguin 
aplicables. 
 
Per a quantes qüestions puguin derivar-se del present Conveni, les parts se sotmeten 
a la jurisdicció ordinària dels tribunals de Barcelona capital, amb renúncia expressa a 
qualsevol altre reglamentació que en dret pogués correspondre'ls.  
 
11.- NORMATIVA APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 
Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
Regim jurídic general d'aquest Conveni: aquest Conveni té naturalesa administrativa, 
si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d).  
 
I en prova de la seva conformitat i acceptació, les parts, signen el present document, 
per quadruplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada en l'encapçalament 
totes les parts. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba... ai, senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies senyora alcaldesa.  També en la línia de, diguem, d’intentar 
promocionar la ciutat en diversos àmbits territorials, i doncs en la línia del que 
hem vingut elaborant, com per exemple la campanya d’estiu, que vàrem 
exposar en el marc de la nit del turisme i el comerç, i que va específicament 
doncs destinada a les comarques de la Catalunya interior, unides ara per la C-
15.  Un altre àmbit d’actuació que el govern ha considerat que era d’interès per 
al conjunt de la ciutat és intentar atraure l’atenció de visitants i de turistes que 
puguin desplaçar-se a Vilanova i la Geltrú mitjançant un mitjà de transport 
públic, com és el ferrocarril.  És en aquest cas doncs que després de mesos de 



 

treball hem pogut establir un acord entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el 
Museu del Ferrocarril, l’Associació de Restauradors Menja’t Vilanova i RENFE, 
en el qual doncs amb una quantitat global de 18.300 euros intentem doncs 
dividir tres parts en les quals una d’aquestes recau amb una aportació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de 6.350 euros, en la qual doncs intentarem 
atraure el màxim nombre de visitants, amb un triple reclam, no?, el primer 
aquest bitllet que ja existia, però que potser era poc conegut, que combina 
doncs entrada en el Museu del Ferrocarril al costat d’un bitllet de tren i també 
descomptes en restauració, amb una campanya de comunicació en la que els 
trens de tota la xarxa de Rodalies algunes estacions d’aquesta xarxa de 
Rodalies doncs aniran amb la imatge de Vilanova i la Geltrú i d’aquest principal 
reclam que és el Museu del Ferrocarril, acompanyat també d’una campanya 
2.0 i d’edició de materials que doncs esperem que tinguin el resultat i que per 
tant puguin, insisteixo, sumar al costat d’aquesta campanya, doncs de 
“Vilanova i la Geltrú porta al Mediterrani”, més destinat a l’interior del país, en 
aquest cas doncs a través de la gent que puguem atraure a través del 
ferrocarril.  En nom també de tot el govern i especialment de la regidora de 
Cultura, també no volem deixar de posar en valor doncs la joia que és el Museu 
del Ferrocarril de Catalunya i que esperem doncs que també, en la línia 
d’identificar tots els elements particulars i atractius que tenim a la ciutat, aquest 
ha de ser també un dels jugui un paper, un element central com a Museu únic 
en el conjunt del principat.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula?  
 
 

  12. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA, PER 
A LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, APROVAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 12.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  És el punt número dotze, que és donar compte del 
conveni de col·laboració amb l’Associació Estació Nàutica per a la promoció de 
la ciutat. 
 
El secretari llegeix el redactat de l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni amb l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la 
Geltrú per a desenvolupar el projecte Estació Nàutica, fomentar el turisme 



 

nàutic amb la pràctica d'esports nàutics, i activitats complementàries adreçades 
a aconseguir que la nostra ciutat sigui una destinació turística especialitzada en 
activitats nàutiques de qualitat. 
 
SEGON. Realitzar el pagament de VUIT MIL CINC CENTS QUARANTA 
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (8.540,20€) a l'Associació Estació Nàutica 
Vilanova i la Geltrú, amb CIF: G-62834874 per al desenvolupament del projecte 
Estació Nàutica a càrrec de la partida 10.430.48200 Acords i convenis 
projectes. 
 
TERCER. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l'acord.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
REUNITS 

 
D'una banda, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del senyor Gerard 
Figueras i Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistits pel senyor Isidre 
Martí i Sardà, secretari d'aquesta corporació, facultats per aquest acte per acord de 
Junta de Govern Local de data xxx de xxx de 2012. 

 
I de l'altra part, el senyor Jesús Tremps Aledo, en qualitat de president de l’Associació 
Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú amb CIF G62834874 i amb domicili al passeig de 
Ribes Roges, s/n de Vilanova i la Geltrú. 

 
PREÀMBUL 

 
La marca Estació Nàutica fou concedida a l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la 
Geltrú l'any 2002, sent aquesta una marca de qualitat que vol identificar destinacions 
especialitzades en activitats nàutiques. 
 
L'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú, és membre de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas (AEEN) i de l'Associació Catalana d'Estacions 
Nàutiques AENC.  
 
Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme es considera que el turisme és 
un dels actius econòmics de la nostra ciutat, que cal fer viable i compatible amb el 



 

manteniment i la promoció dels altres sectors productius. 
 
És així doncs que la Regidoria impulsa el treball conjunt amb cadascun d'aquests 
sectors per tal de dur a terme plans i accions conjuntes que responguin a l'interès de 
la ciutat i dels sectors implicats. 
 
Vist l'anteriorment exposat, ambdues parts 

 
MANIFESTEN 

 
I.  Que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en formalitzar un conveni 

de col·laboració amb l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú per a 
desenvolupar el projecte Estació Nàutica, fomentar el turisme nàutic amb la 
pràctica d'esports nàutics, i activitats complementàries adreçades a aconseguir 
que la nostra ciutat sigui una destinació turística especialitzada en activitats 
nàutiques de qualitat. 

 
II.  Que l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú està interessada en la 

promoció del turisme d’acord amb els seus estatuts fundacionals. 
 
III.  Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord (en el seu 
cas) amb les instruccions aprovades per la Junta de Govern. 

 
IV.  Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en donar un 

impuls a la ciutat com a destinació especialitzada en turisme nàutic a través del 
present conveni, i per aquest motiu el subscriuen d’acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 

 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1. Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l'ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú pel que fa al 
desenvolupament del projecte Vilanova i la Geltrú Estació Nàutica, fomentant el 
turisme nàutic amb la pràctica d'esports nàutics i activitats complementàries adreçades 
a aconseguir que la nostra ciutat sigui una destinació turística especialitzada en 
activitats nàutiques de qualitat. 

 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l'interès específic de l'ens local i el de l'Associació. 

 
L'interés específic de l'Ajuntament és palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 



 

 
2. OBLIGACIONS 
 
Ambdues institucions adopten pel què fa al compliment del conveni els compromisos 
següents: 
 
2.1. Per part de l'Ajuntament: 
 
2.1.1 Col·laborar en el finançament i l'organització de les propostes presentades per 
l'entitat, a través d'una aportació global de 15.000,00 € (quinze mil euros), per afrontar 
despeses generades per la consecució del Pla d'accions previst pel 2012, l'elaboració i 
comercialització de paquets turístics amb activitat nàutica, el pagament de les quotes a 
l'Asociación Española d'Estaciones Naúticas i a l'Associació Catalana d'Estacions 
Nàutiques, i la contractació d'una gerència professionalitzada, entre d'altres. 
 
2.1.2. L'ajuntament assumeix les despeses d'aigua i llum de la Torre de Ribes Roges. 
 
2.2. Per part de l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú: 
 
2.2.1. Dur a terme el programa d'accions i activitats previstes en el projecte presentat 
a l'Ajuntament durant l'any 2012 que s'adjunta com a annex, mantenint una oferta 
nàutica durant tot l'any i facilitant l'elaboració i oferta de paquets turístics fora de la 
temporada estival. 
 
2.2.2. Col·laborar, a petició de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes o 
accions de promoció on es sol·licita la seva participació. 
 
2.2.3. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.2.4. Tenir arxivats i a disposició de l'Ajuntament tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 
 
2.2.5. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l'Ajuntament amb el text 
següent: "amb el suport de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú" conjuntament amb el 
seu logotip. 
 
2.2.6. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
Per poder fer efectiva l'aportació consignada al punt 2.1.1. d'aquest conveni, 
l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú haurà d'estar al corrent de qualsevol 
deute contret envers l'Ajuntament. 
 



 

Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i d'acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
3.1. La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2012, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com annex d'aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de l'esmentada sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-
administratiu. 
 
5.3. Si s'escau, l'Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d'acord amb el punt cinquè d'aquest conveni. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius. 
 
7. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l'Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 



 

- El regidor de Promoció Econòmica i Turisme o persona en qui delegui. 
- Un tècnic de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
- Dos representants de l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú. 
 

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i almenys una vegada a 
l'any. 
 
8. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
9. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
9.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
9.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 
administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al 
seu article 4.1.d). 
 
10. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies. Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  En aquest cas, i també responent a la 
voluntat del govern doncs de que es puguin tirar endavant projectes 
promocionals de la ciutat conjuntament per part de l’Administració i per part de 
la iniciativa privada de la societat civil, en el present conveni del que es tracta 
és de, primer, el reconèixer una aposta estratègica de la ciutat per a la 
promoció i la potenciació de les activitats turístiques al voltant del món nàutic i 
per tant doncs de poguer-ho articular al costat del que significa la marca 



 

Estació Nàutica.  Aquesta és una marca de la que disposem des de fa molts i 
molts anys, que ha sigut una aposta de tots els governs que hi han hagut a la 
ciutat, i que avui doncs el que ens sembla que correspon és acabar de donar-li 
un impuls perquè ajudi a sumar esforços a l’hora de generar oferta atractiva, 
concretament vinculada al món de les potencialitats nàutiques que té la ciutat, i 
que això serveixi per acabar doncs de fer la nostra una ciutat atractiva per a 
visitants d’arreu.    
 
En aquest cas el conveni concretament el que estableix és un seguit doncs 
d’obligacions, tant per part de l’Ajuntament com per part de la pròpia associació 
Estació Nàutica, que van vinculats doncs a la conformació de paquets turístics 
conjunts, també a l’organització doncs d’un seguit d’activitats que contemplen 
en el Pla d’actuació 2012 de l’Estació Nàutica, i que doncs ens sembla que 
amb aquesta aportació o amb aquesta petita ajuda també contribuïm com a 
ciutat doncs a poguer fer front en aquest cas a les quotes que suposa doncs 
pel fet de tenir una Estació Nàutica, de pertànyer en una associació que té en 
primer lloc un àmbit nacional català i en segon lloc doncs també un àmbit 
estatal, però que genera un seguit de recursos i potencialitats que entenem 
poden ser beneficioses per al conjunt de la ciutat i que segueixen la línia doncs 
d’aquest () públic-privat que al costat doncs de molts altres gremis i també 
seguint la línia del que vàrem fer en el Saló Internacional de Turisme de 
Catalunya, que vam signar un protocol d’actuació conjunt perquè tots 
promocionem la ciutat sota aquesta marca d’Estació Nàutica, poden doncs 
començar a caminar esperant que donguin fruits a mitjà i llarg termini.  Moltes 
gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, amb relació a aquest conveni, que el compartim absolutament i ens 
felicitem també de que el portin aquí al Ple per a la seva signatura, voldríem fer 
un matís: l’Estació Nàutica, a diferència d’altres convenis que s’han signat, fan 
una feina que és pròpia de l’Ajuntament.  M’explico, és a dir, es delega una 
mica a l’Estació Nàutica la promoció de la ciutat. I ens sembla molt bé, no 
necessàriament tot ho hem de fer des de dintre.  A diferència d’altres convenis 
que el que fan els altres és la seva feina: posar un anunci, o en fi, o fer el que 
sigui.  I des d’aquest punt de vista pensem que no ara, sinó de cara al 
setembre o l’octubre, i una vegada passada la temporada, hauríem d’analitzar, 
en seu de Comissió Informativa, diguem-ne, tots aquests convenis i el seu 
resultat, que és més polític que no pas tècnic, com és el cas d’un conveni amb 



 

un diari doncs que bé, s’han posat tants anuncis i punt, no?, o amb un altre 
servidor, un altre proveïdor. 
 
En la mesura que fan una feina que és pròpia de la promoció econòmica de la 
ciutat i que hem decidit delega’ls-hi amb ell perquè considerem que és positiu 
que sigui així, i això ho compartim, creiem que també ha de tenir un seguiment 
polític per part de la Comisió Informativa, d’aquest i dels diversos convenis que 
al llarg dels darrers mesos s’han anat signant amb l’Estació Nàutica amb 
aquesta finalitat, i com ara no és el moment sinó justament és el final de 
temporada per veure quins han estat els resultats, doncs els emplacem a fer 
aquesta tasca en el () de la Comisió Informativa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Elena.  No hi han més paraules?  Pues per tant 
passem al següent punt. 

 
  13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 

(APROVAT PER LA JGL DE 12.06.2012) DE COL·LABORACIÓ 
AMB L’ASSOCIACIÓ LA MEDUSA, ACCIONS SOCIOCULTU-
RALS FESTIVAL FARADAY 2012, I DEL SEU ANNEX APROVAT 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
És donar compte del conveni de col·laboració amb l’Assocació la Medusa, 
accions socioculturals Festival Faraday 2012, i del seu annex aprovat per la 
Junta de Govern Local.   
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’associació cultural LA 
MEDUSA, accions socioculturals, amb CIF: G63560858 per l’organització dels 
festival de música FARADAY 2012,  el qual s’adjunta i figura com annex I al 
present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de DOTZE MIL EUROS  (12.000 €) a l’esmentada 
associació, la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
31.330.226.0602 Suport a la creació del pressupost de despeses d’aquest any. 
 



 

TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins la finalització de 
l’objecte  del conveni esmentat. 
 
QUART. Es faculta l’Il.lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura  per a la 
signatura d’aquest conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte.” 
 
Es dóna compte també de l’annex al conveni (que figura al final del conveni) 
aprovat per la Junta de Govern Local de 26 de juny de 2012: 
 
 

CONVENI ENTRE LA MEDUSA ACCIONS SOCIOCULTURALS I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL FESTIVAL FARADAY 

2012 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia  13 de juny de 2012. 
 
D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, 
actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la 
Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta  corporació, el 
senyor, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
I de l’altra part, el senyor PERE AGRAMUNT PINILLA, amb el número de NIF 
52424539H, i com a president de la MEDUSA ACCIONS SOCIOCULTURALS, amb 
CIF G63560858, i amb domicili social al carrer Rei Pere el Cerimoniós, 41 A, de 
Vilanova i la Geltrú (08800). 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
MANIFESTEN 
 
I- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 
consolidar el festival de música independent i altres propostes que puguin aportar, per 
oferir una major varietat cultural a la ciutat. 
 
II- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Medusa Accions Socioculturals tenen 
la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre d’altres 
possibles col·laboracions, específicament, el Faraday (Molí de Mar), Faraday Major 
(Pistes d’atletisme) i el Faraday Tardor (Auditori Eduard Toldrà) al 2012. 
 
III- Que la Medusa Accions socioculturals mou un col·lectiu de persones que 
col·laboren desinteressadament.  
 



 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
     PACTES 
Primer- La Medusa Accions socioculturals es compromet a organitzar i a portar a 
terme el festival Faraday, els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol, al Molí de Mar, el 
Faraday Major, el dia 21 de juliol, al Parc Esportiu del Garraf i el Faraday Tardor, els 
dies 26 i 27 d’octubre, a l’Auditori Eduard Toldrà.  
 
Segon- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de: 
  

- Fer una única aportació econòmica de 12.000 € a la Medusa Accions 
Socioculturals, per a l’organització del Faraday, Faraday Major i Faraday 
Tardor 2012. L’aportació econòmica es farà efectiva el més aviat possible. 

- A més a més del pagament econòmic, l’Ajuntament assumirà directament els 
costos del lloguer dels WC químics i de la neteja del clavegueram del Molí de 
Mar. 

- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària, ni en cas de 
dèficit dels festivals 

 
1. Pel Faraday 2012 al Molí de Mar: 

 
- Facilitar l’espai del Molí de Mar, exempt de la taxa , per celebrar-hi el Faraday 

durant els dies necessaris pel muntatge, festival i desmuntatge (del 25 de juny 
al 5 de juliol), amb prèvia coordinació amb la regidoria de cultura. 

- Muntatge i desmuntatge de les infraestructures municipals necessàries pel 
Festival, sempre i quan l’associació l’hagi sol·licitat amb una antelació de dos 
mesos.  

- L’Ajuntament muntarà una escala provisional de lloguer, de la qual n’assumirà 
el cost del lloguer. I és compromet a passar totes les dades legals de l’escala i 
la seva legalització, per introduir-ho en el Pla d’Autoprotecció. 

- Fer difusió del Festival a través dels canals i amb els mitjans dels que disposa 
l’Ajuntament.  

- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) i a les sortides 
d’emergència del Molí de Mar,  durant el festival. 

- Limitar a artistes i veïns els pas a la pujada de Sant Cristòfol per part de la 
policia local  

 
2. Pel Faraday Major 2012 a les Pistes d’atletisme: 
 
- Reservar i facilitar les pistes d’atletisme, per a celebrar el Faraday Major, 

durant els dies necessaris pel muntatge, festival i desmuntatge, amb prèvia 
coordinació amb la regidoria d’esports. 

- Muntatge i desmuntatge de les necessitats tècniques del Faraday Tardor a 
l’Auditori, en la mesura de les que disposa l’Auditori Eduard Toldrà i/o 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb previ acord entre l’associació i el 
responsable tècnic de l’equipament. 

- Fer difusió del Festival a través dels canals i amb els mitjans dels que disposa 
l’Ajuntament.  



 

 
3. Pel Faraday Tardor a l’Auditori: 
 
- Reservar i facilitar l’Auditori Eduard Toldrà per a la celebració del Faraday Tardor, 

els dies 26 i 27 d’octubre de 2012, amb prèvia coordinació amb la regidoria de 
cultura. 

- Muntatge i desmuntatge de les necessitats tècniques del Faraday Tardor a 
l’Auditori, en la mesura de les que disposa l’Auditori Eduard Toldrà i/o l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, amb previ acord entre l’associació i el responsable tècnic 
de l’equipament. 

- Fer la difusió del Faraday Tardor dins la promoció de la temporada estable de 
teatre, música, circ i dansa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

- L’Auditori Eduard Toldrà posarà a disposició de l’ARTISTA LA FITXA TÈCNICA 
disponible a l’equipament. La fitxa tècnica necessària, no inclosa a la fitxa tècnica 
de l’auditori anirà a càrrec de La Medusa Accions Socioculturals. La fitxa tècnica 
s’haurà de pactar amb una antelació de dos mesos. 

- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària. 
 
Així mateix, per poder-se desenvolupar l’activitat objecte del present conveni, 
l’Ajuntament ha d’atorgar la corresponent llicència municipal per espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, prèvia acreditació de la documentació 
necessària a càrrec de la Medusa Accions Socioculturals i la tramitació del 
procediment administratiu oportú, en els termes que s’exposen en el següent punt del 
present Conveni.      
 
Tercer- La Medusa Accions Socioculturals haurà de complir amb els requisits i 
condicions previstos als articles 108 i següents i concordants del Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 
d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari, als efectes de poder disposar de la preceptiva llicència 
municipal en els termes previstos en els esmentats preceptes i prèvia tramitació del 
procediment administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la 
normativa que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança Reguladora del Soroll i les 
Vibracions, en especial el seu article 16. A més de tot l’exposat, amb caràcter 
complementari i/o  específic es farà càrrec de: 
 
1. Pel Faraday 2012 
 
• La direcció i gestió del Festival. En quant al cartell i pressupost 
• El Pla d’Autoprotecció, podent aprofitar la feina feta per l’Ajuntament (Protecció 

Civil) l’any passat, afegint la nova escala. Per aquest pla, l’organització del 
Faraday necessitarà totes les dades legals de l’escala i la seva legalització, pel 
qual es posarà en contacte al subministrador de l’escala i a la pròpia organització. 

• Un cop fet el Pla d’Autoprotecció, aquest serà validat per Protecció Civil 
(Ajuntament).  

• Completar o fer completar els documents de coordinació d’activitats necessari per 
al servei de prevenció de l’Ajuntament. 

• Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 



 

• Facilitar tot el personal necessari i incloent l’exigit pels grups que actuaran al 
Festival. 

• Disposar de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i llum). 
• Disposar d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, proves i 

concert. 
• Disposar de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i so/llum. 
• Contractar el mínim de guardes de seguretat (vigilants jurats) que el pla 

d’evacuació marqui, per a la vigilància del Festival. 
• L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 
• Assumir el consum de corrent (FECSA) en cas d’utilitzar caixa i/o bé assumir el 

cost del lloguer del generador en cas que es contracti. És aconsellable en cas de 
lloguer de generador que també es contracti un tècnic especialitzat pel generador. 

• Assumir les hores de conserge necessàries per al muntatge, festival i 
desmuntatge. 

• Assumir les despeses de neteja del jardí (buidar cubells de brossa, com neteja a 
fons de les burilles de cigarreta).  

• Assumir la netejar els llençols en cas d’utilitzar els llits. 
• Assumir totes les despeses que es puguin derivar del festival. 
• Col·locar tapacables suficients per a cobrir tots els metres de cable que s’utilitzin 

pel concert. 
• Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, etc) 

editat per la Medusa Accions socioculturals en motiu del Faraday 2012, amb 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el logotip de 
l’Ajuntament. 

• Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material promocional 
sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

• Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió mitjançant la 
premsa. 

• Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival. L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions.  

• Pagar els drets de SGAE dels concerts. 
• Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 

d’organització. Serà responsable de tots i cada un d’aquests. 
• Instal·lar rètols d’evacuació visibles indicant les sortides d’emergència. 
• Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a 

les sortides d’emergència. 
• Garantir l’aforament màxim al Molí de Mar de 1167 persones inclòs el personal 

d’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla d’evacuació ho 
permeti). 

• Col·locar un rètol indicant que l’entrada és per la platja del Far. 
• El Festival haurà de seguir el següent horari durant el divendres i el dissabte de 

festival: a les 5:30h acabament de la música i a les 6:00h tancament del recinte. 
Obrirà portes, ambdós dies, a les 20h. 

 
2. Pel Faraday Tardor 2012 

 



 

- La direcció i gestió del Faraday Tardor 2012. En quant al cartell i pressupost.  
- La Medusa Accions Socioculturals cobrarà als assistents una entrada, fent-se ells 

càrrec de la venda i beneficiant-se dels guanys. 
- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 
- Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, 

etc) editat per La Medusa Accions Socioculturals en motiu del Faraday Tardor 
2012, amb col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Auditori Eduard 
Toldrà, amb els logotips corresponents. 

- Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material promocional 
sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

- Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió mitjançant la 
premsa.  

- Facilitar invitacions, en el cas que sigui necessari, a l’Ajuntament pels dos dies de 
Festival. L’Ajuntament prèviament facilitarà una llista de convidats, amb unes 10 
invitacions màxim.  

- Pagar els drets de SGAE dels concerts.  
- Garantir l’aforament màxim a l’Auditori Eduard Toldrà de 409 butaques més espai 

per 4 cadires de rodes. 
- El Festival Faraday Tardor 2012 haurà de seguir els horaris pactats prèviament 

amb la regidoria de cultura. 
- Assumir els costos de personal de sala, personal tècnic i neteja necessari per a 

dur a terme el Faraday Tardor 2012, pactat prèviament amb els tècnics 
responsables de l’Auditori Eduard Toldrà. 

 
Quart- Comissió de seguiment del conveni: 
 
4.1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així com 
recollir altres propostes o iniciatives. 
 
4.2.- La Comissió estarà integrada per:  
 

• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qui delegui 
• El representant responsable d’organitzar el Festival 
• Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
4.3.- Aquesta Comissió serà convocada per la regidoria de Cultura quan es cregui 
oportú. 
 
Cinquè-  MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

5.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts. 

 
5.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
Sisè-   INCOMPLIMENT DEL CONVENI 



 

 
6.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
6.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
6.3.- Si s’escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
Setè- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

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

administratius.  
 
Vuitè- MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
8.1.- Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present 
conveni. 
 
8.2.- Regim jurídic general d’aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Servei Públic, per aplicació del seu article 
4.  
 
Novè- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Desè- RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’entitat o 
empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 



 

l’encapçalament. 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE LA MEDUSA ACCIONS SOCIOCULTURALS I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL FESTIVAL FARADAY 2012 
 
(aprovat per la JGL de 26.06.2012) 
 
Vilanova i la Geltrú, 27 de juny de 2012 

 
PRIMER . Ampliació del pacte segon amb el següent punt: 

          
- L’Ajuntament, mitjançant la regidoria de Via Pública, habilitarà un  servei 

d’autobusos llançadora per les nits del 29 al 30 de juny i la del 30 de juny al 1 de 
juliol de les 3,15 a les 6,15 de la matinada, des del vial d’entrada de la platja del 
far, fins el campin Vilanova Park, parant al passeig de Ribes Roges (zona hotels) 
i estació de trens i bus. 

 
SEGON.  Suprimir del pacte tercer: La medusa accions socioculturals es farà càrrec 
de: el següent punt: 

 
. assumir la neteja dels llençols en cas d’utilitzar els llits. 

 
TERCER. Modificar on diu 20 h per 19 h en el darrer punt de l’apartat 2 del pacte 
Tercer. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  De fet és donar compte d’aquest conveni, que també ja 
es va comentar en Comisió Informativa.  Simplement fer esment de que 
enguany, degut a que el Festival Faraday no només és el Faraday del Molí de 
Mar que coneixem, sinó el Faraday Major i el Faraday Tardor, doncs en un 
conveni únic l’Ajuntament s’ha ajuntat diguéssim a les condicions dels tres 
festivals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula?  Doncs passem al següent punt. 
 

 
 



 

  14. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
(APROVAT PER LA JGL DE 12.06.2012) DE COL·LABORACIÓ 
AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE PER AL 2012, I 
DEL SEU ANNEX APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DE 26.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número 14, és donar compte del conveni de col·laboració amb 
l’Associació Cultural Nowa Reggae.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’associació cultural NOWA 
REGGAE, amb CIF: G-65536831 per l’organització del festival de música 
NOWA REGGAE 2012,  el qual s’adjunta i figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SIS MIL EUROS (6.000 €) a l’esmentada 
associació, la qual es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària  
31.330.226.0602 Suport a la creació del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
TERCER. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins a la finalització de 
l’objecte  del conveni esmentat. 
 
QUART.  Es faculta l’Il.lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura  per a la 
signatura d’aquest conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte.” 
 
ES DÓNA COMPTE TAMBÉ DE L’ANNEX AL CONVENI APROVAT PER LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26 DE JUNY DE 2012. 
 

 

CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE I  
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL NOWA REGGAE A 
L’AUDITORI I EL FESTIVAL NOWA REGGAE 2012   DINS LA 
PROGRAMACIÓ ANUAL DE MÚSICA  
 
A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia 13 de juny de 2012. 
 



 

D’una part, la senyora MARIA JOSEP RIBA HUGUET, en qualitat de regidora de 
Cultura de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, facultada en virtut de la 
delegació d’atribucions realitzada pel Decret de l’Alcaldia, de data 15 de juny de 2011, 
actuant en representació d’aquest, amb NIF núm. P-0830800-I, adreça a la plaça de la 
Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800), i assistida pel secretari d’aquesta  corporació, el 
senyor, ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 
 
I de l’altra part, el senyor JORDI CONEJERO CARRERA, amb el número de NIF 
47638099-Q, com a president de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE, amb 
CIF G-65536831, i amb domicili social (provisional) al c. sant Joaquim 29A de Vilanova 
i la Geltrú (08800). 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en facilitar la creació i 

consolidar el festival de música reggae i altres propostes que puguin aportar, per 
oferir una major varietat cultural a la ciutat. 

 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Cultural Nowa Reggae 

tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli, entre 
d’altres possibles col·laboracions, específicament, el Nowa Reggae a l’Auditori i 
el festival Nowa Reggae 2012 que se celebrarà a l’estiu del 2012. 

 
III. Que l’Associació Cultural Nowa Reggae mou un col·lectiu de persones que 

col·laboren desinteressadament.  
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 
PACTES 
 
Primer- L’Associació Cultural Nowa Reggae es compromet a organitzar i a portar a 
terme el Nowa Reggae a l’Auditori, el dia 24 de març de 2012, i el festival NOWA 
REGGAE 2012 els dies 13 i 14 de juliol de 2012. 
 
Segon- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de: 
 
- Fer una aportació econòmica de 6.000 €  a l’Associació Cultural Nowa Reggae 

per a l’organització de Nowa Reggae 2012. L’aportació econòmica es farà 
efectiva el més aviat possible. 

 
- A més a més del pagament econòmic, l’Ajuntament assumirà directament els 

costos del lloguer dels WC químics i de la neteja del clavegueram del Molí de 
Mar. 

 



 

- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària, ni en cas de 
dèficit del Festival. 

 
Pel Nowa Reggae a l’Auditori: 

 
- Reservar i facilitar la Sala Gran de l’Auditori Eduard Toldrà per a la celebració 

del Nowa Reggae a l’Auditori, el dia 24 de març de 2012. 
 
- Muntatge i desmuntatge de les necessitats tècniques del Nowa Reggae a 

l’Auditori, en la mesura de les que disposa l’Auditori Eduard Toldrà, amb previ 
acord entre l’associació i el responsable tècnic de l’equipament. 

 
- Fer la difusió del Nowa Reggae a l’Auditori dins la promoció de la temporada 

estable de teatre, música, circ i dansa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
- Assumir el 50% de les despeses generades a l’Auditori Eduard Toldrà, 

concretament les despeses del personal de sala i del personal tècnic, pactat 
prèviament segons la fitxa tècnica ANNEX1 d’aquest conveni. 

 
- L’Ajuntament no assumirà cap tipus de despesa suplementària. 
 
Pel Festival Nowa Reggae 2012: 
 
- Facilitar l’espai del Molí de Mar, exempt de la taxa, per celebrar-hi el Nowa 

Reggae durant els dies necessaris pel muntatge, festival i desmuntatge (del 9 al 
18 de juliol), amb prèvia coordinació amb la regidoria de cultura. 

 
- Muntatge i desmuntatge de les infraestructures necessàries pel Festival, en la 

mesura de les que disposa l’ajuntament i de les necessitats del Festival, sempre 
i quan l’associació l’hagi sol·licitat amb una antelació de dos mesos. 

  
- L’Ajuntament muntarà una escala provisional de lloguer, de la qual n’assumirà el 

cost del lloguer. I és compromet a passar totes les dades legals de l’escala i la 
seva legalització, per introduir-ho en el Pla d’Autoprotecció. 

 
- Fer difusió del Festival a través dels canals i amb els mitjans dels que disposa 

l’Ajuntament. 
 
- Vetllar que no hi hagi cap obstacle (a l’exterior del recinte) a les sortides 

d’emergència del Molí de Mar. 
 
- Pas limitat a artistes i veïns a la pujada de Sant Cristòfol per part de la policia 

local. 
 
Així mateix, per poder-se desenvolupar l’activitat objecte del present conveni, 
l’Ajuntament ha d’atorgar la corresponent llicència municipal per espectacles públics o 
activitats recreatives de caràcter extraordinari, prèvia acreditació de la documentació 
necessària a càrrec de l’Associació Cultural Nowa Reggae i la tramitació del 



 

procediment administratiu oportú, en els termes que s’exposen en el següent punt del 
present Conveni.      
 
Tercer- L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE haurà de complir amb els 
requisits i condicions previstos als articles 108 i següents i concordants del Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 
d’agost) pel que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives 
de caràcter extraordinari, als efectes de poder disposar de la preceptiva llicència 
municipal en els termes previstos en els esmentats preceptes i prèvia tramitació del 
procediment administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la 
normativa que li resulti d’aplicació prevista en l’Ordenança Reguladora del Soroll i les 
Vibracions, en especial el seu article 16. A més de tot l’exposat, amb caràcter 
complementari i/o  específic es farà càrrec de: 
 
1. Pel Nowa Reggae a l’Auditori: 
 
- La direcció i gestió del Nowa Reggae a l’Auditori 2012. En quant al cartell i 

pressupost.  
- La venda d’entrades s’assumirà des del servei de taquilles de la programació 

estable, sent però l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE la que es 
benefici dels guanys. 

- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 
- Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, 

etc) editat per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE en motiu del Nowa 
Reggae a l’Auditori, amb col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Auditori Eduard Toldrà, amb els logotips corresponents. 

- Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material promocional 
sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

- Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió mitjançant 
la premsa.  

- Facilitar invitacions, en el cas que sigui necessari, a l’Ajuntament. L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats, amb unes 10 invitacions màxim.  

- Garantir l’aforament màxim a l’Auditori Eduard Toldrà de 409 butaques més 
espai per 4 cadires de rodes. 

- El Nowa Reggae a l’Auditori haurà de seguir els horaris pactats prèviament amb 
la regidoria de cultura. 

- Assumir el 50% dels costos de personal de sala i personal tècnic necessari per a 
dur a terme el Nowa Reggae a l’auditori, pactat prèviament amb els tècnics 
responsables de l’Auditori Eduard Toldrà. 

 
2. Pel Nowa Reggae Festival 2012 
 
• La direcció i gestió del Festival. En quant al cartell i pressupost. 
• El Pla d’Autoprotecció, podent aprofitar la feina feta per l’Ajuntament (Protecció 

Civil) l’any passat, afegint la nova escala. Per aquest pla, l’organització del Nowa 
Reggae necessitarà totes les dades legals de l’escala i la seva legalització, pel 
qual es posarà en contacte al subministrador de l’escala i a la pròpia organització. 



 

• Un cop fet el Pla d’Autoprotecció, aquest serà validat per Protecció Civil 
(Ajuntament).  

• Completar o fer completar els documents de coordinació d’activitats necessari per 
al servei de prevenció de l’Ajuntament. 

• Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. 
• Facilitar tot el personal necessari i incloent l’exigit pels grups que actuaran al 

Festival. 
• Disposar de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i llum). 
• Disposar d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, proves i 

concert. 
• Disposar de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i so/llum. 
• Contractar el mínim de guardes de seguretat (vigilants jurats) que el pla 

d’evacuació marqui, per a la vigilància del Festival. 
• L’assegurança de pluja en cas que es requereixi. 
• Assumir el consum de corrent (FECSA) en cas d’utilitzar caixa i/o bé assumir el 

cost del lloguer del generador en cas que es contracti. És aconsellable en cas de 
lloguer de generador que també es contracti un tècnic especialitzat pel generador. 

• Assumir les hores de conserge necessàries per al muntatge, festival i 
desmuntatge. 

• Assumir les despeses de neteja del jardí (buidar cubells de brossa, com neteja a 
fons de les burilles de cigarreta).  

• Assumir la netejar els llençols en cas de d’utilitzar els llits  
• Assumir totes les despeses que es puguin derivar del festival  
• Col·locar tapacables suficients per a cobrir tots els metres de cable que s’utilitzin 

pel concert 
• Fer constar, a qualsevol tipus de material (cartells, programes de mà, anuncis, etc) 

editat per Associació Cultural Nowa Reggae en motiu del Nowa Reggae 2012, amb 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb el logotip de 
l’Ajuntament. 

• Facilitar a l’Ajuntament una prova del cartell promocional del concert i de tota 
aquella difusió que se’n faci. No podrà fer difusió d’aquest material promocional 
sense una conformitat per part de l’Ajuntament. 

• Estar disponibles, tant l’organització com els artistes, per a la difusió mitjançant la 
premsa. 

• Facilitar invitacions a l’Ajuntament pels dos dies de Festival. L’Ajuntament 
prèviament facilitarà una llista de convidats d’unes 10 invitacions.  

• Pagar els drets de SGAE dels concerts. 
• Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 

d’organització. Serà responsable de tots i cada un d’aquests. 
• Instal·lar rètols d’evacuació visibles indicant les sortides d’emergència. 
• Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a 

les sortides d’emergència. 
• Garantir l’aforament màxim al Molí de Mar de 1167 persones inclòs el personal 

d’organització, serveis i artistes (modificable en el cas que el pla d’evacuació ho 
permeti). 

• Col·locar un rètol indicant que l’entrada és per la platja del Far. 



 

• El Festival haurà de seguir el següent horari durant el divendres i el dissabte de 
festival: a les 5:30h acabament de la música i a les 6:00h tancament del recinte. 
Obrirà portes, ambdós dies, a les 20h. 

 
Quart- Comissió de seguiment del conveni: 
 
4.1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present conveni, així com 
recollir altres propostes o iniciatives. 
 
4.2.- La Comissió estarà integrada per:  
 

• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú o a qui delegui 
• El representant responsable d’organitzar el Festival 
• Dos tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
4.3.- Aquesta Comissió serà convocada per la regidoria de Cultura quan es cregui 
oportú. 
 
Cinquè- MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

5.1.- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per 
ambdues parts. 

 
5.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
Sisè-   INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
6.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
6.2.- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 
 
6.3.- Si s’escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
Setè- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d’acord amb el pacte setè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  

 



 

Vuitè- MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
8.1.- Els pactes integrants d’aquest instrument constitueixen la llei del present 
conveni. 
 
8.2.- Regim jurídic general d’aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Servei Públic, per aplicació del seu article 
4.  
 
Novè- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Desè- RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’entitat o 
empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
 
ANNEX AL CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PEL FESTIVAL NOWA REGGAE 
2012 
 
(Aprovat per la JGL de 26.06.2012) 
  
Vilanova i la Geltrú, 27 de juny de 2012 

 
PRIMER . Ampliació del pacte segon amb el següent punt: 

 
- L’Ajuntament, mitjançant la regidoria de Via Pública, habilitarà un  servei 

d’autobusos llançadora per les nits del 29 al 30 de juny i la del 30 de juny al 1 de 
juliol de les 3,15 a les 6,15 de la matinada, des del vial d’entrada de la platja del 
far, fins el campin Vilanova Park, parant al passeig de Ribes Roges (zona hotels) 
i estació de trens i bus. 

    
SEGON.  Suprimir del pacte tercer: L’Associació Cultural Nowa Reggae es farà càrrec 
de: el següent punt: 

 
 . assumir la neteja dels llençols en cas d’utilitzar els llits. 



 

 
TERCER. Modificar on diu 20 h per 19 h en el darrer punt de l’apartat 2 del pacte 
Tercer. 

 
QUART. Modificar on diu dos mesos per un mes en el punt 2 del pacte segon. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  És el mateix cas, és un conveni que ja va estar comentat 
a la Comisió Informativa, i a l’igual que en el cas anterior del Faraday, doncs 
també es reuneix en un únic conveni les diverses activitats que Nowa Reggae 
al llarg de l’any i de les temporades estables d’oferta cultural fan a la ciutat.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Alguna paraula?  Doncs passem al següent punt. 
 
 

  15. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE DE FORMACIÓ EQÜESTRE 
AURIGA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FIRA RURAL NATURE, 
APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 26.06.2012. 

 
ALCALDESSA 
 
És el punt número 15, que és donar compte del conveni de col·laboració amb el 
Centre de Formació Eqüestre Àuriga per a l’organització de la fira Rural Nature.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni amb Centre de Formació Eqüestre Àuriga per a 
la realització de la fira Rural Nature a Vilanova els dies 30 de juny i 1 de juliol al 
parc de Baix-a-mar. 
 



 

SEGON. Realitzar el pagament de 2.000 € (dos mil euros) a Centre de 
Formació Eqüestre Àuriga, amb CIF G65438461 per a l'organització de la fira 
Rural Nature a càrrec de la partida 10,435,22620 Fires. 
 
TERCER. Facultar a l'Alcaldessa i al regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats. 
 
CINQUÈ. Donar compte al Ple de l'acord.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CENTRE DE FORMACIÓ EQÜESTRE 

ÀURIGA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA FIRA RURAL NATURE 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l'Ajuntament, essent el dia 27 de juny de 2012 es reuneixen, 
 
D'una banda, la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del senyor Gerard 
Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida pel senyor Isidre 
Martí Sardà, secretari d'aquesta Corporació, facultats per aquest acte per acord de 
Junta de Govern Local de data 26 de juny. 
 
I de l'altra part, el Senyor Josep Maria Nicolás Vera, director i fundador del Centre de 
Formació Eqüestre Àuriga, amb CIF G65438461, i amb domicili al CARRER Josep 
Coroleu, 127, baixos,  de Vilanova i la Geltrú. 
 
PREÀMBUL 
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú té una llarga i important tradició en la realització de 
festes, fires, festivals i congressos que, a més d’atendre els objectius propis del sector 
organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la ciutat. 
Aquest és un àmbit important en la forma d’entendre el  desenvolupament i promoció 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’actual govern, mitjançant el programa 12 x1, té la voluntat de donar suport a les 
iniciatives firals privades, per tal d’elaborar un programa anual de fires, ric i variat. 
 
En el Pla d’acció municipal del govern, es fa palesa la voluntat de recolzar el món del 
cavall i de la hípica, amb una llarga tradició a la ciutat. 
 
El Sr. Josep Maria Nicolás, a través de la seva entitat, vol acostar al públic familiar el 
món del cavall i de la natura, mitjançant la realització d’una fira temàtica, els dies 30 de 
juny i 1 de juliol, al Parc de Baix-a-mar; la Fira Rural Nature. 
 



 

MANIFESTEN 
 
I. Que la realització de Rural Nature, és una iniciativa útil per al posicionament de la 
ciutat en el sector hípic i equí, un pol d’atracció per a visitants i per a la ciutadania, i un 
element dinamitzador de l’economia local. 
 
Que en el desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable 
la intervenció dels agents econòmics i l’administració local. 
 
Que amb la consolidació d’aquesta fira a la ciutat es cerca exercir una influència i 
lideratge territorial en aquest àmbit. 
 
Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com algunes de les principals 
premisses la qualitat i la dinamització econòmica i la generació d’ocupació. 
 
 
II. Que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú te la voluntat de participar en la 
consolidació de la Fira Rural Nature, establint amb el Centre de Formació Eqüestre 
Àuriga, una forma pautada de col·laboració, que es fixarà per via de convenis anuals. 
 
Que coincidint amb aquests paràmetres anunciats, tenim la voluntat d’establir un 
conveni de col·laboració, per la celebració de Rural Nature Vilanova i la Geltrú 2012. 
 
III. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 
 
PACTES 
 
PRIMER. El Centre de Formació Eqüestre Àuriga (en endavant, Àuriga), i l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, es comprometen a col·laborar en l’organització de la fira Rural 
Nature, que tindrà lloc a la ciutat, els dies 30 de juny i 1 de juliol de 2012, segons els 
acords desplegats en el present conveni. 
 
Àuriga es compromet a lliurar a la regidoria de Promoció Econòmica, un programa 
detallat les activitats que es duran a terme dins la fira, degudament pressupostades. 
Així mateix, farà entrega a la regidoria d’una memòria detallada, un cop realitzada la 
fira. 
 
SEGON. En tota la publicitat de la fira Rural Nature es farà constar la col·laboració 
amb l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el logotip corresponent. 
 
TERCER. L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme, es compromet a participar amb Rural Nature, amb l’aportació de 
suport tècnic i de coordinació amb les diferents regidories de l’Ajuntament, per tal de 
facilitar qualsevol tipus de permís o requisit que es pugui fer a l’organitzadora de la fira 
Rural Nature, i gestionar les demandes tècniques que puguin ser resoltes des de 
l’Ajuntament. 



 

Serà responsabilitat de l’organització, la gestió dels permisos amb altres 
administracions referents a la mateixa fira, així com les assegurances corresponents. 
 
D’igual manera, Àuriga farà front a totes les despeses generades per la fira, tant pel 
que fa a les activitats, els permisos i a totes les infrastructures que no puguin ser 
subministrades per l’Ajuntament. 
 
QUART. La regidoria de Promoció Econòmica farà una aportació de dos-mil euros 
(2.000 €) a Auriga per a l'organització i gestió de la fira Rural Nature, que s’hauran de 
destinar a elements publicitaris i promocionals, i a activitats complementàries a la fira, 
que en reforcin la seva singularitat. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament autoritza l’ocupació de la via pública per a la realització 
d’aquesta fira els dies esmentats, a l’espai del Parc de Baix-a-mar. 
 
SISÈ. Comissió de seguiment del conveni: 
 
I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que integren el present document, així com recollir altres 
propostes o iniciatives. 
 
II. La comissió estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i Turisme o 
persona en qui delegui, un representant de l'Ajuntament i dos representants d’Àuriga. 
III. Aquesta comissió es reunirà un cop l'any. Es podrà convocar de forma 
extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a l’efecte per alguna de les 
dues parts. 
 
SETÈ. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2012. 
 
VUITÈ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per desavinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
NOVÈ. El marc normatiu d’aquest conveni és: 
 
I. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
II. Regim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa administrativa, 
si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refòs de la Llei de contractes del Sector Públic 
aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
 
DESÈ. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 



 

ONZÈ. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'organitzadora 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni per duplicat en el lloc i 
data que s'assenyalen a l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Com també saben, és una prioritat per al 
govern la realització doncs d’activitats firals que puguin dinamitzar l’activitat 
econòmica a la ciutat, bé siguin impulsades pel propi Ajuntament, o bé per la 
societat civil, i en aquest cas el conveni que els portem per aprovar és el que 
va permetre que aquest cap de setmana, per qüestions de temps no ho vam 
poder portar en el Ple passat, es pogués realitzar aquesta primera fira Rural 
Nature, vinculada doncs a tot el que és la vida rural i concretament el món del 
cavall, organitzada per una hípica amb seu a la ciutat.  Com és habitual, 
l’Ajuntament, dintre de les seves pobres possibilitats fa una aportació 
econòmica  i a  més posa a disposició dels organitzadors totes aquelles 
qüestions d’infraestructura que estiguin al nostre abast per tal de que aquesta 
activitat firal, o d’altres, com el Temps de Vi, etc., etc., es puguin dur a terme. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas és en relació amb aquest conveni, perquè sorgeix la paraula 
doncs “fires”.  El que estem veient doncs és que la nostra ciutat, i en tot cas 
amb una certa valoració positiva al respecte, estan proliferant tot un seguit 
d’això, d’exposicions o fires en l’espai públic, i en tot cas sí que ens agradaria, i 
vist doncs que ha incrementat el volum de fires en els darrers mesos, puguem 
tenir també en el si de la Comisió Informativa doncs una mena de visió global 
del cicle de fires que tindrem a la nostra ciutat, i bàsicament valorar-ho en el 
context de si totes estan servint per a l’objectiu que tenen, que és impulsar 
doncs l’intercanvi, impulsar el coneixement, la incidència sobre la ciutat i 
sobretot en aquest sentit sobre la capacitat d’activar la nostra economia, per 



 

veure doncs, bueno, si cal tot el conjunt de fires o no calen totes, o n’hem 
d’anar a buscar més fires a la nostra ciutat. 
 
En tot cas, bé, estem veient que van apareixent algunes fires que no estaven 
en el calendari, per dir-ho així, de fires que s’organitzaven, i en tot cas sí que 
ens agradaria tenir allò, doncs, per dir-ho així, un monogràfic en Comisió 
Informativa de visió de conjunt i de planificació de les fires de Vilanova. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Alguna paraula més?  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Em sembla molt escaient la reflexió que ens convida a fer 
Iniciativa.  De fet, se’n recordaran que és un dels punts del Pla d’Actuació 
Municipal el programa aquell del 12x1, que en diem, que cada mes a Vilanova 
hi hagués una activitat firal, entre d’altres, eh?, o diguem en tot cas que es 
generés atracció de visitants a la ciutat.  
 
Després d’aquest primer any d’haver anat veient quines fires érem capaços 
doncs de treure o de generar, també és la voluntat del govern doncs passat 
l’estiu poguer, diguem, donar una forma concreta en aquest 12x1 intentant 
planificar doncs els 12 mesos de l’any, ja veurem si en forma de curs, de 
setembre a agost, o de gener a desembre, però crec que a la Comisió estem 
plenament oberts a parlar-ne i intentar entre tots treure el màxim profit possible.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  
 

  16. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL MANIFEST 
INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES” EN EL SI 
DE LA RESOLUCIÓ 64/136, APROVADA PER L’ASSEMBLEA 
GENERAL DE LES NACIONS UNIDES. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és el punt número setze, que és l’aprovació del 
Manifest institucional de suport a les cooperatives en el si de la Resolució 
64/136.   
 
Senyor secretari, si us plau. 



 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama 
el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats 
membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a 
aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució 
d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la 
formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any 
Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, 
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu 
entorn. 
 
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat 
dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, 
de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els 
sectors de l’economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, 
l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis 
d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg 
etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen 
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i 
la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les 
persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. 
 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o 
altra a una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més 
grans equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 
4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les 
cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi 
econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% 
menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 
 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses 
que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament 
les cooperatives. 
 
És per això que la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme proposa al Ple 
de la Corporació, l'adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el "Manifest Institucional de suport a les cooperatives" en el 
si de la Resolució 64/136 aprovada per l'Assemblea General de les Nacions 



 

Unides el 18 de desembre de 2009 que declarava l'any 2012 Any Internacional 
de les Cooperatives. 
 
SEGON. Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions 
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l'Any Internacional de 
les Cooperatives de la nostra ciutat. 
 
TERCER. Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que 
s'impulsin a la nostra ciutat durant el 2012. 
 
QUART. Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l'abast de 
l'Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones 
emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals.” 
 
 

MANIFEST INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES 
COOPERATIVES 

 
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama 
el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats 
membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a 
aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució 
d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la 
formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any 
Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, 
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu 
entorn. 
 
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat 
dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de 
les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els 
sectors de l’economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, 
l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis 
d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg 
etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen 
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i 
la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les 
persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. 
 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra 
a una cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans 
equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 
cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les 
cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi 



 

econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% 
menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana. 
 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses 
que reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament 
les cooperatives. 
 
Per tot això, el Ple de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna ple suport a la 
celebració de l'Any Internacional de les Cooperatives i als seus objectius, i fa 
ben seu el lema de l'efemèride («Les empreses cooperatives construeixen un 
món millor »), que hauria de conscienciar al públic de les contribucions 
inestimables de les empreses cooperatives, que ajuden a la reducció de la 
pobresa, la generació de llocs de treball i a la integració social. A més, el model 
cooperatiu de negoci és un mètode alternatiu de fer negoci i de fomentar el 
desenvolupament socieconòmic. 
 
Vilanova i la Geltrú, a 5 de juny de 2012. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  En la línia del que també aprovàvem en el 
passat Ple, a instància d’Iniciativa, i com explicàvem diguem-ne, el govern ja 
feia temps que estava treballant també en poder-nos implicar d’alguna manera 
en la commemoració d’aquest any doncs del cooperativisme, no?  Un dels 
punts tant de la moció com la voluntat del govern era poder-nos adherir en 
aquesta celebració internacional del cooperativisme, el que fem avui en aquest 
punt és fer això, aprovar o donar compte en aquest cas de l’adhesió, i a partir 
d’aquí doncs estem intentant preparar un seguit d’activitats que puguin ajudar 
doncs a aquells vilanovins i vilanovines que estiguin en una situació complicada 
a poder doncs tirar endavant projectes empresarials a través d’aquesta forma 
del cooperativisme que tants bons resultats dóna en la major part dels casos 
que s’implementen.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula? Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 



 

 
Bàsicament doncs crec que tot l’argumentari o l’exposició de motius que va 
donar lloc a la moció del passat Ple que vàrem presentar, de suport al 
cooperativisme, doncs es va argumentar ja i està en l’acta i en tot cas era per 
reiterar doncs el suport al manifest. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Només per recordar, tal i com vem dir en el seu moment a 
l’anterior Ple, quan es va aprovar la moció que anava sobre el mateix tema, 
doncs que si realment volem fomentar tot el tema de cooperativisme, doncs de 
mirar de donar facilitats en concursos i en concessions a les empreses 
cooperatives.  Es va demanar, m’imagino, es va dir que en alguns casos ja es 
feia.  Bé, s’agrairia que des dels serveis jurídics doncs que es mirés si es pot 
ampliar això, en quins casos es pot fer, sense entrar en contradiccions legals o 
en problemes, però sí de mirar doncs que aquelles empreses que són 
cooperatives tinguin certes facilitats a l’hora d’accedir a cert tipus de concursos 
davant de la resta d’empreses.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Alguna paraula més? Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, en tot cas, tal i com ja vam fer fa un mes en la presentació de la moció, 
doncs evidentment nosaltres votarem favorablement i ens adherim a aquesta 
proposta, tot i que no acabem d’entendre massa bé el perquè de... diguéssim 
d’aquest punt, en tant que fa un mes precisament aquest Ple va aprovar una 
moció en aquest sentit i que fins i tot recull en gran mesura part del manifest, 
no?  Entenc que és una voluntat de reafirmar-nos, no?, en allò, en aquest 
compromís amb el món cooperatiu que evidentment la nostra ciutat sempre ha 
estat pionera. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 



 

Era un dels punts, diguem-ne, una de les feines que havíem de fer era adherir-
nos en el manifest i per tant, com a plenari, diguem, portem aquí el manifest 
perquè aquest Ple pugui adherir-s’hi. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor del manifest?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels presents. 
 
Es tracten conjuntament els punts 17 i 18 de l’ordre del dia. 
 

  17. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI “VÍCTOR 
BALAGUER”. 

 
  18. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. NOMENAMENT DE PATRONS DE 

L’ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI “VÍCTOR 
BALAGUER”. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al punt número 17, que és la modificació dels estatuts 
de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.  Tractem els dos punts 
conjuntament.  I el punt número 18 és el nomenament de patrons de 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.   
 
Passo la paraula directament a la senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bé, per dir que deixem sobre la taula aquests dos punts, 
perquè es va adquirir en Comisió Informativa el compromís de treballar una 
modificació d’Estatuts que no és exactament la que portàvem avui a aprovació 
a aquest Ple.  Per tant, ens comprometem a treballar aquesta nova 
reformulació d’Estatuts i portar-ho al proper Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Per tant, queden sobre la taula. 
 
Es deixen sobre la taula els punts 17 i 18 de l’ordre del dia. 
 



 

  19. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
D’ACTUACIONS I USOS DE LES INSTAL·LACIONS UBICADES 
EN EL CARRER DE L’ÀNCORA, NÚM. 35, PER CONDICIONAR-
LO COM A APARCAMENT, APROVAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 26.06.2012.  

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 19, que és donar compte del conveni d’actuacions i 
usos de les instal·lacions ubicades en el carrer Àncora, núm. 35, per 
condicionar-lo com a aparcament.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix el contingut de l’acord: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar la signatura del conveni d’actuacions i usos del solar situat 
en el carrer de l’Àncora, núm. 35, de Vilanova i la Geltrú per condicionar-lo 
com a aparcament. 
 
SEGON.  Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció Municipal. 
 
TERCER. Comunicar a la propietat del solar.” 
 
CONVENI D’ACTUACIONS I USOS DE LES INSTAL·LACIONS UBICADES 

AL CARRER DE L’ÀNCORA, 35 DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 
CONDICIONAR-LO COM A APARCAMENT. 

 
Vilanova i la Geltrú, maig de 2012  
 
REUNITS: 
 
D’una part l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú representat per la Sra. Glòria Garcia 
Prieto en qualitat de regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de l’Ajuntament, assistida 
pel Sr. Isidre Martí Sardà en qualitat de secretari de la corporació. 
 
I de l’altra banda, el Sr. Raimon Clavé Campamà amb DNI 77072799Y, en 
representació de la Societat Obres Clavè, SA, amb domicili a Ronda Ibèrica, 16 de 
Vilanova i la Geltrú, en qualitat de propietari de dit solar, i núm. d’identificació fiscal 
A58281114. 
 
ACTUEN: 
 



 

La Sra. Glòria Garcia Prieto, es troba degudament facultada per aquest acte, segons 
Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011. 
 
I el Sr. Raimon Clavè, amb DNI 77072799Y, en representació de la Societat Obres 
Clavè, SA, degudament facultat per aquest acte en virtut de la seva condició de 
propietari. 
 
MANIFESTEN QUE: 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament en la respectiva qualitat en la 
que actuen, plena capacitat per a contractar i obligar-se, i en especial, per a 
formalitzar el present acord, i la seva lliure i espontània voluntat, declaren i fan 
constar els següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
PRIMER. Donat que la Societat Obres Clavè, SA, és propietària de les instal·lacions 
ubicades en el carrer de l’Àncora, 35 de Vilanova i la Geltrú 
 
SEGON. Que les instal·lacions consten d’una nau precedida d’un solar. 
 
TERCER. Que en l’actualitat la Societat Obres Clavè, SA no està desenvolupant cap 
tipus d’activitat en les esmentades instal·lacions. 
 
QUART. Que l’Ajuntament ha iniciat accions a la cerca d’espais que puguin ser 
utilitzats com a zones d’estacionament de vehicles, per tal de donar sortida a la 
manca de places d’estacionament que té la ciutat. 
 
CINQUÈ.  Que ambdues parts manifesten que el bé es destinarà al servei públic de la 
seva competència als efectes de l’article 31 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre i en 
tot cas es superior el valor del gravamen als gravamens que comporta. 
 
En conseqüència, sobre la base dels antecedents exposats, es voluntat d’ambdues 
parts col·laborar en la proposta dels usos formulada per l’Ajuntament a la Societat 
Obres Clavè, SA, i és per això que subscriuen el present conveni conforme a les 
següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. La propietat cedirà l’espai temporalment. 
 
La propietat cedirà l’espai temporalment per a ús d’aparcament de vehicles. 
 
SEGONA. Normalització de l’espai i neteja de les superfícies.  
 
Per tal de preservar la salubritat de l’espai, l’Ajuntament es compromet a realitzar una 
neteja, d’inici, al solar i un aplanat de la superfície per fer que sigui accessible i apte 
per ser habilitat com a espai d’aparcament gratuït, i a continuar, mentre segueixi 
vigent aquest conveni, realitzant la neteja i manteniment de l’espai. 



 

L’espai utilitzat es tornarà a la propietat en perfecte estat de conservació. 
 
TERCERA. Període de cessió de l’espai. 
 
La cessió de l’espai és a precari i la disponibilitat per part de la propietat serà 
immediata el dia 30 de setembre de 2012. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present document les parts 
compareixents el signen per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data esmentats a 
l’encapçalament. 
 
QUARTA.  Vigència i entrada en vigor.  
 
El present conveni serà vigent des del dia de la seva signatura si be no serà eficaç 
fins a la ratificació de la signatura per l’òrgan competent municipal.   
 
CINQUENA. Naturalesa Jurídica i Jurisdicció competent. 
 
Ambdues parts reconeixent el caràcter administratiu del present conveni i se sotmeten 
als jutjats i tribunals competents de la jurisdicció contenciosa administrativa del 
municipi de Vilanova i la Geltrú per qualsevol causa que es pugui plantejar en relació 
a la interpretació, modificació o resolució del mateix.   
 
 I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document en dos 
exemplars i un sol efecte en la data ut supra de la qual cosa jo el secretari en dono fe.  
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  S’ha fet el conveni amb els propietaris del solar ubicat 
al carrer Àncora, número 35, amb l’objectiu de dotar de places d’aparcament 
gratuïtes amb els cotxes que tinguin la targeta de Tarifa reduïda, funcionarà del 
juliol al setembre i té una capacitat de 170 vehicles.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas en aquest sentit simplement una qüestió com d’ordre o d’una certa 
contradicció.  De ben segur, si es volia ampliar la zona de pagament, la zona 



 

blava del passeig Marítim, crec que en tot cas previsiblement el govern havia 
de tenir en compte doncs les necessitats que hi havia d’aparcament doncs de 
no pagament en una zona com és els voltants del carrer Canàries, carrer 
Carlets, carrer Fassina... una zona que per de si, per definició i pels anys en 
què es va fer hi ha poc aparcament soterrat i que doncs que bàsicament tenen 
una certa necessitat.  Tant de bo hagués vingut una mica per temporalitat 
primer el conveni i la recerca d’un aparcament per als veïns que necessiten 
aquest aparcament, i en tot cas després la situació o la proposta que feia el 
govern de zona blava.  En tot cas nosaltres ja vam manifestar que no estàvem 
d’acord amb tota l’ampliació que s’havia fet de zona blava, no així en aquest 
cas anar buscant fórmules per a garantir doncs aparcament a la zona de Mar. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, bé, nosaltres vam portar a Ple a principis de mandat fins i tot doncs 
l’obertura d’un... de l’aparcament de RENFE contigu a l’actual, per la part de 
sota de l’estació de RENFE.  Recordo que es va parlar tota l’estona d’asfaltar, 
asfaltar l’aparcament.  Ara el que entenc és que es fa un aparcament sense 
asfaltar, és a dir, netejant, desbrossant el terreny.  També era una proposta 
diguéssim lògica en un moment, en una ciutat amb una mobilitat complicada i 
amb una dificultat d’aparcament intentar aprofitar tots els solars que estiguin 
buits per habilitar-hi aparcaments, mentre duri el solar almenys, perquè 
vulguem o no doncs facilita molt més l’aparcament, etc.   
 
En tot cas recuperem la idea de l’aparcament de sota RENFE, si és possible 
fer-ho en altres solars serà possible fer-ho també en aquell tros de RENFE i 
facilitar doncs l’accés dels usuaris de Rodalies a l’estació de RENFE.  I bé, res 
més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell.   
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies. Tant l’adequació d’aquest solar que avui porten a Ple, com els 
solars diguem-ne del passeig del Carme i el contigu, diguem-ne, a la zona 
blava, crèiem que s’havia d’haver fet amb anterioritat a pintar les noves zones 
blaves.  Ho vàrem advertir en el sentit de dir: tinguem cautela amb la 
implementació de totes aquestes zones blaves noves que es produeixen en la 



 

façana marítima, perquè crearem aquesta sensació, diguem-ne, de contínua 
recaptació a l’hora de pintar una zona blava en aquest cas doncs a la façana 
marítima.  Jo crec que des d’aquest punt de vista el mal al veïnat està fet, és a 
dir, el veïnat no ha acabat d’entendre com es pinta una zona blava que resta 
buida, senzillament.  Crec que una fotografia al Diari de Vilanova, no sé si 
d’aquesta setmana o l’anterior ho il·lustrava en aquest cas doncs perfectament.  
La mesura l’aplaudim, cal buscar mesures alternatives a l’aparcament, cal 
buscar aparcaments dissuasoris, però clar, un es pregunta si valia la pena fer 
aquella pintada d’aquell tram final del passeig, diguem-ne, quan de forma 
immediata sorgeixen aquestes necessitats.  Probablement la solució no hagués 
estat, o hauria d’haver estat diguem-ne diferent a la de senzillament fer la zona 
blava contínua fins al final i potser mirar com s’havia proposat, no només per 
part d’aquest grup, sinó per part d’altres grups, doncs fórmules més tipus zona 
verda, o si més no fórmules mixtes que combinessin zona verda, com 
coneixem la zona verda a Barcelona en aquest cas, i la zona blava tal i com la 
tenim a Vilanova des de fa tants anys.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Començo pel final, senyor Carbonell.  Vostè és 
coneixedor, com a conseller de VNG Aparcaments, que ja tenim una fórmula 
que equipara la zona blava nova del passeig... de la façana marítima, a una 
zona verda, que pot ser el tiquet mensual on l’estalvi econòmic és molt i molt 
gran.  També li consta que no hi ha hagut mai ànim de recaptació, sinó tot el 
contrari, el fet de fer tota la façana marítima zona blava l’ànim era poder dotar 
de places d’aparcament a la gent que realment estem esperant que vingui i que 
estem segurs de que vindran, portats a través de la C-15.  No hi ha ànim de 
recaptació, perquè no s’han apujat les tarifes de la zona blava, i és més, s’ha 
fet un esforç, com a vostè li consta des del Consell, en posar unes tarifes molt, 
molt econòmiques per als residents. 
 
I ben és cert que aquest local o aquest solar l’haguéssim pogut trobar 
paral·lelament o abans, però també seran coneixedors de les dificultats 
administratives que de vegades hi ha per signar un conveni, primer per 
convèncer el propietari, després poder signar un conveni i que aquest arribi a 
bon terme.  Aquest ha sigut el cas d’aquest solar.  Es va començar a parlar 
d’aquest solar molt abans de pintar la zona blava, i l’objectiu o la intenció 
d’aquest govern era tenir-lo inclús abans.  No va ser possible fins a Sant Joan, 
que el vam poder tenir amb conveni signat i condicionat, senzillament aplanant 
el terreny perquè és un solar que ens ha de costar doncs la inversió mínima. 



 

 
Senyor Arrufat, la diferència que hi ha entre el solar de RENFE i aquest és que 
aquest és de cessió gratuïta, per temps limitat al període que dura la zona 
blava de diari de la façana marítima, i RENFE ens cobra un lloguer.  Ja no és 
només el condicionament, que a més a més el de RENFE era extremadament 
car, perquè era per equiparar-lo a l’altre que ja teníem, sinó perquè RENFE de 
totes totes cobra un lloguer i aquest Ajuntament de moment no està en 
disposició de poder ampliar els lloguers que té al seu càrrec.  
 
I em sembla que a la senyora Sánchez ja li he contestat una mica amb el tema 
del senyor Carbonell.  No s’ha portat, per disgust d’aquesta regidora no s’ha 
pogut portar a terme abans aquest solar i dotar la ciutadania d’una alternativa a 
l’aparcament gratuït des del primer dia, doncs perquè hi han hagut vàries 
complicacions administratives i ha sigut francament difícil poder signar el 
conveni a temps quan era desitjat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, obrim... senyor Álvarez, obrim un altre torn de paraula i li passo de 
seguida la paraula a vostè.  Fem un altre torn de paraules.  Senyora Sánchez.  
Sinó li passo directament amb el senyor Álvarez, eh?  Doncs vinga, vostè. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, i disculpi, és que no anàvem a intervenir, però s’ha parlat de moltes coses.  
Temes administratius a part, que això és una de les complicacions que no 
podem evitar, sí que és veritat que el tema d’aparcament i el tema de la 
mobilitat global de Vilanova, perquè quan parlem d’aparcaments parlem de 
mobilitat, és un tema que sí que és veritat que a vegades haig de dir que no 
s’ha tractat amb la celeritat possible i fins i tot s’ha creat... és vertitat que s’han 
creat problemes a veïns, com és el cas de la Geltrú, que es va pintar la zona 
blava del carrer Unió, amb el fi recaptatori, segons el nostre pensament, i per lo 
tant és una cosa que espero que en un futur es tracti amb més delicadesa. 
 
Crec que és important, i ara s’està veient, que primer de tot s’ha de plantejar 
una possible reforma del replantejament del Pla d’Aparcaments, seria molt 
important establir criteris i establir criteris segons el Pla de Mobilitat.  Per què 
parlo del Pla de Mobilitat?  Perquè és que no s’han de posar aparcaments així 
com així.  Entenc que ara les modificacions, tant en mobilitat com en 
aparcaments, s’han de fer perquè s’ha d’intentar reordenar aquest sistema que 
teníem fins ara, però jo crec que lo que... en un futur lo que s’ha de fer és un 
Pla de Mobilitat amb uns aparcaments adients i coherents amb el Pla de 
Mobilitat, etc.  Celebro que el regidor Carbonell d’alguna manera estigui en 
sinto... nosaltres estem en sintonia amb ell o ell amb nosaltres en aquestes 



 

qüestions.  M’hagués agradat que n’hi hagués un... que aquesta sintonia fos 
abans, i torno a dir, no només en el tema d’aparcaments sinó també en tema 
de mobilitat, perquè aquesta... ja dic que va conjunt, jo crec que és una sola 
cosa que engloba moltes, perquè la setmana passada el Diari de Vilanova, vaig 
llegir d’un grup de l’oposició que coincidia amb nosaltres de que era urgent 
aquest Pla de Mobilitat –el cas de la CUP-, ho celebro també perquè no ens 
van votar a favor. 
 
Estem parlant d’un tema que globalment ho hem de tractar tot en global: 
aparcaments, connexions, etc., i per lo tant jo crec que si no ho tractem de 
forma global, de forma consensuada i de forma coherent, i deixem de banda 
els interessos polítics, si no ho fem així, no ho arreglarem.  I si no ho arreglem, 
ens farem mal.  Només demanaria que siguem coherents, que anem tots a una 
en aquest tema, perquè em sembla que implica moltes coses: activitat 
econòmica, també el benestar dels ciutadans, etc., i que ens deixem una mica 
d’aquest “quan mano faig una cosa i dic una cosa, quan no mano faig una 
altra”.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
No, simplement apel·lar d’alguna manera a la responsabilitat de la senyora 
regidora de Mobilitat, en el sentit de: 40 € per aparcar en superfície, un pot 
creure com a responsable polític diguem-ne que presta un servei econòmic i 
fantàstic al ciutadà.  40 € per aparcar en superfície no és en absolut, en 
absolut, homologable a la zona verda diguem-ne de Barcelona.  Les tarifes són 
molt més reduïdes, són molt més assequibles.  Per tant, diguem-ne, vostè pot 
seguir creient diguem-ne en la bona intenció d’haver creat aquest tiquet per 40 
€, però aquest tiquet per 40 € és diguem-ne un preu absolutament de mercat 
per aparcar en superfície, perquè a la que un ja vol aparcar diguem-ne en 
aparcaments soterrats o en pàrquings tancats, la tarifa no seria massa més 
elevada.  Per tant, simplement quan repetim que hem creat aquest tiquet de 40 
€, home, diguem-ho sí, però amb la boca una mica més petita, si se’m permet 
l’expresió. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  La boca no la tinc massa gran, senyor Carbonell, així que 
tot ho dic amb la boca molt petita.  No, certament, jo no he dit que sigués barat, 
he dit que era similar al sistema de zona verda, de la tarifa habitual, tarifa 
reduïda habitual per als vilanovins serien 60 euros al mes, i aquests són 40 i 
exclusivament són per la façana marítima.  No he dit en cap moment, i reconec 
que sigui un preu barat, he dit que sí que s’ha fet un esforç en què les tarifes 
són ajustades, perquè estem parlant de 20 cèntims l’hora.  Llavors, en aquest 
aspecte s’ha fet... des del Consell de VNG Aparcaments s’ha fet un esforç 
perquè les tarifes fossin reduïdes, i evidentment tot és millorable i té tota la raó.  
És per això que des del primer moment, i en el Consell es va comentar, que 
s’estaven buscant alternatives de solars, perquè la gent que tingués la tarifa 
reduïda pogués aparcar gratuïtament.  Aquest és l’objectiu del donar compte 
d’aquest conveni.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs si els hi sembla ja hem fet dues rondes.  Senyor Álvarez, sí?  
Vinga.  Passem, per tant, al següent punt. 
 
 

  20. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR COMPTE DEL CONVENI 
D’ACTUACIONS I USOS DEL SOLAR SITUAT A LA RDA. 
IBÈRICA AMB RBLA. DE SANT JORDI, PER CONDICIONAR-LO 
COM A APARCAMENT, APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL DE 26.06.2012.  

 
ALCALDESSA 
 
És el punt número vint, que és donar compte del conveni d’actuacions i usos 
del solar situat a la ronda Ibèrica amb rambla Sant Jordi, per condicionar-lo 
com a aparcament, que entenc que és un tema molt similar.   
 
Senyor secretari... 
 
SECRETARI 
 
Sí, és el mateix. 
 
ALCALDESSA 
 
És el mateix, no?  Jo crec que, si els hi sembla, la discusió seria la mateixa... 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Aquest és gratis, és gratis per a tothom...  Gràcies alcaldessa.  La diferència 
d’aquest és que pot aparcar tothom de forma gratuïta i és un aparcament 
dissuasori al final de la rambla Sant Jordi. 
 
Es dóna compte de l’acord següent: 
 
 “S’acorda: 
 
PRIMER.  Aprovar la signatura del conveni d’actuacions i usos del solar situat 
a la ronda Ibèrica amb la rbla. Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú per 
condicionar-lo com a aparcament. 
 
SEGON.  Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció Municipal. 
 
TERCER. Comunicar a la propietat del solar.” 
 
 

CONVENI D’ACTUACIONS I USOS DEL SOLAR SITUAT A LA RDA. 
IBÈRICA AMB RBLA. DE SANT JORDI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER 

CONDICIONAR-LO COM A APARCAMENT. 
 
Vilanova i la Geltrú, juny de 2012  
 
REUNITS: 
 
D’una part l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú representat per la Sra. Glòria Garcia 
Prieto en qualitat de regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de l’Ajuntament, assistida pel 
Sr. Isidre Martí Sardà en qualitat de secretari de la corporació. 
 
I de l’altra part: 
 
El Sr. Domingo Hernandez Gonzalez amb DNI 52.210.022-E, en representació de la 
societat Edificaciones Vilanova,SL, amb domicili a l’Avda Penedes, 1 de Vilanova i la 
Geltrú, en qualitat de copropietari del 25% l’esmentat solar, i núm. d’identificació fiscal 
B08981839 
 
El Sr. Marcos Puig Falcó amb DNI 46.745.593–W domiciliat al carrer de la Selva, 38 
d’Alella (Barcelona) i el Sr. Sergio Puig Falcó amb DNI 37.747.332–P domiciliat al 
carrer Enric Giménez, 3 4t. B de Barcelona, en representació de la companyia 
mercantil Complex Habitat, SL., sociedad mercantil amb CIF B – 62345046 i 
domiciliada a la rbla. Catalunya, 86 2n. 2a. De Barcelona, en qualitat de copropietaris 
del 25% de l’esmentat solar. 
 



 

El Sr. Joan Mercadé Balcells amb DNI 38.252.697-B en nom i representació de Almice 
amb domicili en l’Av de Francesc Macià, 51 de Vilanova i la Geltrú, en qualitat de 
copropietari del 50% de l’esmentat solar. 
 
ACTUEN: 
 
La Sra. Glòria Garcia Prieto, es troba degudament facultada per aquest acte, segons 
Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011. 
 
La resta de compareixents, en les representacions de les mercantils esmentades. 
 
MANIFESTEN QUE: 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament en la respectiva qualitat en la 
que actuen, plena capacitat per a contractar i obligar-se, i en especial, per a 
formalitzar el present acord, i la seva lliure i espontània voluntat, declaren i fan constar 
els següents: 
 
ANTECEDENTS: 
 
PRIMER. Que el solar de l’adreça esmentada, es troba sense tancar, amb presència 
de runes i deixalles, i és utilitzat, en part, com aparcament espontani de diversos 
vehicles privats de la zona. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament ha rebut diverses reclamacions de veïns propers a la zona, 
en les que es queixen de l’estat d’abandó i d’insalubritat que presenta el solar, que fa 
que hi proliferin plagues diverses d’insectes i rosegadors, i esdevingui un abocador 
ocasional de runes i tot tipus d’andròmines. 
 
TERCER. L’Ajuntament ha iniciat accions administratives consistents en instar a la 
propietat a netejar i tancar l’esmentat solar per evitar les problemàtiques existents. 
 
En conseqüència, sobre la base dels antecedents exposats, es voluntat d’ambdues 
parts col·laborar en la correcció dels usos indeguts i en una correcta conservació 
d’aquet espai, i és per això que subscriuen el present conveni conforme a les 
següents 
 
CLÀUSULES: 
 
PRIMERA. La propietat cedirà l’espai temporalment. 
 
La propietat cedirà l’espai temporalment i de forma gratuïta per als usos que determini 
l’Ajuntament, com són l’aparcament de vehicles o si fos el cas la realització puntual 
d’alguna activitat. 
 
SEGONA. Normalització de l’espai i neteja de les superfícies.  
 
Per tal de preservar la salubritat de l’espai, l’Ajuntament es compromet a realitzar una 
neteja, d’inici, al solar i un aplanat de la superfície per fer que sigui accessible i apte 



 

per ser habilitat com a espai d’aparcament gratuït, i a continuar mentre segueixi vigent 
aquest conveni realitzant la neteja i manteniment de l’espai. 
 
TERCERA. Període de cessió de l’espai. 
 
La cessió de l’espai és a precari i la disponibilitat per part de la propietat serà 
immediata quan es produeixi la concessió de llicència d’edificació, quan existeixi una 
oferta ferma de venda a la propietat o qualsevol canvi d’us que en dugui a terme la 
propietat, sempre que no sigui abans d’un any de la signatura del present document. 
En aquest cas caldrà que avisi de la previsió a l’Ajuntament amb un mes d’antelació 
per poder estar informats i transmetre la informació a qui es consideri necessari. En 
aquest cas caldrà que el solar a continuació passi a tenir el tractament de conservació 
que preveuen les ordenances municipals. 
 
QUARTA. La propietat autoritza expressament a l’Ajuntament a accedir al solar per a 
retirar els vehicles situats al seu interior que puguin impedir l’accès a l’aparcament i 
els vehicles que estiguin mal aparcats, així com per a vehicles abandonats, o 
qualsevol altra operació que cregui convenient per al correcte ús del solar de 
conformitat amb aquest conveni.  
 
Tanmateix, les parts manifesten que els danys que es puguin causar als vehicles 
situats al solar no seran, en cap cas, responsabilitat de la propietat 
 
CINQUENA. Cancel·lació dels procediments administratius previs a aquest 
conveni. 
 
L’Ajuntament es compromet a deixar sense validesa els procediments administratius 
que estan en fase de tramitació per instar a la propietat a resoldre les deficiències 
detectades en la conservació d’aquest espai. 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present document les parts 
compareixents el signen per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data esmentats a 
l’encapçalament. 
 

  21. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVAR LA CELEBRACIÓ DELS 
CORREBOUS EN LA MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, ELS 
DIES 21, 22 I 28 DE JULIOL DE 2012, A LA PLAÇA DE BRAUS 
DE LA COLLADA. 

 
El Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ i la Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
s’incorporen a la sessió quan s’està tractant aquest punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és aprovar la celebració dels correbous en la 
modalitat de bous a la plaça, els dies 21, 22 i 28 de juliol de 2012.   
 



 

Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 
Atès que la Sra. CORAL DE LA OSA PÉREZ, en qualitat de presidenta de la 
Peña Taurina y Cultural La Collada-Sis Camins, en data 6 de febrer de 2012 
ha sol·licitat autorització per a la celebració dels correbous tradicionals els dies 
21-22 i 28 de juliol de 2012, de 17 a 21 hores, a la plaça de braus de La 
Collada tal i com s’ha fet els anys anteriors. 
 
Atès que la regulació d’aquest tipus d’activitats es fa pel Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de protecció dels 
animals, i la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, reguladora de les festes tradicionals 
amb bous, i que, per tant, en principi, no resulta d’aplicació el Decret 112/2010, 
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i 
d’activitats recreatives en virtut del que s’estableix a l’apartat IV. de l’annex 1: 
Regulació supletòria de determinats espectacles públics i activitats recreatives. 
 
d) Els espectacles amb ús d’animals. Aquests espectacles s’han de realitzar 
d’acord amb el que disposi la normativa específica en aquesta matèria. 
  
Per tant la norma bàsica d’aplicació és l’esmentada Llei 34/2010, la qual a 
l’article 5.3. en connexió amb els 6.b), estableix que per acord del Ple de 
l’Ajuntament s’haurà d’aprovar la celebració de la festa i el programa 
d’espectacles taurins, especificant per a cada espectacle:  
 
a) La modalitat concreta de la festa de que es tracte dins les definides per 

l’art. 4. 
b) La data i hora d’inici i acabament 
c) El lloc o recorregut. 
 
Tenint en compte que la intervenció municipal s’esgota amb l’atorgament de 
l’esmentada autorització ja que no existeix competència municipal general o 
sectorial implicada, procedeix tramitar la petició d’acord amb l’abans 
esmentada norma exclusivament. En tot cas, i atès que l’espai on s’ubica la 
plaça que acull els correbous és de domini públic municipal, l’autorització 
motiu d’aquest acord implica necessàriament l’autorització per a l’ocupació de 
l’espai públic esmentat. 
 
Atès que l’autorització que regula l’article 6.1.b) de l’abans esmentada norma, 
jurídicament s’ha d’entendre un acte reglat, i per tant no discrecional, criteri 
ratificat per la comunicació de 21 de juny de 2012 adreçada a aquest 
ajuntament per la Subdirecció General d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives de la Generalitat de Catalunya. 



 

 
Atès que a l’annex de l’esmentada norma s’incorpora un llistat actualitzat dels 
municipis on es celebren festes tradicionals amb bous, incloent la Peña 
Taurina y Cultural La Collada-Sis Camins de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que segons informen els serveis municipals competents en matèria de 
Plans d’autoprotecció, en aquest supòsit correspon tramitar el corresponent 
Pla a l’entitat organitzadora l’espectacle. 
   
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Aprovar la celebració de la festa i el programa de l’espectacle dels 
correbous en la modalitat de bous a la plaça, els dies 21-22 i 28 de juliol de 
2012 entre les 19 i 21 hores, a la plaça de braus de La Collada, tal i com s’ha 
fet en anys anteriors. 
 
SEGON. Requerir els organitzadors perquè elaborin i tramitin el corresponent 
Pla d’autoprotecció d’aquesta activitat. 
 
TERCER. Recordar als organitzadors la necessitat de complir estrictament 
amb totes les condicions establertes a la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de 
Regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
QUART. Notificar aquest acord a la Delegació Territorial del Govern del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, recull Vilanova i la 
Geltrú com a municipi on se celebra un correbou tradicional organitzat per la 
Peña Taurina y Cultural La Collada-Sis Camins.  La citada Llei obliga també 
per completar l’expedient administratiu, que tot i que és competent la 
Generalitat de Catalunya per otorgar aquest permís, obliga a un acord de Ple 
on reculli que s’aprova la celebració de la festa, el programa d’espectacles, el 
dia, l’hora i el recorregut.  És aquest el motiu de que es porti aquest punt al Ple 
d’aquest Ajuntament.   
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en la intervenció que vàrem fer el passat darrer any respecte també doncs 
aquesta... perdona, aprovar concretament la celebració d’aquest correbous, en 
funció del que determina la normativa, el nostre grup va fer doncs un vot 
d’abstenció en un cas, i vot afirmatiu a donar suport a aquesta.  Però 
assenyalàvem concretament dues qüestions.  Som conscients que en el 
reglament que determina la Generalitat per a la celebració de correbous, un 
dels requisits és que l’entitat organitzadora reculli el tema de que és tradicional 
o que es consideri com a tradició.  I en aquest sentit doncs la celebració 
d’aquest correbous a la Collada està contemplat dintre del llistat de tradicional 
que es pot tenir en aquestes celebracions.  Però com entenem també 
nosaltres, i després també d’un debat intern, les tradicions, com passa a la vida 
i a les persones i a la humanitat, doncs neixen, evolucionen i també poden 
morir, i crear-ne o plantejar-ne tradicions noves.   
 
En aquest sentit nosaltres sempre hem entès que s’havia d’aprofundir en un 
diàleg amb l’associació de veïns de la Collada per tal d’intentar evolucionar, 
transformar, si és el sentit de festa, de festa de barri, i que aquesta tradició, que 
en tot cas van acollir en el seu dia, doncs realment tingués un procés de 
transformació, de canvi de model, inclús per què no, d’extinció. 
 
Crec que nosaltres hem estat sempre, o hem intentat ser coherents i intentar 
doncs mantenir aquest diàleg, perquè creiem que això, el canvi de tradicions, el 
canvi cultural que suposa per a qualsevol col·lectiu doncs ha de partir del 
diàleg, de la confiança i de fer-ho.  En aquest sentit ho avisàvem l’any... el 
darrer Ple que es va celebrar doncs, que es va portar a aprovació aquesta 
sol·licitud, i en aquest sentit doncs nosaltres avancem ja que en la propera 
vegada que es porti al Ple aquesta aprovació nosaltres farem un vot negatiu.  
Enguany mantindrem, que creiem que hem de continuar amb aquest cert diàleg 
i canviarem la nostra votació per un vot d’abstenció i contrari, que és el que 
reflexa avui el debat intern que hem tingut com a grup municipal, davant de 
mantenir per una banda la coherència ideològica d’Iniciativa, que no vol el 
maltracte de l’animal, i per altra intentar dialogar doncs amb l’associació de 
veïns perquè transformem aquesta tradició. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 



 

 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, nosaltres mantenim el vot que ja vem fer l’any passat quan es 
va portar aquest mateix punt al Ple, que és un vot contrari.  Des del grup 
municipal de la CUP estem en contra dels espectacles amb animals, però 
sobretot d’aquells que comporten patiment i maltractament cap a aquests 
animals perquè unes quantes persones, gent que estan de festa doncs s’ho 
passin bé o els agradi veure aquest espectacle.   
 
Entenem que té poc sentit que una ciutat lliure de circ amb animals doncs 
segueixi mantenint aquest tipus d’espectacle amb bous, i com dèiem, sense 
allargar-nos més, perquè entenem que és un debat on les postures doncs 
estan bastant tancades i que ja vem explicar en el seu moment, doncs des del 
grup municipal de la CUP seguirem votant en contra de la celebració d’aquests 
bous a la plaça a Vilanova i la Geltrú.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  El nostre posicionament suposo que ja 
suposen quin és.  Només una cosa, abans de res, és que n’hi ha gent que està 
en contra dels espectacles amb animals i després farem l’entrega cada any del 
premi Roig i Toqués.   
 
El cas és que nosaltres demanem primer de tot, clar, respecte a la llei i als 
reglaments, demanem respecte a la llibertat de l’individu i també demanaríem 
una mica de silenci mentres parla un altre portaveu, igual que ho he fet jo, una 
mica de respecte, no?  Respecte també a qui li agrada... a l’individu i a les 
costums i tradicions que tenen.  Les tradicions s’han de conservar, jo crec que 
s’han de conservar, excepte alguna que estigui fora de la normalitat, que 
creiem que no és aquesta, i demanem sobretot coherència i que siguem 
hipòcrites.  És a dir, els bous a la plaça ens posicionem en contra, o es 
posicionen en contra, i després al Parlament de la Generalitat, que per cert es 
va prohibir una modalitat d’aquestes, també es fa tot un pla, s’elabora tot un pla 
per preservar els correbous de la forma que es fan a les terres de l’Ebre. 
 
No fa falta cap altre argument, regidores i regidors, no fa falta cap altre 
argument, correbous al Delta de l’Ebre sí, bous a la plaça no.  No fa falta cap 
argument.  Tot lo que es diu de preservar excepte, no sé si n’hi haurà algun cas 
que es posicionen en contra de les dos modalitats, no?, però excepte algun cas 



 

aïllat, el posar-se a favor dels correbous al Delta de l’Ebre i posar-se en contra 
dels bous a la plaça, no té absolutament res a veure amb el maltracte animal, 
ni res semblant, és una posició política interessada per unes altres qüestions 
que tots ja sabem, i em sembla que no he dit res que no sabem ningú.  
Nosaltres ens posicionem a favor de la llibertat i del dret que tenen els veïns de 
la Collada.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, jo prèviament volia fer dos consideracions tècniques, perquè... de caràcter 
tècnic, perquè aquí no estem discutint el que discutia el Parlament de 
Catalunya sobre la llibertat, sobre Espanya o no, o coses d’aquestes, per 
entendre’ns, aquí –i per això abans m’he adreçat al secretari, per preguntar 
exactament què és el que estem fent-... perquè nosaltres aquí... i ho dic perquè 
l’any passat es va produir, en fi, una situació una mica anòmala, estranya, 
segons la qual el grup del govern, el govern va presentar com a govern aquest 
tema, perquè legalment té prescrit presentar-ho, però després no va votar a 
favor.  Crec jo que seria bo conèixer quina és la posició en base a una cosa, en 
base a què és el que estem fent, i si no m’erro, perquè ens hem llegit 
l’expedient i aleshores ens hem adreçat al secretari en aquest sentit, el que 
estem fent és un acte de concessió d’una llicència reglada, com fa la Comisió 
de Govern cada setmana, que atorga llicències i no entra a discutir, perquè no 
pot, si el bar o la botiga, o el que sigui, té o no l’aprovació del govern perquè 
s’obri, sinó que té l’obligació legal d’obrir-la, perquè està reglat, reglat per 
normes superiors que tenim l’obligació de complir-lo.  En aquest cas aquesta 
llicència reglada, que tenim l’obligació de donar, no la dóna la Comisió de 
Govern, sinó que la Llei obliga a que la faci el Ple municipal.  Per tant, tenim, 
crec jo, segons el que he llegit, l’obligació de donar aquesta llicència, perquè si 
no la donem estem incomplint la Llei.  És així o no és així?   
 
SECRETARI 
 
Una precisió tècnica.  Qui dóna llicència és la Generalitat, l’únic que per donar 
llicència la Generalitat requereix un acord de Ple de l’Ajuntament, que és lo que 
es fa avui. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Però no donem llicència nosaltres. 
 



 

 
SECRETARI 
 
Qui dóna llicència és la Generalitat. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Però si sortís que no, quina...? 
 
SECRETARI 
 
Seria un requisit que la Llei no ho especifica, però en tot cas sense aquest 
requisit la Generalitat no pot donar llicència. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per tant, és discrecional per part del Ple municipal donar-la o no donar-la. 
 
SECRETARI 
 
A veure, és un acord que és necessari perquè la Generalitat pugui donar 
llicència. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Però jo insisteixo que per a nosaltres no és un tema menor.  És a dir, pot haver 
en un moment determinat un Ple municipal que pugui, que per concedir una 
subvenció la Generalitat requereixi de l’aprovació del Ple.  I el Ple pot donar-la 
o pot no donar-la.  Ara bé, aquest és un acte aleshores discrecional.  A 
l’expedient figura que aquest és un acte reglat.  Significa doncs, i així ho 
expresa, que té l’obligació de donar-lo, perquè si no el dóna està incomplint la 
norma.  I la Generalitat no el donarà, però hi hauran conseqüències legals pel 
Ple municipal que no el dóna, a diferència de si no dóna una subvenció en un 
moment determinat que pot donar-la o no pot donar-la. 
 
SECRETARI 
 
Hi han actes en els quals el Ple té més criteri d’oportunitat.  En aquest és un 
tràmit administratiu, un atorgament d’una llicència per poder autoritzar els 
correbous.  Sense aquest tràmit evidentment la Generalitat no donarà... no pot 
donar llicència per autoritzar els correbous.  El Ple és sobirà per votar aquest 
punt o no, però les conseqüències, igual que un atorgament d’una llicència si 
no es dóna, doncs hi pot haver possibles responsabilitats per al Ple.  Igual com 
no donar una llicència, perquè ens entenguem. 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per tant, des d’aquesta perspectiva, que és un acte reglat en el qual 
l’Ajuntament té l’obligació perquè li ve imposat per la norma, si es donen 
determinades circumstàncies de donar-lo, el nostre grup votarà favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari, jo voldria que quedés clar que el Ple és sobirà i pot votar 
evidentment lliurement el que consideri cada regidor. 
 
No, no... per això li demano... com que és un debat jurídic, per això li demano 
en el secretari. 
 
SECRETARI 
 
Jo crec que ja ho he dit, que el Ple pot votar... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, però com que a la intervenció del senyor Elena no s’ha dit així, voldria que 
quedés l’última paraula del senyor secretari. 
 
SECRETARI 
 
El Ple pot votar el que cregui convenient, una altra cosa és les conseqüències 
del vot amb relació als temes. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Ah, clar, d’acord.  És a dir, de la  mateixa manera que el govern municipal a la 
Comisió de Govern podria votar en contra d’una llicència que complís totes les 
normes per concedir-li aquella llicència, per exemple un establiment comercial, 
la Comisió de Govern és sobirana per votar que no i no donar-li.  Ara, és 
conscient que aleshores els serveis jurídics diran: escolti, això pot tenir 
conseqüències legals per a aquesta institució.  A diferència de si la Comisió de 
Govern decideix no atorgar una subvenció, és igual, a qualsevol entitat, que pot 
donar-la o no, pues podrà tenir conseqüències polítiques, però no legals.  
 
Jo per això volia posar aquest accent en que és un acte reglat i no discrecional.  
Almenys per això ho preguntava tal com diu l’expedient que figura en aquest 
cas.  Per tant, en conseqüència, al tractar-se d’un acte reglat, nosaltres en 
coherència a que és un acte reglat, li donarem suport. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies acaldessa.  Doncs nosaltres en coherència amb el nostre grup, 
donarem llibertat de vot, perquè és un tema de consciència.  El fons de la 
qüestió és si es fa correbous o no es fa correbous.  El nostre grup donarà 
llibertat de consciència, perquè així ho vam fer quan es va aprovar la llei i així 
ho vam fer sempre que tenim un tema d’aquests.   
 
I és veritat, senyora Sánchez, que les tradicions es canvien, es modifiquen i 
fins i tot s’anul·len, però potser que l’haguessin tingut present vostès quan van 
fer... el seu partit formava part del govern quan es va aprovar aquesta norma i 
van introduir el correbous de la Collada.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant passem a... sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Llavors -ho dic perquè quedi clar, eh?- si no m’equivoco la Generalitat ens 
obliga a ser “còmplices” de que permetem el correbous?   
 
ALCALDESSA 
 
Correcte. 
 
MARC FONT 
 
Se’ns obliga a que s’aprovi aquí, però si diem que no pot comportar accions 
legals contra aquest Ajuntament? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí.   
 
MARC FONT 
 
Bueno, en tot cas nosaltres mantindrem el vot en contra però ens sembla 
bastant fort tot plegat, que s’obligui a un Ajuntament amb la pistola al pit, per 



 

entendre’ns, a autoritzar un acte contra el qual potser la majoria dels regidors 
no hi estan d’acord. 
 
ALCALDESSA 
 
És així. 
 
MARC FONT 
 
En tot cas, si la Generalitat és qui ho regla i qui fa aplicar una norma, doncs 
que ens vingui des d’instàncies superiors, que no ens fagin passar per aquí i 
que una majoria haguem de votar a favor o no i en tot cas que es pugui anar 
contra l’Ajuntament si això no és així.   
 
En tot cas, com dic, nosaltres mantindrem el vot sense ganes d’entrar en 
debats gaire ideològics, suposo que és el mateix la Carpa Juanita que els bous 
per a segons qui, i m’imagino que a les Canàries hi ha un gran sentiment anti 
espanyol perquè també fa molts anys que no es fan bous.  Suposo que també 
és aquest mateix debat ideològic i anit espanyol que hi ha a les illes Canàries.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant, passem a la votació... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Nosaltres en aquests moments, permeti’m que...  
 
ALCALDESSA 
 
Demana la paraula? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Disculpi, demano la paraula.  Permeti’m que ens ha provocat una certa 
contrarietat entre el que legalment és i el que el govern afirma que és, perquè 
la mesura que és un problema de cons...  
 
ALCALDESSA 
 
El govern no afirma. 
 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
...que a nosaltres ens sembla que el govern diu.  És a dir, si el govern afirma 
que això és una qüestió de consciència finalment i que per tant votarà en 
consciència, i no és un problema legal, sinó que és un problema de 
consciència, clar, nosaltres hem dit que votaríem a favor com a conseqüència 
que pensàvem que era un acte reglat.  Si no ho és, doncs... i consideren vostès 
que no hi ha problema per votar en contra, o votar abstenció, pues nosaltres 
ens abstindrem. 
 
O sigui, a mi m’agradaria que el govern fixés la seva posició al respecte.  Per 
què?  
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, tal com la portaveu... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Deixi’m que acabi, perquè intento explicar el fons d’això. 
 
Per què?  Home, perquè és un acte que si surt que no pot tenir conseqüències 
legals i tots tenim responsabilitat, però el govern més, de dir-nos que poden 
existir aquestes conseqüències legals i per tant actuar en conseqüència el 
govern i no deixar la responsabilitat en els grups de l’oposició, perquè això és 
molt fàcil.  
 
Per tant, si és efectivament un acte reglat és un acte reglat i per tant el govern 
ha d’actuar en conseqüència, i afirmar, si vol, que ho troba impresentable, o 
troba malament diguem-ne que ens caigui aquesta responsabilitat.  Però ens 
trobem, i vostès com a Comisió de Govern ens deuen trobar bastantes 
vegades amb establiments que obren i que diuen: òstia (perdó), carai, jo no 
l’obriria, però no tinc més remei, no?  I el govern té aquesta responsabilitat de 
posar sobre la taula els temes i no l’oposició de, si em permeten, arreglar la 
votació, que surti una votació que no tingui conseqüències legals.  El govern ha 
de ser el primer qui ho plantegi. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, el govern considera que és un tema en el qual cada regidor té la 
seva manera de veure-ho, és un tema de consciència i per tant donarà llibertat 
de vot en aquest tema, tal com ha anunciat la portaveu. 
 
Sí, senyora Sánchez. 



 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per... no hi ha hagut segon torn de rèpliques i simplement era per 
manifestar... nosaltres com a grup municipal Iniciativa Vilanova doncs intenta 
actuar amb coherència i amb rigor amb el que pensa i vist que el debat va per 
temes de consciència i de rigor, hem plantejat la nostra exposició en aquest 
sentit.  Però en tot cas si el meu grup quan formava part del govern tripartit 
doncs va incorporar el correbous de la Collada dintre del Reglament i dintre de 
les possibilitats de que s’efectués, bé, hem vist com Convergència i Unió, amb 
la Llei òmnibus ha modificat totes les lleis que tenia o que plantejava el tripartit 
que podien ser... aquesta també l’haguessin pogut modificar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Més paraules?  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions? 
 
El secretari ens haurà d’ajudar.  Jo crec que ha sortit aprovat.  Senyor 
secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí, jo crec que sí.  Estic repassant... com que també hi ha noves 
incorporacions.  Repassem els vots a favor, no?, que n’hi han quatre del 
govern, el grup PSC serà abstenció, el PP a favor –serien tres-, la CUP en 
contra, Iniciativa un a favor i un en contra... ai, un en contra i una abstenció, 
perdó.  Doncs tindrem 7 a favor i en contra només hi ha del govern... abstenció 
la resta han sigut?, doncs si la resta era això hi han més vots a favor que en 
contra, que és el que val per aprovar-se la moció.   
 
Queda aprovat per 7 vots a favor, 3 en contra i la resta abstencions. 
 
S’aprova la proposta, amb el resultat següent: 
 
Vots a favor: GLÒRIA GARCÍA, FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ, MARIA 
JOSEP RIBA I JOAN GIRIBET del grup municipal de CiU, grup municipal del 
PP (7 vots) 
 
Vots en contra: CUP i MANEL CLAVER del grup municipal d’ICV (3 vots) 
 
Abstencions: NEUS LLOVERAS, GERARD FIGUERAS, ARIADNA 
LLORENS, MIQUEL ÀNGEL GARGALLO I BLANCA ALBÀ del grup municipal 
de CiU, PSC i IOLANDA SÁNCHEZ del grup municipal d’ICV (14 vots) 
 



 

  22. SERVEIS A LA CIUTAT. FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem al següent punt, al punt número 22, que són les festes locals 
per a l’any 2013.  Jo suposo que aquí... senyor secretari, ens pot llegir aquest 
punt? 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, establia el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2012, i ordenava quines serien les festes laborals a 
Catalunya durant l’any 2012. Així mateix, ordenava que, a més de les festes 
esmentades, es fixarien dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments. 
 
Enguany, s’està pendent de la publicació de l’Ordre EMO corresponent al 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013. Malgrat això i atès que 
cada any s’estableixen les dues Festes Locals per a la ciutat, d’acord amb el 
que sol·licita el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
  

ACORD 
 

“Establir com a Festes Locals de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2013, el dijous 
dia 17 de gener de 2013 (festivitat de Sant Antoni Abat) i el dilluns dia 5 
d’agost de 2013 (festivitat de la Mare de Déu de les Neus), les quals seran 
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Suposo que no hi ha res a dir sobre aquest punt.  D’acord? 
 
Els hi proposo, són les vuit menys deu, ara passem a les mocions, per tant, si 
els hi sembla, fem el descans ara... ai, perdó, hem de votar les festes, és 
vertitat. 
 
Vots a favor de les festes?  S’aprova per unanimitat. 
 
Molt bé, per tant tornem a començar el Ple a les 8. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 
(Pausa) 
 

VOTACIÓ URGÈNCIA PUNT 32 BIS 
 
ALCALDESSA 
 
Comencem, reagafem el Ple.  Passem a l’apartat de mocions i en primer lloc, 
com fem habitualment, hi ha una moció que s’ha presentat per urgència i el que 
hauríem de fer és votar la urgència, no defensar la moció, sinó votar la 
urgència.  Per tant, el grup que l’ha presentat és el Partit Socialista, per tant 
senyor... primer el senyor secretari i després... llegim el títol de la moció i... 
 
SECRETARI 
 
Moció d’urgència per afavorir el diàleg en els processos de reorientació de 
l’IMET. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, aquesta moció d’urgència sorgeix arrel de la 
demanda d’aquest grup que represento en aquest moment, de més informació i 
de més activitat a l’Institut Municipal d’Educació i Treball.   
 
El dimarts passat hi va haver un Consell Rector, després d’un període en què 
no es va convocar.  Es van aprovar determinats temes.  Bàsicament es va 
aprovar un Pla d’Ajust amb els treballadors i aquí no sé si ens posaríem 
d’acord un Pla de Viabilitat per a uns i un document general per a uns altres, 
que implica que s’apliquin determinades mesures a partir de l’1 de juliol.  Per 
tant, demano la possibilitat de que pugui ser acceptada aquesta moció 
d’urgència, atès que l’últim dia que es van presentar era el dilluns... que es 
podien presentar era dilluns passat, i ens en aniríem al proper Ple del mes de 
juliol, quan ja s’estarien aplicant aquestes mesures. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, estem debatent la urgència.  Alguna paraula?  Passem a... 
Senyor Claver. 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  És per anunciar que nosaltres votarem a favor 
d’aquesta urgència.  Creiem que és important. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Breument.  El nostre govern votarà en contra de la urgència. 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem a la votació.  Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  
Per tant, queda acceptada la urgència i es debatrà com a última moció aquesta 
moció.   
 
Queda aprovada la urgència de la moció, amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
 Vots en contra: CIU (9) 
 
 

 23.  MOCIÓ DE LA CUP PER A L’OBERTURA EXCLUSIVA AL 
CICLISME DE LA CARRETERA BV-2115 EN DATES 
DETERMINADES. 

 
ALCALDESSA  
 
Passem a les mocions.  La número 23: moció de la CUP per a l’obertura 
exclusiva al ciclisme de la carretera BV-2115 en dates determinades.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Des de l’Esquerra Independentista entenem l’esport, més enllà dels seus 
beneficis innegables per a la salut, com una bona eina per a la convivència i 
l’enriquiment social i cultural que ajuda a promoure els valors d’equip i 
col·lectius davant de l’individualisme existent actualment en la societat. 
 



 

L’esport és molt present en la nostra vila. Una prova n’és el gran nombre de 
teixit associatiu que dia rere dia es mou amb alguna finalitat esportiva, així com 
la gran quantitat de persones que practiquen l’esport diàriament en els 
equipaments municipals o en els carrers, places i parcs de Vilanova (fent fúting, 
anant en bicicleta o jugant a petanca, entre d’altres). 
 
A banda dels equipaments esportius tradicionals més específics, des de 
l’Ajuntament s’ha de posar a disposició de la població el major nombre 
d’instal·lacions esportives o els mitjans per tal que tothom pugui en qualsevol 
moment practicar esport com a aficionat i per tal de promoure la pràctica 
esportiva entre el jovent, especialment en els parcs i places de la nostra vila. 
Per a la CUP és necessari apostar per la promoció d’activitats fisicoesportives 
més lliures, populars, no tan reglamentades i estructurades. 
 
Un esport molt practicat i arrelat al país i a Vilanova i la Geltrú és el ciclisme en 
carretera. En aquest sentit creiem que des de l’Ajuntament s’ha de realitzar 
alguna acció per afavorir-ne la pràctica, així com per a millorar-ne la seguretat, 
ja que com que es tracta d’un esport que requereix compartir la calçada amb 
vehicles motors, s’exposa a un grau de perillositat important. 
 
Des de la CUP creiem que una molt bona mesura per facilitar i incentivar la 
pràctica d’aquest esport i donar-lo a conèixer a la gent que encara no el 
practica, seria tancar el tram de carretera BV-2115 (carretera del pantà de Foix) 
entre la segona rotonda d’entrada a l’autopista C-32 i Castellet a vehicles 
motors cada primer diumenge de mes o amb una freqüència que es consideri 
oportuna. Això permetria als ciclistes passar-hi amb més tranquil·litat i 
seguretat, gaudint de l’esport i el paisatge sense necessitat de preocupar-se 
dels vehicles motors. A més, atrauria a força gent aficionada a aquest esport 
d’arreu del territori. 
 
Aquest tram de carretera és molt utilitzat pels ciclistes, ja que és un dels punts 
de sortida de la ciutat cap a la resta del Penedès, per la seva bellesa 
paisatgística o les característiques del seu traçat. Més enllà d’aquest argument, 
creiem que hi ha alternatives viàries suficients com perquè el trànsit motoritzat 
no es vegi afectat per aquesta mesura, que com a màxim només es produiria 
un dia al mes. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció del següent  

ACORD 
 
“Proposar a les institucions i autoritats pertinents la possibilitat de tancar la 
carretera BV-2115 (carretera del pantà de Foix) per afavorir la pràctica del 



 

ciclisme en ruta cada primer diumenge de mes o amb una altra  freqüència que 
es consideri oportuna.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquesta moció la vem presentar en el Ple anterior.  Hem estat 
parlant amb la regidora corresponent, la regidora Albà.  Sembla, bé, no és una 
proposta fàcil, a vegades les... quan un intenta innovar i fer una nova proposta, 
doncs apareixen inconvenients.  Entenem que en té, però creiem que és molt 
més gran tots els avantatges que suposa que no els inconvenients que pot tirar 
endavant.  Entenem que estaria bé fer una prova.  Així ho hem parlat amb la 
senyora Albà.  Creiem que seria interessant doncs de fer, o des de la CUP 
proposem doncs de que es tanqui un dia aquesta carretera de cara a setembre, 
principis d’octubre, i que per tant a partir d’aquí puguem analitzar millor quin és 
el seguiment que hi ha, quanta gent en participa, si realment val la pena doncs 
posar-nos-hi i aconseguir tallar aquesta carretera un cop al mes o els dies que 
creiem convenients doncs per tal de que es pugui fomentar l’ús del ciclisme a la 
carretera del Pantà, i per tant doncs nosaltres demanarem que es voti la moció.  
Parla d’afavorir la pràctica del ciclisme en ruta cada primer diumenge de mes o 
amb una altra freqüència que es consideri oportuna.  Per tant, creiem 
interessant de fer aquesta primera prova pilot i a partir d’aquí doncs que entre 
tots decidim si s’ha de fer amb més o menys freqüència. 
 
Per altra banda, en les converses també ha aparegut alguna proposta doncs de 
senyalitzar o de mirar de senyalitzar aquesta via, unes senyals que parlin 
doncs de que sobretot els vehicles de motor vagin amb compte amb els 
ciclistes, perquè és una carretera molt freqüentada, i per tant creiem que 
paral·lelament a això doncs es podria estudiar algun tipus de senyalització 
específica per a aquesta via, per mirar doncs que la gent que practica el 
ciclisme i que la utilitza per anar de Vilanova cap al Penedès, o al revés, per 
baixar del Penedès cap a Vilanova, doncs ho pugui fer en unes condicions de 
major seguretat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyora Albà. 
 
 
 
 



 

BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, per anunciar el vot favorable.  Tal com ha dit el senyor Font, hem estat 
parlant de la possibilitat, o de la viabilitat més que res d’aquesta moció.  
Compartim totalment el fons, s’ha de promocionar el ciclisme, el ciclisme en 
ruta, el de competició, també la vessant cicloturista, però els inconvenients que 
hi vèiem, i per no repetir-me respecte al que ja vaig argumentar l’altre dia, era 
una mica de dificultat, perquè en el fons estem tallant una carretera que dóna 
accés a unes urbanitzacions, en la que s’hi practiquen altres esports, com són 
l’escalada.  I que també comporta una certa dificultat en el tancament mateix, 
perquè la tanquem, sí, però qui vigila que realment doncs es compleixi que per 
allà no hi circulin vehicles.  De tota manera, s’ha de donar suport a la gent que 
practica l’esport del ciclisme, i sobretot l’han de practicar amb seguretat.  Per 
tant, provem-ho, a vegades diem que les coses són complicades, que no 
sortiran bé, però si no tenim proves doncs a vegades també ens podem 
equivocar.  Ho provem, i nosaltres sent ambiciosos doncs estem intentant fer 
una ruta que aniria per tota la Vegueria del Penedès, que s’iniciaria a Vilanova, 
sortiria per la carretera de l’Arboç, i llavors per carreteres secundàries intentar 
aconseguir una distància de 100 i pico quilòmetres en què poguéssim 
aconseguir que els caps de setmana fossin de circulació preferent per a 
bicicletes.  Per tant, ben senyalitzada, amb velocitat reduïda per als vehicles, 
perquè sinó ens quedaríem... és molt poc tros el tros del que estem parlant ara.  
Pot servir per a algunes coses, però per a la gent que realment practica el 
ciclisme de carretera és una distància molt curta. 
 
També hi ha la possibilitat de treballar en fer marxes i a més cicloturistes i 
llavors sí que podria ser doncs “x” dies a l’any tallar petits trams.  Podria ser 
aquesta carretera, podria ser alguna altra.  Tot serien mesures que en el fons 
afavoririen doncs la pràctica del ciclisme en els nivells competitius i de lleure. 
 
Per tant, tirem-ho endavant, si és que aquest Ple així ho decideix.  De tota 
manera estem supeditats a que el titular de la carretera, en aquest cas la 
Diputació de Barcelona, doncs ens ho concedeixi, que suposo que per fer una 
prova no hi haurà problema, en tot cas on podríem trobar certes dificultats seria 
en la periodicitat.  Però provem-ho i després doncs ho valorem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa. Aviam, anunciem el nostre vot favorable.  Trobem 
que és una proposta interessant, malgrat que trobem també que hi ha moltes 



 

dificultats perquè en aquest cas el que s’està proposant hi han més municipis 
implicats, i a més a més de les activitats que són esportives, que ha citat 
anteriorment la Blanca, també n’hi han altres com són l’accés al Pantà de Foix i 
al Parc Natural del Pantà de Foix.  Però entenem el que és l’esperit de la 
moció, intentar incentivar el ciclisme, intentar incentivar gaudir del paisatge i 
per tant donarem suport.  Ara, trobem que hi ha prous inconvenients, que 
potser no la podrem tirar endavant només el municipi de Vilanova, però 
intentar-ho, per què no?  Votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, nosaltres, i recollint les paraules del senyor Claver, de l’esperit de la moció, 
l’esperit de la moció nosaltres estem d’acord, no?, el que passa és que 
nosaltres sempre pensem que n’hi ha que plantejar alternatives sempre, tant 
als ciclistes com als vehicles, i nosaltres diem que això d’innovar, innovar, està 
molt bé innovar, però els experiments si pot ser amb gaseosa molt millor, eh? 
 
Lo que volem dir amb això és que nosaltres, en matèria de mobilitat que hem 
parlat moltes vegades, nosaltres creiem que s’han de plantejar les coses des 
del punt de vista més tècnic, per una qüestió de que a vegades podem crear 
més inconvenients que millores, i no ho acabem de veure clar, eh?, no acabem 
de veure clar la mesura en si.  Una altra cosa és que d’alguna manera, i amb 
un procés que veiéssim diferent, busquéssim alternatives per aconseguir 
l’objectiu.  Però si per aconseguir aquest objectiu fem proves que ja d’entrada 
ja no les veiem clares, sembla que és aventurar-nos massa, no?, a més de que 
perjudicarem a molts interessats, i no estem parlant només dels vehicles, sinó 
que estem parlant d’altres esports.  Per lo tant nosaltres no votarem en contra, 
perquè no estem en contra de lo que es vol aconseguir, que és facilitar la 
pràctica del ciclisme, però no podem votar a favor d’una mesura que ja de per 
si la veiem de difícil aplicació i no veiem clar tampoc el resultat.  Per lo tant ens 
tenim que abstenir. 
 
ALCALDESSA 
 
Mot bé, gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, per anunciar el vot favorable del grup socialista. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, passem a la votació si no hi ha més paraules.  Vots 
a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor 
de tots els grups i l’abstenció del Partit Popular. 
 
S’aprova la moció, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 
 

 24.  MOCIÓ D’ICV CONTRA L’ANUNCI D’IMPLEMENTACIÓ DE 
TAXES EN ELS ESTUDIS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció d’Iniciativa Catalunya Verds, contra l’anunci 
d’implementació de taxes en els estudis de cicles formatius de grau superior. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
anunciar el passat mes de maig la implementació d’una nova taxa en els 
estudis de Cicles Formatius de Grau Superior. 
 
Atès que aquesta mesura s’ha pres de forma unilateral, sense ni tan sols 
demanar l’opinió de la comunitat educativa. 
 
Atès que la mesura anunciada afecta de forma directa al col·lectiu de joves en 
el que actualment existeix prop d’un 50% d’atur. 
 
Atès que és sabut de tothom que en aquestes situacions d’atur una de les 
mesures més efectives és la priorització de la formació com un element de 
qualificació de les persones i, per tant, de millora de les perspectives de futur 
laboral i social, i més en uns estudis com aquests que tenen el major grau 
d’inserció laboral. 
 
Atès que contràriament al que hauria de ser la prioritat, l’anunci de les noves 
taxes el que fan és dificultar l’accés als estudis post obligatoris dels joves, i 
especialment d’aquells amb situacions econòmiques i socials més difícils. 
 



 

Atès que la mesura anunciada s’afegeix al llistat de retallades que en els 
darrers mesos està anunciant el govern i que tan sols provoquen una pèrdua 
de qualitat educativa i instaura una discriminació envers els sectors més 
vulnerables de la societat. 
 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds proposa l’adopció del l’acord 
següent: 
 
“PRIMER.  Demanar al Departament d’Ensenyament l’eliminació de la taxa en 
els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior per tal d’afavorir l’accés a 
aquesta formació. 
 
SEGON. Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell de la FP de 
Catalunya, al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i als instituts que imparteixen Cicles 
Formatius de Grau Superior de Vilanova i la Geltrú.”  
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, el que estem veient doncs és que tant l’Estat i en aquest cas la Generalitat 
segueix doncs amb el seu reguitzell de retalls i retallades, i d’increment en 
aquest cas de taxes, i que s’estan aplicant bàsicament en dos grans eixos 
fonamentals del que nosaltres entenem com a pilars bàsics de l’estat del 
benestar: educació i sanitat.  I ho dèiem això perquè és curiós que veiem que 
tot i que s’apliquin aquestes mesures, aquestes mesures d’ajust, és igual el títol 
que hi posem: ajustos, retallades, doncs no estem parant els cops d’aquesta 
crisi i la situació d’atur i d’incentivació de l’economia i de l’activitat econòmica.   
 
I en tot cas per fer allò que se’n diu comparacions, realment creiem doncs que 
aquestes mesures estan mal orientades realment si volem sortir-nos d’aquesta 
crisi econòmica.  I estan mal orientades perquè els indicadors no avancen, els 
indicadors de major ocupació, d’incentius a l’activitat econòmica van en el sentit 
negatiu i sí els retalls en educació i sanitat.  Per contra, si mirem països o 
estats o regions de la Unió Europea que continuen invertint en educació i 
sanitat, aquests doncs evidentment se n’estan sortint millor d’una situació 
global. 
 



 

Deixi’m donar unes petites dades.  La inversió a la Unió Europea de conjunt en 
sanitat i educació està al 13%, es destina un 13% de la despesa pública.  
Espanya o en general l’Estat està a un 11%.  A Xipre –anem baixant el llistó- 
està a un 10’4%, a Romania està al 8’5% i a Catalunya hem passat d’un 7’7 en 
el que vàrem acabar al 2011 i en aquests moments estem en inversió en 
sanitat i educació a un 6’5%.  Per tant, anem, diem-ne, en la direcció contrària 
a aquells països, aquells estats i aquelles regions que estan posant alternatives 
reals a la sortida de la crisi, que és incentivar l’educació i la sanitat.  I en aquest 
sentit creiem que els cicles formatius de grau superior són un eix bàsic de 
sortida per al conjunt de joves i en aquest cas amb una taxa d’atur del 50% de 
la població juvenil, doncs realment és una sortida o una possibilitat de sortida i 
alternativa, formació i educació en aquest sentit. 
 
Ademés, la mesura, l’anunci, s’ha fet durant el mes de maig, d’aquesta nova 
taxa en els estudis de cicles formatius de grau superior, i a més en la forma en 
què s’ha fet, unilateralment i sense ni tan sols demanar l’opinió a la comunitat 
educativa.  Per aquest motiu, com a Iniciativa per Catalunya Verds, demanem 
al Departament d’Ensenyament, concretament l’eliminació total d’aquesta taxa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Sánchez.  Ara sí, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bona tarda.  Bé, el grup municipal de Convergència i 
Unió creiem que és imprescindible i compartim el sentit de l’exposició de la 
regidora, creiem que és imprescindible mantenir un sistema de formació 
professional de qualitat i compartim que aquest és un punt bàsic i essencial per 
al futur del país.  Ara bé, també entenem que en aquests moments la greu 
situació de crisi pot posar en perill el sistema, i justament per mantenir-lo, 
esperem que només en el curt termini, caldrà assegurar nous finançaments.  I 
per tant, defensarem els esforços que calguin en aquest sentit, per això 
votarem en contra d’aquesta moció, doncs tot i que no compartim la voluntat de 
l’increment, creiem fermament que aquesta ara mateix és l’única via que pot 
permetre el seu manteniment.  
 
Finalment, volem posar en valor els esforços de la Generalitat de Catalunya per 
proposar un nou sistema de beques que sigui eficaç i que sobretot garanteixi 
una màxima, i que és que cap estudiant quedi fora del sistema de formació 
professional per motius econòmics. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  I abans de tot disculpar-me haver arribat tard al Ple, 
però per motius professionals no he pogut arribar abans. 
 
 Nosaltres, per posicionar al grup municipal, el grup popular en aquesta moció 
en aquest cop votarem a favor, doncs ja... el grup parlamentari popular ja es va 
abstenir en l’apujada de les taxes en els cicles formatius al Parlament.  Inclús al 
govern de la Generalitat li va proposar alternatives que no es van dur a terme.  
I llavorens per aquest motiu votarem a favor de la moció, tot i que no compartim 
vàries qüestions que ens trobem en l’exposició de motius.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.   Bé, el grup municipal socialista votarà a favor de 
la moció, perquè com hem defensat reiteradament, invertir en coneixement és 
invertir en futur, i val la pena estalviar fer pagar a determinades capes de la 
societat precisament per a aquest futur.  L’educació és un pilar fonamental de 
l’estat que hem anat construint, de l’estat cohesionat i ben cohesionat que hem 
anat construint, i juntament amb altres pilars creiem que s’ha de potenciar i que 
per tant doncs una de les maneres és facilitant al màxim, i dic al màxim, més 
enllà de la distribució, de l’aplicació de la possibilitat d’obtenir beques, doncs 
aplicar al màxim, que arribi al màxim de gent possible.   
 
Uns cicles formatius de grau superior que en molts casos són alternativa als 
ensenyaments universitaris que, per altra banda i com ja es va votar en el Ple 
passat, doncs també han incrementat les taxes notablement, ens sembla 
imperdonable de cara al futur que tots necessitem.  Per tant, no dubtava que 
l’equip de govern votaria en contra, perquè així ha estat habitualment amb les 
polítiques del Departament d’Ensenyament.   No tinc res a dir, cadascú defensa 
el que defensa, però en qualsevol cas des del Partit Socialista el que defensem 
és que hi hagi una educació per a tothom, amb el màxim de facilitats possibles i 
per tant doncs votarem a favor d’aquesta exempció, d’aquesta no aplicació de 
la taxa als cicles formatius. 
 



 

A més a més, m’agradaria fer el comentari de que la consellera, quan va 
comentar l’aplicació d’aquests cicles formatius, va ser prou frívola com per 
comparar-ho al preu que valia un aparell electrodomèstic, com si tots els joves 
de Catalunya tinguessin aquests aparells per escoltar... no me’n recordo ara, 
no em feu dir el nom perquè no sé si era un ipod o una cosa similar, eh?  Però 
em sembla una frivolitat fer un comentari d’aquest tipus quan apliquem una 
taxa que abans no hi era i que a més a més afecta al món de l’ensenyament.  
Res més.  Votarem a favor i espero que prosperi la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs si no hi ha més paraules, passem a la votació.  Vots a favor de 
la moció?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots de tots els grups i amb el vot 
en contra del govern. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
  Vots en contra: CIU (9)  
 

 25.  MOCIÓ DEL PP PER A LA CESSIÓ D’HABITATGES BUITS DE 
LES ENTITATS BANCÀRIES PER A LLOGUER SOCIAL JUST. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la moció del Partit Popular per a la cessió 
d’habitatges buits de les entitats bancàries per lloguer social just.   
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
En els anys anteriors a la crisi, el context econòmic i social viscut va provocar 
un increment dels preus de l’habitatge en comparació als salaris, com també 
un increment dels preus de lloguer i poca disposició a l’ús d’aquesta 
alternativa.  Això va comportar la generació en aquells moments d’una 
important borsa de persones i famílies amb dificultats per a l’accés a 
l’habitatge i va provocar un fort endeutament familiar per a qui optava i accedia 
a la compra. 
 
Aquesta situació, traslladada a Vilanova i la Geltrú i en el context de la crisi 
econòmica, amb un dels índexs d’atur més elevats del país i amb un descens 
important de les rendes personals i familiars, fan cada cop més complex i difícil 



 

poder gaudir del dret i accés a l’habitatge per a un nombre important de 
persones.  Paradoxalment, tenim un parc important d’habitatges desocupats. 
 
En aquests moments ens trobem que la promoció pública d’habitatges de nova 
construcció, tant per compra i lloguer, està aturada; veiem que tot i el descens 
de preus en compra i lloguer actual no acaba de ser suficient per adequar-se a 
les disponibilitats econòmiques reals de les famílies, en especial pel que fa al 
lloguer, elevant-se així molt la dificultat en l’accessibilitat a l’habitatge i 
provocant un veritable problema social.  Com a exemple i constatació: el preu 
de lloguer mitjà a 2010 a la nostra ciutat estava en 793 euros i la renda familiar 
anual bruta disponible de més de 16 anys era de 13.080 euros, és a dir, 1.080 
euros al mes. 
 
Actualment es disposa d’un parc d’habitatges amb disposició d’ús immediat i 
desocupats que són propietat de les entitats bancàries i constitueixen part dels 
seus actius immobiliaris, com de tothom és sabut, sobredimensionats i 
sobrevalorats. 
 
Atenent tot l’exposat, entenem que les polítiques d’habitatge que s’han de 
promoure avui han d’incidir i fer front amb celeritat a disposar d’elements i 
instruments que fomentin la reducció dels preus de lloguer i la creació de 
preus justos de lloguer social. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal del PP proposa l’adopció de l’acord 
següent: 
 
“PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a desenvolupar un acord amb les 
entitats bancàries per tal que cedeixin el seu parc d’habitatges buits per a la 
creació d’una borsa de lloguer social. 
 
SEGON. Treballar conjuntament i coordinadament amb la Mesa Comarcal 
d’Habitatge del Garraf, recentment constituïda, per gestionar conjuntament 
aquesta borsa i determinar les condicions d’accés i un preu just social de 
lloguer adequat a les disponibilitats de renda reals dels col·lectius amb més 
dificultats econòmiques i socials. 
 
TERCER. Treballar amb els promotors privats locals per tal d’acordar que els 
seus habitatges buits passin a formar part de la borsa de lloguer social.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Álvarez. 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, per explicar primer, posar en 
antecedents de com ha arribat aquesta moció al Ple, perquè també ha sigut 
d’una forma peculiar, per dir-ho així, no?  El grup municipal popular va fer una 
proposta a Comissió Informativa, entre els mesos de febrer i març, sobre 
desenvolupar una mesura que era negociar amb les entitats bancàries el 
lloguer social dels habitatges buits propietat d’aquestes entitats bancàries, i fins 
i tot esmentàvem les avantatges que tindria: lloguer social, cap cost per a 
l’Ajuntament, evitàvem també problemes d’ocupació il·legal, etc., i bueno, 
donàvem una mesura més de política social.   
 
Posteriorment, en Comissió Informativa també ens hem interessat per com 
anava el tema i fins i tot crec recordar, no, recordo perfectament que en un Ple i 
per unes qüestions relacionades amb l’habitatge es va comentar aquí, en 
aquest saló de Plens, la nostra proposta i com s’estava afrontant el tema. 
 
Passat tot això, aquesta setmana passada el grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds presenta la moció, presenta aquesta mateixa moció, de fet és el grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds el que la proposa, que bueno, té alguns petits 
canvis, perquè es tracta de treballar conjuntament amb la Mesa Comarcal de 
l’Habitatge, amb la Generalitat de Catalunya, etc., és la mateixa línia, només el 
plantejament de la forma de treballar-ho és diferent, però bueno, l’objectiu és el 
mateix, no?  Resulta ser que Iniciativa per Catalunya Verds vol presentar 
després posteriorment una altra moció.  Són quatre i realment n’hi ha una que 
la té que deixar de banda i nosaltres, amb el nostre posicionament de 
col·laborar i podem assumir perfectament aquesta moció, perquè es tractava 
d’una proposta que ja havíem fet.  I és per això que es presenta aquesta moció 
en aquest Ple i demanaríem el vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, gràcies alcaldesa.  Primer de tot aquesta moció en aquest moment no 
sé molt bé a qui m’hauria de dirigir, però bueno, en tot cas miraré de dirigir-me 
conjuntament a tot el Ple. 
 
A veure, hem sol·licitat, respecte als tres punts, perquè en tot cas hi ha tres 
punts, una modificació o una transaccional en el primer, degut a que està clar 
que aquesta moció, l’esperit de la moció nosaltres estem completament 
d’acord, està claríssim que la direcció en la que hem de treballar és aquesta i 



 

no pot ser d’una altra manera, no?  La situació és molt complicada, ens trobem 
els casos que ens estem trobant, cada dia més greus, i per suposat que hem 
d’anar en aquesta direcció.  El que passa és que clar, en el punt número 1, que 
parla d’instar a la Generalitat, creiem que... bueno, en tot cas, he plantejat la 
transaccional de dir de que proposem en tot cas encetar una línia de 
col·laboració, degut a que ja estem percebent en aquest moment aquesta 
col·laboració per part de la Generalitat.   
 
Ofideute s’ha posat en contacte amb nosaltres, tant amb nosaltres com amb el 
Consell Comarcal, estan fent accions, i en tot cas aquesta setmana passada 
vam tenir a la Comisió de Desnonaments, en la qual estàvem participant tots 
els grups polítics hi eren presents, i es va deixar i es va fer manifest d’alguna 
manera la col·laboració que està rebent per tots en aquest moment i l’interès 
tothom i totes les institucions estan mostrant per intentar anar tots a una en 
aquesta direcció.  Des de la Generalitat, Ofideute, les negociacions que està 
fent ja en aquest moment Ofideute amb les diferents entitats bancàries, i també 
l’Ajuntament i el Consell Comarcal, i com des de la Diputació també s’han 
donat unes subvencions al Col·legi d’Advocats perquè en aquest moment 
també puguin treballar paral·lelament tota la part legal.  Amb lo qual per això 
nosaltres insistíem en aquest punt, en demanar, bueno, que es faci, tal com 
dèiem, encetar una línia de col·laboració –que creiem que ja està encetada-, 
però en tot cas formular-ho d’aquesta manera i no instar, perquè creiem que no 
era la que convenia.  En tot cas, el regidor ha acceptat la transaccional i era per 
fer constar que en aquest cas, d’aquesta manera sí que votarem 
favorablement. 
 
Quant al segon punt, en tot cas comentar que bueno, que en aquest moment ja 
s’està treballant en col·laboració.  Creiem que és la línia en la que hem de 
treballar.  En aquest moment no es pot entendre que hi hagin duplicitats amb 
els tràmits que el ciutadà s’hagi de trobar a l’hora de dirigir-se a l’administració.  
Hem tingut diferents reunions la setmana passada, i les anteriors també, des 
de l’Ajuntament amb l’Oficina Local concretament d’Habitatge amb el Consell 
Comarcal.  Estem treballant en aquesta línia.  Insisteixo –tornant a abans- 
Ofideute també ens ha reclamat que els convenis que estem intentant signar 
amb ells siguin comuns, que no anem cadascú en una direcció, i és una de les 
exigències que també està fent, de que el conveni sigui únic, i en aquest 
moment els tècnics ja estan també col·laborant, els de l’Oficina Local 
d’Habitatge com amb el Consell Comarcal per mirar de que aquests convenis 
siguin comuns i paral·lels per poder sol·licitar el mateix a la Generalitat.  
 
I en tot cas també votarem favorablement, com és el cas del tercer punt, en el 
qual trobem que és una miqueta complexe.  Es demana parlar i tenir converses 
amb els promotors per mirar de que cedeixin els seus habitatges amb finalitats 
socials o d’ajuts a les diferents necessitats que hi ha d’habitatge.  Sí que 



 

creiem que aquest punt, per la seva complexitat, degut a que els promotors o 
moltes de les promotores no són locals moltes de les vegades, sinó que moltes 
vegades són de l’entorn o de localitats veïnes, o no veïnes.  I també que en  
molts de casos –i és una discusió o un comentari que hem tingut també amb el 
Consell Comarcal- és que ens trobem que moltes vegades no podem sol·licitar 
només habitatges a la pròpia ciutat on es produeixen unes necessitats.  A lo 
millor podem trobar un equilibri, que des de la ciutat veïna a lo millor podem 
trobar no sé, alguna necessitat d’habitatge a Sant Pere de Ribes o a les 
Roquetes, la podem solucionar a Vilanova paral·lelament, amb lo qual creiem 
que en aquest cas sí que seria potser més lògic que el Consell Comarcal 
intervingués des d’aquest punt.  De totes maneres bueno, estem treballant en 
una línia de col·laborar per trobar... evitar les duplicitats, mirar de quina manera 
organitzem totes les tasques que creiem que ha de ser en aquest cas així.  I si 
accepten aquest canvi al primer punt votarem que sí a la moció. 
 
No sé si l’hem de votar conjuntament els tres punts en el cas que no hi hagi 
problema o s’han de votar per separat. 
 
ALCALDESSA 
 
Si accepten la transaccional... 
 
FRANCIS ÁLVAREZ 
 
L’acceptem, acceptem la transaccional. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas el nostre vot serà favorable en els tres punts.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, d’acord.  Posicionaments?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament per posicionar el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds.  Una 
mica també expliquem una mica els antecedents.  Aquesta moció la vàrem 
presentar a la Junta de Portaveus.  Sabeu que el ROM determina que els grups 
municipals solsament podem presentar tres mocions, i en el cas de que volíem 
presentar seria una quarta moció i vam haver de retirar una, però aquesta 
moció es presentava claríssimament abaix, intentant ser una moció de voluntat, 
una moció que tenia un caràcter obert i que volíem bàsicament doncs que 
tingués el consens del treball de tots els grups municipals.  I en aquest sentit 



 

doncs el grup del Partit Popular la va fer seva de forma que l’ha presentada en 
aquest Ple, per una qüestió normativa de funcionament del ROM municipal. 
 
En tot cas, per què aquesta moció i també doncs en aquest sentit seguir amb 
l’exposició que feia el regidor d’Urbanisme i Habitatge, el Joan Giribet, en el 
sentit que des del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Vilanova hem començat 
doncs a intentar treballar de forma comuna la problemàtica de l’habitatge.  Però 
crec que realment, i aquest és el motiu de la moció bàsic, és de que hem de 
posar de manifest i fer palès a la ciutadania que avui tenim realment un 
problema, un problema social greu, que és la possibilitat avui de que la gent 
tingui accés a un habitatge, a uns costos adequats a les situacions de renda 
que hi ha en aquests moments.  En aquest sentit les polítiques d’habitatge han 
fet un viratge en aquests anys de crisi important.  Les polítiques públiques 
fonamentades, es fonamentaven bàsicament en intentar fer promoció pública 
d’habitatge, i en aquests moments la promoció pública d’habitatge, ja sigui la 
local o la de la Generalitat, està absolutament aturada perquè és evident que 
no hi ha disposició econòmica per fer aquestes inversions.  Avui l’orientació ve 
a realment tenir una borsa de lloguer social clarament, justa i adequada a les 
necessitats reals. 
 
Hi ha una dada en els antecedents de la moció, que crec que és la que ens 
hauria de preocupar com a ciutat i com a comarca, que és que al 2010 teníem 
a la ciutat doncs estàvem en una mitjana de preu de lloguer de 793 euros.  És 
cert que ha anat baixant, no tinc la dada referent del 2011, però en tot cas és 
un preu de lloguer excessivament alt a la situació econòmica que estan vivint 
les persones i les famílies, i per això demanàvem instar en un primer moment a 
la Generalitat, perquè és que el procés necessita una celeritat, necessita que 
realment ja ens posem a incrementar la borsa de lloguer social, i en aquest 
sentit des del món municipal i des de la institució comarcal podem fer algunes 
coses, és evident, posar-nos d’acord, fer que la borsa de lloguer sigui àgil, 
intentar mediar perquè els preus de lloguer amb les negociacions amb els 
privats, siguin promotors o siguin privats individuals, baixin, però en aquest cas 
el paper fonamental és el de la Generalitat de qui compet aquesta política.  I en 
aquest sentit té l’instrument, la capacitat de negociació amb entitats bancàries 
d’una forma real, per fer que incrementem en aquest cas el parc d’habitatges 
que ha de formar part d’aquesta borsa de lloguer social. 
 
En aquest sentit sí que enteníem que com el registre de sol·licitants és únic i la 
borsa de lloguer social d’àmbit comarcal i formada en aquest cas amb el 
conjunt de borses d’habitatge que hi ha de cada un dels municipis, enteníem 
que la gestió ha de ser comuna, juntament amb la Mesa Comarcal d’Habitatge, 
o el que es cregui convenient de futur, si s’ha d’articular algun altre instrument, 
doncs que gestionem aquest parc d’habitatge; però lo que és urgent és en 
aquests moments disposar d’habitatges en aquesta borsa.  Hi han pocs i estan 



 

a un preu que avui en dia la gent, amb les situacions que hi ha, doncs no ho 
permet la renda.  Hauríem realment de disposar d’un bon nombre i a uns preus 
entre 150 i 200 euros de lloguer.  En aquest sentit l’esperit de la moció és 
demanar celeritat, en aquest cas a la Generalitat i evidentment com a institució 
demanar-nos, o autodemanar-nos aquesta celeritat en aquesta línia. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  El grup municipal de la CUP votarà a favor de la moció.  El que 
passa, bé, en aquesta moció bàsicament estem instant la Generalitat a 
negociar amb les entitats bancàries.  A nosaltres ens agradaria i creiem que 
seria possible que fóssim més contundents, ja no diem com a Ajuntament, sinó 
com a institucions, com a Generalitat, com a Estat espanyol, a l’hora d’anar a 
negociar amb entitats bancàries.  Tenim un sistema bancari que ha estat un 
còmplice necessari i imprescindible per a tota la bombolla immobiliària, un dels 
grans causants de la crisi que tenim actualment.  A part de causant de la crisi, 
sobretot de que tardem molt més a sortir de la crisi del que estan fent altres 
països europeus, degut al gran deute que tenen empreses, però sobretot 
famílies del país.  Aquests mateixos bancs que en el seu moment els hi va 
interessar la bombolla immobiliària, que eren els que realment o en part feien 
benefici de tota aquesta bombolla, i bé, uns bancs que a més a més després 
els hem hagut d’ajudar amb diner públic, uns bancs espanyols que han rebut 
més de 300.000 milions d’euros entre final de l’any passat i principi d’aquest 
any, amb crèdits a tres anys a l’1%, amb diner del BCE i per tant de tots els 
europeus.  Uns bancs que en el seu moment van gaudir de prejubilacions, en 
els quals es jubilaven gent amb 50, 55, que també hem hagut de pagar entre 
tots els ciutadans de l’Estat.  Uns bancs que a sobre després, alguns d’ells, o 
caixes, hem hagut d’intervenir, alguns dels bancs van repartir molts beneficis 
quan les coses anaven bé, les caixes han repartit molts diners en forma de 
pensions als seus dirigents, en forma d’acomiadaments, i a sobre ara una altra 
vegada des del sector públic s’ha hagut d’intervenir aquests bancs, s’han hagut 
de posar més diners en aquests bancs i en comptes d’aprofitar i nacionalitzar 
aquests bancs, amb la qual cosa no tindríem aquest problema d’anar a 
demanar ara si us plau als bancs a veure què podem fer amb aquests pisos 
buits, amb aquests pisos buits que tenen els bancs, mentres paral·lelament 
estan fent execucions hipotecàries, deixant gent al carrer per tancar el pis.  En 
comptes de renegociar que l’administració obligui a canviar el marc legal per tal 
de que aquelles persones que no arribin a un mínim d’ingressos, perquè han 
perdut la seva feina, doncs puguin quedar-se en aquest pis directament amb un 
lloguer social, doncs no, ara anem, donem, fem totes aquestes aportacions al 



 

sistema bancari, hem donat tots aquests diners entre tots i ara a sobre anem a 
negociar sense cap mena de força, anem a negociar com si anéssim a 
negociar amb un promotor, el qual doncs ell ha fet la seva feina, ell ha fet els 
seus pisos, no els ha venut, els té tancats, però bueno, en tot cas és un 
promotor, i és un agent privat més.  En aquest cas no, són bancs que hem 
ajudat entre tots, bancs que hem intervingut, bancs que estem suportant, i en 
canvi hem d’anar a negociar com si tota aquesta ajuda no els hi haguéssim 
prestat. 
 
Per tant, com deia, votarem a favor d’aquesta moció, però doncs 
lamentablement entenem que el paper que ha tingut, sobretot el govern 
espanyol no ha estat prou valent en tota aquesta crisi, que era el moment 
d’aprofitar per nacionalitzar i ens és igual des de Bankia, Catalunya Caixa, que 
com deia hem intervingut, hi hem posat diners, i ara quan els sanegem doncs 
els anirem a vendre a 1 euro al millor postor a nivell europeu, en comptes 
doncs de crear realment una banca púlbica, una banca que posés tots aquests 
pisos a disposició d’aquelles persones que més necessitessin, i sobretot una 
banca pública que asseguri que el crèdit arribi a les famílies i a les empreses.  
Estem abocant diners i diners en tots aquests bancs i en canvi veiem com el 
crèdit segueix sense arribar a les empreses. 
 
Per tant, creiem que s’ha perdut una gran oportunitat per fer una banca pública 
a l’Estat o a Catalunya, i bé, donem suport, esperem que la Generalitat vagi a 
negociar, va a negociar sense tenir cap mena de força, i esperem doncs que 
els senyors banquers doncs tinguin bona voluntat i que, per tant, aquells pisos 
buits que tenen doncs que els cedeixin perquè hi pugui haver un lloguer social.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  Per no ser reiteratiu en tot el que s’ha exposat, totalment d’acord 
amb que l’Estat, com a coresponsable doncs quedi d’alguna forma constància 
que avui, que és propietari de bancs, no només nacionalitzats, i que s’ha rebut 
aquest préstec en condicions favorables que diuen uns, un rescat financer que 
diem la majoria, que efectivament tots aquests bancs que formen part d’un gran 
estoc d’habitatge buit, passin a formar part d’un parc públic de lloguer social, i 
crec que això és una tasca on trobem a faltar més impuls per part del govern 
de l’Estat. 
 



 

En un altre ordre de qüestions sí que volem, perquè sovint parlem d’herència, 
jo voldria parlar de la Llei pel dret a l’habitatge i del pacte nacional per 
l’habitatge, que segurament va ser molt expansiu, es va planificar en un 
moment erroni, però crec que cal destacar totes les qüestions en matèria de 
lloguer social.  I entre d’altres doncs la borsa de mediació i tot un seguit de 
polítiques com poden ser contraprestacions i garanties als propietaris 
d’habitatges desocupats, assegurances de cobrament de rendes, el que 
s’anomenava l’aval-lloguer, l’assegurança multirisc per desperfectes, 
assegurança per defensa jurídica, subvencions de fins a 6.000 euros que 
sortien anualment per fer obres d’habitabilitat. Totes aquestes polítiques han 
quedat en un calaix, per cert una llei un pacte que va ser votat en contra pel 
Partit Popular i per Convergència i Unió.  Creiem que és una política que 
pretenia atreure al mercat 60.000 pisos buits, que s’hauria de recuperar en 
aquest sentit.   
 
I finalment, per no allargar-me més, doncs felicitar als tècnics de la casa per la 
Comisió Municipal de Desnonaments.  Crec que s’ha fet una bona feina amb la 
realització d’aquest protocol i crec que, com a mínim, s’hauria de fer 
constància.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Només per... bueno, primer de tot donar les gràcies a tots els grups municipals 
per votar a favor d’aquesta proposta que, com deia el senyor Giribet, no sabia a 
qui dirigir-se.  Bueno, nosaltres vam fer la proposta, Iniciativa després va 
presentar una moció, dóna igual, tant se val, perquè al final el cas és agrair en 
primer lloc als tècnics municipals que ja estan treballant en aquesta idea, 
encara que ara donem un salt, però hem de felicitar els tècnics municipals per 
la seva tasca que fan tan ben feta.  També agrair a Iniciativa per Catalunya per 
atendre aquestes propostes nostres també, i bueno, i agrair de fet a tothom pel 
recolzament.  No cal fer protagonisme tampoc a un i a un altre, perquè de fet 
aquesta... i això és lo més interessant, i és que és el ser capaços de posar-nos 
d’acord tots en una proposta que de fet ningú té el protagonisme perquè això 
és una idea que ja va sortir en altres poblacions per part d’un referent del 
municipalisme, per lo menos per al regidor que els parla, i de les polítiques 
socials, com és Xavier García Albiol, i ja recollim tots els grups polítics que 
aquesta gran iniciativa que ell va iniciar en el seu moment i que l’adoptem a 
Vilanova i la Geltrú i a altres llocs de Catalunya.  Moltes gràcies. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, jo crec que podem passar 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. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Encetar una línia de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya 
per desenvolupar un acord amb les entitats bancàries per tal que cedeixin el 
seu parc d’habitatges buits per a la creació d’una borsa de lloguer social. 
 
SEGON. Treballar conjuntament i coordinadament amb la Mesa Comarcal 
d’Habitatge del Garraf, recentment constituïda, per gestionar conjuntament 
aquesta borsa i determinar les condicions d’accés i un preu just social de 
lloguer adequat a les disponibilitats de renda reals dels col·lectius amb més 
dificultats econòmiques i socials. 
 
TERCER. Treballar amb els promotors privats locals per tal d’acordar que els 
seus habitatges buits passin a formar part de la borsa de lloguer social.” 
 
 

 26.  MOCIÓ D’ICV PER DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2012 
COM A INSTRUMENT REIVINDICATIU DE LA SOCIETAT A 
FAVOR DE LA PLENA NORMALITZACIÓ EN L’ÚS SOCIAL DEL 
CATALÀ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, la moció número 26, d’Iniciativa Catalunya Verds, 
per donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social del català.   
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 



 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
 
Atesa la consolidació que després de setze anys està assolint la iniciativa 
cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
 
El grup municipal d’ICV proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de 
la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
SEGON. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en 
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al 
bon desenvolupament de les activitats programades. 
 
TERCER.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que 
siguin propis d’aquesta Corporació i donar suport a les iniciatives de voluntariat 
promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 
 
QUART. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i 
el bon funcionament del Correllengua 2012. 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26 
baixos, 08014 Barcelona, i al col·lectiu organitzador del pas del Correllengua 
pel municipi.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 
 



 

MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Si em permet, defensaré aquesta vegada la 
moció en aragonès oriental, si m’ho permet. 
 
Bé, jo li he dit aragonès oriental, no en tot cas aragonès, que és una altra 
llengua, una llengua de transició entre el benasquès i el castellà, molt influïda 
del basc i de l’occità.  Malauradament, tot i la reivindicació dels seus parlants, 
aquesta llengua, l’aragonès, es troba en aquests moments en un estat realment 
diríem de depressió absoluta i residual.  De fet, és una llengua realment en 
perill d’extinció.  No m’estic sortint de la moció, perquè de fet el que estic 
defensant en aquest cas en aragonès oriental, és que no tinguem el mateix 
camí que està tenint en aquests moments, malauradament, l’aragonès. 
 
La setmana passada el Tribunal Suprem va declarar nuls diversos articles 
sobre la immersió lingüística a les escoles catalanes, inclosos en un Decret de 
la Generalitat del 2008.  Entre els articles anul·lats hi ha el que estableix el 
català com a llengua vehicular tant en les activitats internes com externes de 
les escoles en el segon cicle d’educació infantil de 3 a 6 anys.  És el Tribunal 
Suprem qui ha dictat i ha anul·lat aquest articulat, i és increïble, increïble, 
perquè de fet aquests articles són una còpia dels articles 6 i 35 del nostre 
Estatut.  És a dir, el Tribunal Constitucional afirma, accepta, després del 
raspallat pel Congrés, de que els articles 6 i 35 són vigents i el Tribunal Suprem 
els anul·la.   
 
Què volem dir Iniciativa amb això?  De que bueno, continua un atac a la nostra 
llengua.  No volem que passi com amb l’aragonès, que per manca de suport 
institucional important està convertint-se en una llengua residual.  Per tant, 
donem en aquest cas a Correllengua, una iniciativa que sorgeix de la societat 
civil catalana, tot el nostre suport i demanem a aquest Ple que com a 
Ajuntament doni al Correllengua de 2012 tot el suport.  Gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, per posicionar el govern donarem suport a la moció, 
entenent també aquest Correllengua com una eina social que se suma a totes 
les que ja existeixen, socials, polítiques, administratives, etc., que busquen la 
normalització de l’ús del català com a llengua vehicular en el nostre país i en el 
nostre territori.  També ens sumem entenent, sobretot en aquests moments 



 

com l’actual, que hi han certs moviments de modificacions legislatives referents 
a la matèria i a la llengua catalana que s’estan promovent tant a les illes com a 
l’Aragó, com bé esmentava, i que van en contra del sentit que el Correllengua i 
aquesta moció pretenen, i amb el qual, amb l’esperit aquest estem 
absolutament d’acord, per tant donarem suport a la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Fem una ronda d’intervencions.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, d’entrada agrair al grup municipal d’Iniciativa que presenti aquesta moció, 
que altres vegades havia estat presentada per altres grups municipals, sobretot 
quan era amb motiu de la celebració a Vilanova i la Geltrú del Correllengua, 
que sí que efectivament se celebrava.  A nosaltres ens tocava, per l’ordre de 
les columnes i la baixada de la flama cap al mes de setembre, cap a la segona 
o tercera setmana del mes de setembre, i que malauradament des de fa un o 
dos anys ja s’ha deixat de celebrar, doncs segurament per manca d’iniciativa 
popular o per esgotament del model que es va practicar doncs durant set o vuit 
anys que es va celebrar el Correllengua en aquesta ciutat, i esperem doncs 
que en endavant els anys que vinguin altres entitats agafin doncs el relleu 
d’aquelles que van fer-ho en el passat. 
 
El Correllengua que va néixer fa setze anys, sobretot per reivindicar l’ús social 
de la llengua catalana i fer-ho d’una manera lúdica, explicant i desinhibint a la 
gent de la plena catalanitat de la vida social a la que hem d’aspirar a viure els i 
les catalanes per poder normalitzar l’ús de la nostra llengua, un ús que fou 
normal en el seu moment i que aspirem doncs a que algun dia torni a ser de 
plena normalitat.   
 
Malauradament vivim en un Estat que de forma estructural ataca, esbotza les 
estructures fonamentals de convivència i de normalitat de la nostra llengua, la 
llengua pròpia de Catalunya, i ho fa de diferents formes, de vegades més 
polítiques, de vegades més jurídiques.  La darrera que comentava el regidor 
Manel Claver, a la franja d’Aragó, ens diu als que som d’aquella regió que ara 
ja no parlem català, per obra i gràcia d’un partit bàsicament, s’ha de dir, doncs 
que vol fer mal, que fa mal i que utilitza aspectes com la llengua per fer mal a 
una identitat, a un poble i a una ciència també que estipula que filològicament 
una llengua és o no és part d’un mateix conjunt lingüístic, i amb aquestes 
operacions, com la de derogar el Decret de llengües d’Aragó i impulsar una 
denominació nova per a la llengua catalana en aquella comunitat autònoma, 
especialment doncs a les comarques de la Llitera, del Baix Cinca i del 
Matarranya, doncs vol fer mal.  Partits, doncs, amb els quals no podem 



 

comptar en absolut per construir cap projecte ni de futur ni de convivència, 
almenys a casa nostra, perquè jugaran sempre un paper doncs fregant el 
racisme, cap a la nostra llengua i la nostra identitat. 
 
Dic això perquè era important i aquest era el motiu fundacional del 
Correllengua, quan fa setze anys es va impulsar i va començar una sèrie de 
gent, ara ja més gran que nosaltres, que va començar a recórrer tot el país 
explicant-li a la gent des de Perpinyà fins a Alacant, i des de Fraga fins a Maó, 
Mahón ara, per Decret del Partit Popular, ja no es diu Maó, es diu Mahón, ho 
han decidit ells, deu ser perquè es pensen que mahonesa ve de Mahón, però 
en tot cas van recórrer tot el país per explicar-li a la gent que no tingués por, 
que sortís al carrer, que s’expressés en català, que ho manifestés lúdicament, 
que convidés els seus veïns a parlar en català, que aquesta era la llengua 
pròpia, que no ens fessin creure ni que era aragonès oriental, ni que era una 
subllengua ni una subcultura, i que mereixia tota la plena normalitat que mereix 
una llengua nacional en el seu territori nacional.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el grup municipal del Partit Popular amb relació en 
aquesta moció, que és una moció, com ja s’ha dit, reiterativa, que va apareixent 
any rere any, no?  I al llarg dels anys el nostre grup ha canviat la seva posició 
de vot, i aquest any ho mantindrem amb relació al mateix posicionament que 
vàrem tenir en anys anteriors.  Havíem arribat a... havíem votat i havíem donar 
suport a la celebració del Correllengua, perquè compartim objectius del 
Correllengua, compartim grans objectius: l’impuls i la millora de l’ús del català 
en general, no només l’ús social, l’ús en tots els àmbits del català, i compartim 
també la unitat de la llengua catalana.  Però hi han elements que ens 
diferencien i que fan que no puguem donar suport en aquesta moció i que per 
tant ens abstindrem.  I una primera és precisament el fet de que per impulsar 
l’ús del català nosaltres estem convençuts de que no és necessari atacar una 
altra llengua i intentar esborrar del mapa una altra llengua.  Dit d’una altra 
manera, el que nosaltres no creiem que sigui oportú, sigui l’exclusivitat del 
català en determinats àmbits, i per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres no 
podem donar suport en aquesta moció.  I la segona qüestió és que som i volem 
ser respectuosos amb les decisions que es prenen des d’altres institucions, 
amb les decisions que es prenen des d’altres comunitats autònomes.  
Nosaltres podrem estar d’acord o no amb decisions que s’adopten.  Nosaltres 
particularment no estem d’acord amb algunes de les decisions que s’adopten, 
però això no vol dir que haguem de presentar mocions immiscuint-nos en allò 



 

que es fa en altres institucions que no formen part del nostre... de l’àmbit de la 
nostra competència.  Per tant, tot això fa que el nostre grup s’abstingui en 
aquesta moció. 
 
Però m’han de permetre que acabi dient-els-hi que els projectes racistes són 
aquells precisament que promouen l’exclusivitat d’una llengua per damunt de 
l’altra, i en aquests projectes segur que no ens hi trobaran. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres, com a grup municipal socialista, per 
donar suport a la moció.  És veritat que no és el primer any ni el segon, fa molts 
anys que aquesta moció o una moció similar, perquè s’ha anat enriquint, s’ha 
donat suport des d’aquest Ajuntament i ha estat presentada per diferents 
formacions.  Un pensava que amb el temps aquest tipus de mocions deixarien 
de presentar-se, perquè la normalitat lingüística, almenys a la nostra ciutat, 
doncs anava assolint nous objectius, i per tant doncs avançant clarament, però 
resulta que darrerament hem rebut –i perdoneu-me si també em repeteixo- 
doncs diferents atacs, tant al nom de la llengua i al que és la llengua per a la 
gent de la franja, pel que representa el català a les illes, per allò que havia 
representat el català al País Valencià i que malauradament ja no es recuperarà 
en molts dels casos.  És a dir que sembla que continua encara doncs 
fermament la idea de que cal defensar el català de tots els atacs que rep a 
banda i banda de... per les bandes bàsicament de les comunitats governades 
pel Partit Popular, i per a aquells governs doncs que poden decidir que l’ús del 
català no sigui igual que el que venia sent doncs darrerament. 
 
Optem, sempre hem optat al nostre país per tenir un model que compartia les 
dues llengües, afavorint una llengua que estava maltractada, havia estat 
maltractada i poc utilitzada o menys utilitzada del que tots desitjaríem, que era 
el català.  Encara ho és, i per tant encara sembla que una cosa que hauríem 
d’haver oblidat, doncs encara ho hem de defensar. Per tant, votarem a favor 
d’aquesta opció i espero que allò que provoca que apareguin aquestes 
iniciatives, no faci que creï més malestar de pertinença a un determinat lloc 
territorial a molta gent que ho tenia molt clar i que últimament doncs s’ho està 
replantejant. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Riba i ara... ah, senyor Claver, 
d’acord. 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, alcaldessa, abans la senyora regidora Riba ens ha proposat una 
transaccional en el punt quart, i el redactat quedaria “facilitar l’organització dels 
actes i el bon funcionament del Correllengua 2012”.  Entenem de que dintre 
d’aquest “facilitar” hi ha també la possibilitat d’una aportació econòmica, com si 
és possible, senyor alcaldessa si és possible, com de donar totes les eines 
necessàries perquè s’organitzi i pugui funcionar el Correllengua. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Sí, sí, és la transaccional que proposàvem i per part nostra, si ho han acceptat 
així, doncs ho proposem a tota la resta de grups.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, per tant passaríem a... si no hi han més paraules, passaríem a votar 
aquesta moció amb la transaccional que acaba d’explicar el senyor Claver. 
 
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. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
 Abstencions: PP (3) 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de 
la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 



 

SEGON. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en 
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al 
bon desenvolupament de les activitats programades. 
 
TERCER.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que 
siguin propis d’aquesta Corporació i donar suport a les iniciatives de voluntariat 
promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 
 
QUART. Facilitar l’organització dels actes i el bon funcionament del 
Correllengua 2012. 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer de Muntadas, 24-26 
baixos, 08014 Barcelona, i al col·lectiu organitzador del pas del Correllengua 
pel municipi.” 
 

 27. MOCIÓ DEL PSC DE COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE L’ORGULL HOMOSEXUAL, 
TRANSSEXUAL I BISEXUAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció del Partit Socialista de commemoració del 
Dia Internacional de l’Orgull Homosexual, Transsexual i Bisexual. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que el dia 28 de juny es commemora el dia Internacional de l’Orgull 
Homosexual, Transsexual i Bisexual, amb motiu de la revolta, l’any 1969, a 
Nova York (EUA). 
 
Atès que aquest dia també té l’objectiu de promoure accions de sensibilització 
per lluitar contra la discriminació per raó d’opció sexual i/o orientació de gènere 
arreu del món. 
 
Atès que l’any 2005 es va aprovar la Llei 13/2005, que reforma la llei del 
matrimoni i el converteix en igualitari.  
 
Atès que el 26 de març de 2007 un grup d’experts en drets humans va fer 
públic un document, conegut com Principis de Yogyakarta, en què es 



 

demanava l’aplicació de la legislació internacional en drets humans a les 
qüestions d’orientació sexual i identitat de gènere i en el que es declarava que 
les lleis que penalitzen l’homosexualitat i/o identitat de gènere, violen el dret 
internacional de no discriminació i el de viure sense violència i tortura, així com 
el dret a la privacitat, a l’accés a la justícia i a no ser detingudes arbitràriament. 
 
Atès que l’Estatut de Catalunya estableix que la competència en 
l’ensenyament li correspon a la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el Parlament Europeu va declarar l’homofòbia com un temor i una 
aversió irracional contra les persones que tenen una opció sexual no 
heterosexual i que està basada en prejudicis als que compara amb el racisme 
o la xenofòbia. 
 
Atès que es calcula que cada dos dies alguna persona és agredida al món per 
actes violents vinculats a l’homofòbia i transfòbia, i Amnistia Internacional 
denuncia que en més de 70 països es persegueixen les persones per 
aquestes raons i en 8 països encara existeix la condemna a mort. 
 
Atès que diverses teories psicològiques descriuen aquesta por amb el terme 
prejudici sexual per referir-se a totes les actituds negatives basades en 
l’orientació sexual i la identitat de gènere, sempre relacionades amb la 
intolerància i la discriminació. 
 
Atès que vivim en un dels països del món capdavanters en drets LGTB, 
gràcies a les polítiques dels governs d’esquerres i de progrés del president 
Pasqual Maragall i Mira, José Montilla i Aguilera, i de José Luis Rodríguez 
Zapatero; i que malgrat aquestes polítiques seguim patint discriminació. 
 
Atès que lamentablement un membre destacat de la cúria eclesial espanyola 
va carregar recentment en la seva homilia, retransmesa per la televisió pública 
estatal, contra l'homosexualitat i el dret de les persones homosexuals, fet que 
posa de manifest una vegada més la realitat social sobre aquest tema que 
encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat, i 
que tenen efectes molt negatius, especialment sobre lesbianes, gais, bisexuals 
i transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu. 
 
Vistes totes les raons exposades anteriorment, 
 
El Grup Municipal del PSC proposa a l'Ajuntament en Ple l’adopció del 
següent ACORD: 
 
”PRIMER. Sumar-nos a la celebració del dia de l’Orgull LGTB. 
 



 

SEGON. Promoure el reconeixement i l’acceptació de la diferència sexual i 
d’identitat de gènere com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat. 
 
TERCER. Instar totes les institucions públiques i jurídiques a actuar davant les 
agressions per raó d’opció sexual i/o identitat de gènere. 
 
QUART. Instar el Parlament de Catalunya perquè trameti i aprovi 
definitivament la Llei contra l’homofòbia i transfòbia, tal com havia iniciat el 
govern d’esquerres i de progrés del president José Montilla i Aguilera. 
 
CINQUÈ. Demanar a la Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol 
per a la prevenció i la detecció de casos d’assetjament per raons d’homofòbia i 
transfòbia a les escoles, així com mantenir els temes relatius a les persones 
LGTB i la lluita contra l’homofòbia i transfòbia a l’assignatura d’educació per a 
la ciutadania. 
 
SISÈ. Fer una crida als sindicats perquè en el procés d’elaboració de convenis 
col·lectius s’introdueixin clàusules de protecció i no discriminació per opció 
sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral. 
 
SETÈ. Donar suport al matrimoni igualitari, i instar el PP a que retiri el recurs 
d’inconstitucionalitat. Les persones LGTB mereixen la dignitat i igualtat que 
qualsevol altra persona. 
 
VUITÈ. Reconèixer la tasca de les entitats locals que han treballat i treballen 
pels drets del col·lectiu LGTB. 
 
NOVÈ. Fer arribar aquests acords al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, 
homes i dones Transsexuals i Bisexuals de Catalunya i a l’Àrea per a la 
igualtat de tracte i no discriminació de les persones lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals (LGTB) del Departament de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Ruiz. 
   
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Aquesta moció va en la línia de les mocions que altres anys 
hem presentat en aquest Ajuntament i que s’han aprovat i que a més a més 
doncs aquest Ajuntament ha estat pioner també en la defensa dels drets 
d’aquest col·lectiu.  Tant és així que cada 28 de juny doncs penja de la 



 

balconada d’aquest Ajuntament doncs la bandera que diguéssim, que els 
caracteritza, o que se senten més identificats, no?   
 
El 28 de juny es commemora, tal i com diu la... no m’estendré, perquè em 
sembla que està prou explicitat en la moció i en tot cas tres o quatre 
comentaris.  El dia 28 de juny es commemora doncs la revolta del 69 a Nova 
York, però a més a més d’això, tal i com diu la moció, també és un dia per 
promoure accions doncs de sensibilització en la lluita contra la discriminació 
per raó d’opció sexual, no?  Malauradament, avui en dia doncs el tenir una 
determinada opció sexual o orientació sexual encara és perseguit en molts 
països i en molts llocs, encara es pena fins i tot amb presó o amb penes de 
mort, i fins i tot també provoca doncs rebuig social, no?  Cal dir, en tot cas és 
des del nostre punt de vista, que a Catalunya i a Espanya en els darrers anys 
doncs s’ha progressat, i molt, en aquest sentit, en el sentit de la defensa dels 
drets dels col·lectius de gais i lesbianes, tot i que encara malauradament doncs 
hi ha qui es pensa que això de l’orientació sexual és una malaltia i que s’arregla 
amb pastilles o que s’arregla anant al psicòleg, o que a més a més també 
estem vivint en un Estat en el qual un alt representant de l’església catòlica 
carrega públicament en una homilia, i a més a més retransmet per la televisió 
pública contra els drets d’aquest col·lectiu.  Això encara passa malauradament 
en aquest Estat, i per això doncs que el 28 de juny s’hagi de commemorar 
doncs diguéssim la defensa d’aquest col·lectiu. 
 
Res més.  Va en la línia, repeteixo, del que sempre s’ha pronunciat a favor 
aquest Ple municipal i espero que torni a ser així. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Ruiz.  Senyora Llorens.  
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, gràcies alcaldesa.  En primer lloc compartir absolutament la part propositiva 
d’aquesta moció i compartir tots els acords presentats.  Creiem que s’ha 
avançat molt, és cert, a la nostra societat, però també és cert que encara ens 
queda per avançar.   
 
Permeti’ns només dos comentaris, un afegitó a la part expositiva i un desig.  
L’afegitó a la part expositiva fa referència a la primera Llei de parelles de fet a 
l’Estat espanyol, que vull recordar va ser aprovada pel govern del president 
Pujol l’any 1998, amb la consellera Núria de Gispert al capdavant.  Una Llei 
que va ser pionera, que va ser important, i que jo crec que d’alguna forma va 
defensar a la resta de l’Estat espanyol el concepte de mantenir els drets de les 
parelles del mateix sexe.  I un desig, entomant la moció anterior, 



 

malauradament a Catalunya no tenim bones referències del Constitucional, de 
sentències del Constitucional, almenys en allò referent a la defensa de la 
nostra llengua, i per tant esperem que en aquest àmbit els resultats siguin 
diferents. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  La llibertat i la tolerància són principis 
democràtics.  Llibertat, per tant, per l’opció sexual i orientació de sexe i 
tolerància en aquest sentit, que vol dir respecte per a aquestes persones que 
prenen aquesta decisió en la seva vida. 
 
Ja ho ha dit abans la regidora Ariadna, la nostra societat no té encara 
normalitzada l’orientació sexual.  S’estigmatitza a un col·lectiu que ja és 
important en la nostra comunitat.  Continuen patint atacs aquesta comunitat, 
són atacs per tant contra la llibertat dels ciutadans i per tant les institucions 
públiques són les primeres que han de defensar aquesta llibertat. 
 
El que ja no resulta tan comprensible és que hi hagi un partit que es considera, 
i jo ho considero democràtic, i pugui portar al Tribunal Suprem, pugui portar al 
Tribunal Suprem... perdó, al Constitucional, perdonin, la possibilitat de 
contraure amb normalitat el matrimoni i formar famílies entre persones que han 
escollit una orientació diferent o bé una opció sexual diferent.  
 
Nosaltres donarem... votarem a favor d’aquesta moció i esperem que en la 
nostra societat també es vagi normalitzant en aquest sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Més paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres òbviament donarem suport a la moció.  Com a esquerra 
independentista ens vam concentrar també a la Plaça de la Vila el 28 de juny, 
com en molts municipis es fa cada anys amb el lema “Contra l’ofensiva 
ultraconservadora: No passaran!”, perquè és cert que continuen 
permanentment sent conceptes posats en dubte, sent persones posades contra 
les cordes les persones que trien una orientació sexual diferent a 
l’heterosexual, és a dir, a la que se’ns ha acostumat doncs per tradició o per 



 

cultura conservadora a obeir, i per tant continua sent necessari el recolzament 
des de tots els fronts, perquè... per normalitzar plenament la situació de la lliure 
elecció d’orientació sexual. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Per posicionar al grup municipal popular, primerament estem 
sentint uns discursos com si aquestes persones siguin diferents o especials.  
Jo trobo que abans de tot són persones i l’orientació sexual o la seva llibertat 
sexual depèn únicament de les persones, i el Partit Popular no discutim la 
llibertat que té una persona a escollir la seva parella sexual, sigui del sexe que 
sigui. 
 
Nosaltres votarem a favor, si ens ho permet el grup municipal que ha presentat 
la moció, al punt 1, 2, 3, 6, 8 i 9.  En canvi, per motius de reformes que estan 
tenint del tema de... si no recordo malament, el punt 5 parla de l’assignatura 
d’educació a la ciutadania i ara ja hi ha hagut un Decret en el qual s’anul·lat 
aquesta assignatura a les escoles, ens abstindrem als punts 4 i 5.  En canvi, 
naturalment, al punt 7 votarem en contra, doncs segons he pogut llegir a la 
premsa, aquesta mateixa setmana el Tribunal Constitucional dictarà sentència, 
i com ja hem dit moltes altres vegades, respectem les institucions.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Ruiz, per saber si podem... 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
En tot cas entenc que el que volen és votar separadament cadascun dels 
punts.  Això no és... 
 
ALCALDESSA 
 
El grup que ho presenta pot acceptar o no que es voti separat, poden demanar 
que es voti tot sencer. 
 
 
 
 



 

JUAN LUIS RUIZ 
 
Jo demano que es voti tot sencer, perquè sinó no té sentit votar un punt i no 
votar un altre en aquest... justament en aquesta moció, no?  I respecte al tema 
del Constitucional, és evident que estem a l’espera de que emetin la Sentència, 
però és que són vostès o el seu partit qui va... diguéssim, qui va posar en dubte 
el matrimoni homosexual. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  No, fer-li veure al senyor Ruiz que home, el fet de 
demanar ara que es voti conjuntament la moció, quan un punt explícitament 
apel·la a que un determinat grup faci una determinada acció, jo crec que el que 
fa és posar en evidència la voluntat que vostès tenen de que alguns dels punts 
d’aquesta moció es puguin aprovar per unanimitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Ruiz, manté...? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Ho mantinc, sí, perquè és que entenem que un punt sense l’altre no té cap 
mena de sentit.  És a dir, parlar del dret d’aquest col·lectiu i de fer polítiques de 
sensibilització i tal i dir que no està d’acord amb què hi hagi... que el 
Departament d’Ensenyament activi un protocol per a la prevenció i detecció de 
casos d’assetjament per raons d’homofòbia, doncs home, em sembla que 
desvirtua clarament el contingut i la voluntat d’aquesta moció.  Per tant, 
repeteixo, és a dir, demanarem el vot únic de tota la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Doncs per tant passem a la votació de tots els punts d’aquesta moció.  
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova la moció amb els vots a 
favor de tots els grups i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 



 

 
 28.  MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DEL MODEL MUNICIPALISTA 

DE LLARS D’INFANTS. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció número 28 del PSC, en defensa del model 
municipalista de llars d’infants.  
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El passat 15 de juny  es van presentar al Parlament més de 50.000 signatures 
que el PSC ha recollit durant les últimes setmanes en rebuig a les retallades 
que s’estan produint a les escoles bressol i en favor del nostre model d'escola 
pública. Creiem que una bona educació pública contribueix a la igualtat 
d’oportunitats i a la cohesió social. El que està succeint amb les escoles 
bressol és un exemple més a sumar a les polítiques que s’estan portant a 
terme a l’àmbit sanitari, laboral i de les polítiques socials en general.  
 
No podem permetre una Catalunya a dues velocitats, en la qual només se’n 
surt qui pot pagar-se els serveis i que aquell qui no s’ho pot permetre quedi 
definitivament fora del circuit. Creiem que ha de ser el Govern de la 
Generalitat, perquè és la seva responsabilitat, qui s’ha de fer càrrec del 
finançament bàsic d’aquest estadi educatiu, i no les famílies ni les arques 
municipals. 
 
És per això que amb aquestes signatures, hem presentat una Proposta de 
Resolució amb la qual volem garantir la continuïtat de la xarxa d’escoles 
bressol amb el model actual i evitar, així, que algunes escoles bressol 
municipals es vegin abocades al tancament i que moltes famílies quedin fora 
del sistema i, per tant, fora de la possibilitat d'escolaritzar els seus fills de 0 a 3 
anys. La consellera d’Ensenyament ja ha anunciat que el govern de la 
Generalitat destinarà només 875 euros per subvencionar una plaça d’alumne 
de llars d’infants als municipis. Aquest anunci fa que l’actual sistema es 
plantegi com a insostenible. 
 
Una plaça a una llar d’infants de la Generalitat té un cost de 7.100 euros anual,  
el preu fixat per al curs que ve per a les famílies és de 98 euros al mes (DOGC 
abril). Una plaça a una escola bressol de titularitat municipal és de 5.485 euros 
i, si es confirma la xifra de 875 euros per part de la Generalitat, les famílies 
podrien haver de pagar una mitjana de 300 euros. Això vol dir que el Govern 



 

de la Generalitat redueix un 52% l’aportació a les escoles bressol municipals, 
en les fases següents: 
 
- dels 1.800.- a 1.600.- per al curs 2010-11, a més de la convocatòria de 

beques (5M euros) 
- dels 1.600.- a 1.300.- per al curs 2011-12, sense convocatòria de beques 
- dels 1.000.- anunciats al Parlament, al maig, s’ha passat a 875.- per al 

proper curs 2012-13, sense convocatòria de beques. 
 
Per tant, i de forma unilateral, durant el període 2005 a 2010 hem passat de 
tenir un model de finançament amb aportació del Departament d’Ensenyament 
de 1.800 euros per plaça, i la resta del cost a pagar entre ajuntament i famílies, 
a un nou model amb aportació de 875 euros per part de la Generalitat i la resta 
ajuntament i famílies. El supòsit del nou model de la Generalitat es basa en un 
cost/plaça de 3.400 euros: 25% Generalitat, 25% ajuntament i 50% famílies. A 
més, el Departament d’Ensenyament vol finançar només 5 hores escolars 
(sense menjador, ni acollides). Les llars d’infants de la Generalitat (42 centres 
a tot Catalunya) tenen un cost/plaça de 7.100 euros i les famílies n’aporten el 
15%. El cost mitjà de la plaça segons un estudi de la Diputació de Barcelona 
de l’any 2010 (de 30 municipis), és de 5.485 euros/plaça/any. 
 
Cal recordar un cop més que aquesta rebaixa decidida unilateralment contravé 
allò acordat i publicat en la Llei 5/2004 de llars d’infants de qualitat, la Llei 
d’Educació de Catalunya i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com les 
darreres mocions parlamentàries. 
 
És per aquest motiu que es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la continuïtat de la 
xarxa d’escoles bressol o llars d‘infants, finançada pel Govern, els Ajuntaments 
i les famílies, creada per la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat 
i consolidada per la Llei 12/2009, d’educació de Catalunya, prioritzant aquesta 
finalitat en el marc de les prioritats generals del Govern i habilitant tots els 
recursos materials, personals i financers necessaris. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a garantir l’accés a les escoles 
bressol públiques sobre una doble base de quotes familiars assequibles, 
adaptades a la realitat social de les famílies que hi accedeixen i d’una 
convocatòria anual d’ajudes públiques que permetin el finançament, almenys, 
de la meitat de les quotes de les famílies afectades. 
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a garantir l’habilitació dels 
recursos econòmics necessaris per a liquidar definitivament les quantitats 



 

degudes pel Govern als Ajuntaments, corresponents als cursos 2010-2011 i 
2011-2012, dins de l’exercici 2012. 
 
QUART. Instar el Govern de la Generalitat a fixar un mòdul de cost per plaça 
que estigui en relació amb els requisits i característiques del servei definits a la 
normativa. Restablir l’esquema de finançament per terços, entre Generalitat, 
Ajuntament i famílies, que ha permès el creixement del nombre de places en 
oferta amb alta acceptació social. Estudiar l’aplicació, per al mig i llarg termini, 
d’un nou marc de finançament regulat de les escoles bressol en el qual la 
direcció, administració i finançament bàsic d’aquest estadi educatiu recaigui 
sobre l’Administració de la Generalitat, en la mesura que és l’Administració 
titular i responsable de les competències educatives. Aquesta proporció es 
produiria en funció de la realitat administrativa i econòmica de cada escola 
bressol i seria com a mínim 50/25/25, corresponents a la Generalitat, als 
Ajuntaments i a les pròpies famílies, amb aquestes proporcions i ordre.  
 
CINQUÈ. Instar el Govern municipal a informar als grups polítics municipals 
del cost que suposarà aquesta nova proposta del Departament d’Ensenyament 
i de la forma com es pretén afrontar aquesta minva de subvencions abans que 
comenci el nou curs escolar. 
 
SISÈ. Donar suport a la FMC en les seves accions per tal de defensar l’actual 
model municipalista de llars d’infants. 
 
SETÈ. Traslladar al Govern de la Generalitat el nostre desacord amb la forma 
com l’actual consellera d’Ensenyament ha plantejat aquesta qüestió als 
municipis any rere any. Amb anuncis unilaterals fets sense processos de 
diàleg i sense donar capacitat de reacció municipal, ja que s’han fet en 
moments inoportuns com són els mesos d’estiu, quan els pressupostos anuals 
ja estan en vigor.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, aquesta és... un cop més hem de portar una 
moció i esperem no haver de portar una que encara redueixi més l’aportació de 
la Generalitat als municipis per la qüestió de l’ensenyament a les llars d’infants.  
Tenim una consellera que és capaç de dir que hi ha la Llei d’educació per 
defensar l’ús del català, però en canvi no diu que la Llei d’educació també parla 
de les llars d’infants.  No tinc res contra el català, evidentment, però sí que 



 

s’oblidi la Llei d’educació de Catalunya per determinats temes i en aquest cas 
de defensar l’educació a les llars d’infants. 
 
La moció, n’hem parlat altres vegades.  De fet, a l’últim Ple vam votar una 
moció en què es parlava de que no es reduís fins als 1000 euros per plaça i 
resulta que la consellera va en aquest temps i fa una proposta d’aportació de la 
Generalitat de 875 euros per plaça municipal, amb la qual cosa posa en crisi el 
sistema de xarxa de llars d’infants dels municipis de Catalunya en bona 
mesura, menys aquells municipis que tenen una certa capacitat financera 
actualment, i per tant alguna cosa s’ha de fer.  La moció té aquests sis punts, 
que bàsicament defensa la continuïtat de la xarxa, la convocatòria d’ajudes, 
que s’estipuli una convocatòria d’ajudes per accedir a l’ensenyament de llars 
d’infants com a ensenyament educatiu, i no com a servei de a més a més que 
un es pot pagar, a liquidar els endarreriments que hi ha i després a parlar i a 
posar sobre la taula quin ha de ser realment el model entre municipis, 
Generalitat i pares i mares i famílies sobre el cost que ha de tenir aquest servei 
educatiu.  Plantegem el 50-25-25, 50 que pagui la Generalitat, 25 els 
ajuntaments i 25 les famílies, i a partir d’aquí, en funció de la realitat social que 
pugui tenir cada municipi, doncs tenir un marge per poder arribar a acords. 
Finalment que aquesta informació es pugui també traslladar a la nostra ciutat, 
calculant què suposarà per al curs vinent, que sé que s’està calculant i que això 
ja se’ns informarà.  Espero que no a la baixa, com a mínim aquesta quantitat.  I 
després bàsicament donar suport a la Federació de Municipis de Catalunya 
perquè pugui negociar aquest acord pel qual nosaltres som partidaris 
d’entendre aquest nivell educatiu com pròpiament un nivell educatiu i per tant 
amb aquests percentatges que hem dit.  És un nivell que la Llei d’educació diu 
que depèn de la Generalitat i per tant doncs que pugui pagar el 50%, si no és el 
50% el 45%, però en qualsevol cas que no a cada mes anem reduint 
l’aportació, perquè a més a més respon a un model.   
 
La Generalitat, com s’explica en la moció, té unes llars d’infants que costen, 
tenen un cost de 7.100 euros.  El model que se’ns proposa de 875 portaria a un 
cost per plaça al municipi de 3.400, que pràcticament les fa insostenibles i 
inviables.  Això vol dir que a curt termini moltes places de llars d’infants 
municipals desapareixeran i per tant deixarà d’oferir-se aquest servei educatiu, 
i per tant passarà a una altra xarxa, probablement una xarxa privada, de la qual 
no hi tinc res en contra però sí que almenys hi ha d’haver un servei públic 
potent per donar servei a la població. 
 
A més a més uns estudis de la Diputació que s’havien fet, consensuant amb 
diferents places a diferents municipis, arribava que aquest cost podia arribar als 
5.000 euros, 5.400 i escaig de cost.  Per tant, estem fins i tot per sota d’allò que 
gasta la Generalitat, però no arribaríem amb aquests 875 euros que pagaria la 



 

Generalitat per plaça municipal a pagar el servei mínimament digne que 
hauríem de donar a les nostres places. 
 
Això vol dir que evidentment l’alternativa és que les famílies paguin, però 
creiem que aquesta no és la forma, de la mateixa manera que abans hem 
defensat que els cicles formatius tampoc no han de ser pagats de la manera 
que s’està proposant i altres nivells educatius. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, moltes gràcies.  Bé, en primer lloc, des del govern municipal de 
Convergència i Unió també compartim i valorem que aquesta és una molt mala 
notícia per al món municipal i que aquesta nova retallada fins a 875 euros té 
difícil cabuda en les finances municipals. 
 
Com hem dit i hem reiterat públicament i notòriament, aquest govern municipal 
considera que les llars d’infants són un ensenyament de primera necessitat, 
que estan cobrint un servei que és un servei prioritari, i per tant entenem que 
l’esforç que hem de fer a nivell municipal haurà de ser important i ha estat 
important, i de fet, amb les darreres taxes aprovades municipals no vam 
repercutir, ni molt menys, el que tot indica que es preveu que es repercuteixi en 
aquest 50-25-25. 
 
Val a dir també, i vull deixar-ho palès, que l’aplicació d’aquestes mesures ve 
marcada per l’eliminació de les partides de Madrid al Pla Educa 3, que ha 
passat dels 21 milions d’euros el curs 2009-2010, a zero euros d’aportació per 
a aquest curs 2011-2012.  I també de zero per al 2012-2013.  I també, també la 
retallada de Madrid referint a la franja d’edat de 3 a 6 anys, que ha passat d’un 
pressupost de 56 milions d’euros a zero euros que tenim actualment.  Per tant, 
la Generalitat de Catalunya també veu molt limitada la seva capacitat 
econòmica per fer front. 
 
Com ja hem dit, les taxes per al proper curs van estar aprovades per aquest 
Ple municipal, però com hem anunciat i com hem anat treballant a les diferents 
comisions informatives i al Consell Rector de l’IMET, com comentava el senyor 
Martorell, seguirem veient quines són les mesures necessàries.  Creiem que, 
com han defensat altres grups polítics, haurem d’avançar cap a una tarificació 
social, una tarificació que en funció de la renda familiar pugui repartir l’esforç de 
les famílies d’una forma equitativa, i també haurem de seguir millorant 
l’eficiència del servei.  Però val la pena dir i val a dir que el compromís d’aquest 



 

govern municipal per al manteniment d’aquest servei és essencial i és cabdal, 
per tant ho votarem a favor.   
 
I només li volia demanar -que em recorda el regidor Francesc Sánchez, que té 
tota la raó- que si podíem afegir només una cosa, que en el sisè punt afegíssim 
donar suport a la Federació de Municipis i a l’ACM, l’Associació Catalana de 
Municipis, que també com saben doncs ha fet unes declaracions. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí?  Perfecte.  Per tant, afegim l’Associació Catalana de Municipis.  Paraules?  
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, l’actual estructura educativa a Catalunya 
és part del consens.  De fet, el nostre grup, Iniciativa per Catalunya Verds, 
quan es va negociar el Pacte nacional per l’educació moltes de les seves 
propostes van ser retirades en sentit de poder arribar a un consens definitiu.  I 
de fet vam arribar a un consens definitiu i hi havien dos punts importants que 
en la Llei es prenien, que era considerar que l’educació havia de ser 
descentralitzada i que havia d’haver-hi una corresponsabilitat per part dels 
ajuntaments.  Però abans, i és una mica ja més ficar-nos dintre d’aquesta 
moció, abans, al 2009, el Parlament de Catalunya aprovava una iniciativa 
legislativa popular que demanava la creació d’escoles bressol.  De fet, el 
Parlament de Catalunya va atendre una demanda social, en aquell moment la 
demanda social de les escoles bressol era molt alta i l’oferta molt baixa.  Va ser 
la Generalitat la que va arribar en aquells moments a fer-se càrrec d’aquesta 
necessitat.  L’acord –i aquest també va ser consensuat i acceptat per tots els 
partits polítics- és que el finançament d’aquesta etapa educativa de 0 a 3 anys, 
que es considerava dintre de la iniciativa legislativa popular de que era un 
factor determinant per al bon procés d’educació, s’havia d’arribar al concert de 
que el pagament sigués en tres parts, a parts iguals, 33% Generalitat, 33% 
famílies i 33% l’ajuntament.  
 
Bé, què ens trobem?  La situació a partir del 2011 s’ha capgirat.  De fet, el que 
la Generalitat ha fet és retirar-se d’aquest conveni inicial del 33% i evidentment, 
amb el que s’ha trobat actualment en el 2012 és una retirada que, com ja ha dit 
el regidor Martorell, posa en crisis les escoles bressol a Catalunya, fins al punt 
de que algunes ja s’ha anunciat que tancaran i algunes poden caure en tot cas 
al sector privat.   
 
A Catalunya tenim un doble atac en l’educació, sí que vénen retallades, 
senyora Llorens, vénen retallades de Madrid i nosaltres estem en contra, i 



 

donem suport al govern de la Generalitat de que s’enfronti a aquesta situació, 
però també dintre de l’educació també n’estan fent vostès, des del govern de la 
Generalitat.   
 
Aviam, nosaltres acceptem tota la moció en general, tots els punts, el que sí 
que oferim al Partit Socialista és que en el segon punt d’acord un canvi de 
redactat.  Iniciativa per Catalunya Verds està promovent des de fa anys un 
intent de tarifació social.  Ara la consellera l’anuncia, nosaltres ja portem anys 
demanant la tarifació social, i esperem que sigui coincident, esperem que sigui 
coincident.  Per tant, el que demanem al Partit Socialista és que accepti al 
segon punt un altre redactat, allà on posa... bueno, el redactat quedaria: “Instar 
el govern de la Generalitat a garantir l’accés a les escoles bressol públiques 
sobre una tarifació social que permeti l’accés a tothom.” 
 
Vostès proposen una doble base de quotes familiars assequibles.  Entenem 
que el que nosaltres proposem té el mateix esperit que vostès, de que pugui 
arribar a accedir tothom.  L’accepten?  Bé, doncs nosaltres votarem 
favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
L’accepten, eh?  Molt bé, d’acord. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Tenia la paraula? Doncs sí que l’accepto. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres ja vam manifestar la nostra profunda sorpresa i no grata sorpresa 
de descobrir, no de descobrir perquè no ho coneguéssim, sinó descobrir per la 
via de que comença a desaparèixer, que es va fer en el seu moment un 
sistema o es va creure en un sistema en el qual la responsabilitat de les 
escoles bressol municipal és municipal, però el finançament depèn de la 
Generalitat i per tant actua o pot actuar de forma irresponsable pel que fa al 
finançament, i això no està garantit per llei, no està garantit per un fet 
fundacional d’aquesta xarxa d’escoles bressol, amb la qual cosa es posa en 
risc justament una iniciativa municipal que també costa uns diners i va costar 
uns diners, però per l’absència diguéssim d’un finançador principal.  A nosaltres 
ens sorprèn molt aquest sistema.  Nosaltres no sabríem si dir que estem a 



 

favor en defensa del model municipalista de llars d’infants, no ho sabríem, com 
a principi si és millor aquest sistema que no pas que totes siguin públiques de 
la Generalitat i hi hagi una aposta clara del país per a l’educació 0-3, no ho 
sabríem dir.  En tot cas en el debat actual i amb els sistemes actuals existents 
és obvi que la que es veu atacada, la xarxa que es veu atacada és la que 
depèn dels municipis o la que és responsable políticament els municipis i que 
irresponsablement doncs la Generalitat, via Madrid, via Generalitat, tots dos, 
deixen caure, òbviament deixen caure doncs per uns criteris no només de 
supervivència de l’administració, sinó també d’apostes per altres coses i no pas 
per aquesta.  Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció, malgrat que la 
nostra sorpresa depassi una mica el contingut de la moció i vagi doncs més 
enllà. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Arrufat.  Paraules?  No?  Sí, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, potser recordar a totes les forces polítiques catalanes que si tinguéssim un 
pacte fiscal potser seria una bona fórmula perquè fos la Generalitat de 
Catalunya qui pogués tenir els recursos propis per dur a terme aquestes 
polítiques. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Llorens.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Només un aclariment. La disminució que ve de Madrid, la dotació, estava 
prevista per a la construcció de places de llars d’infants, no per al manteniment.  
Per tant, l’excusa que des de Madrid ens maltracten, que pot ser que ens 
puguin maltractar, i no ho poso en dubte per a alguns temes, doncs per a 
aquest jo no sé si funciona.  És a dir, noves places potser sí que no hi ha 
subvencions, però per al tema del manteniment és una competència de la 
Generalitat i per tant que assumeixi allò que li pertoca per la Llei d’Educació.  
Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Per tant, passem a la votació amb les dugues esmenes que s’han fet, 
una presentada pel senyor Claver, i l’altra que era afegir l’ACM.  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. Instar el Govern de la Generalitat a garantir la continuïtat de la 
xarxa d’escoles bressol o llars d‘infants, finançada pel Govern, els Ajuntaments 
i les famílies, creada per la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat 
i consolidada per la Llei 12/2009, d’educació de Catalunya, prioritzant aquesta 
finalitat en el marc de les prioritats generals del Govern i habilitant tots els 
recursos materials, personals i financers necessaris. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a garantir l’accés a les escoles 
bressol públiques sobre una tarifació social que permeti l’accés a tothom. 
  
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat a garantir l’habilitació dels 
recursos econòmics necessaris per a liquidar definitivament les quantitats 
degudes pel Govern als Ajuntaments, corresponents als cursos 2010-2011 i 
2011-2012, dins de l’exercici 2012. 
 
QUART. Instar el Govern de la Generalitat a fixar un mòdul de cost per plaça 
que estigui en relació amb els requisits i característiques del servei definits a la 
normativa. Restablir l’esquema de finançament per terços, entre Generalitat, 
Ajuntament i famílies, que ha permès el creixement del nombre de places en 
oferta amb alta acceptació social. Estudiar l’aplicació, per al mig i llarg termini, 
d’un nou marc de finançament regulat de les escoles bressol en el qual la 
direcció, administració i finançament bàsic d’aquest estadi educatiu recaigui 
sobre l’Administració de la Generalitat, en la mesura que és l’Administració 
titular i responsable de les competències educatives. Aquesta proporció es 
produiria en funció de la realitat administrativa i econòmica de cada escola 
bressol i seria com a mínim 50/25/25, corresponents a la Generalitat, als 
Ajuntaments i a les pròpies famílies, amb aquestes proporcions i ordre.  
 
CINQUÈ. Instar el Govern municipal a informar als grups polítics municipals 
del cost que suposarà aquesta nova proposta del Departament d’Ensenyament 
i de la forma com es pretén afrontar aquesta minva de subvencions abans que 
comenci el nou curs escolar. 
 
SISÈ. Donar suport a la FMC i a l’ACM en les seves accions per tal de 
defensar l’actual model municipalista de llars d’infants. 
 
SETÈ. Traslladar al Govern de la Generalitat el nostre desacord amb la forma 
com l’actual consellera d’Ensenyament ha plantejat aquesta qüestió als 



 

municipis any rere any. Amb anuncis unilaterals fets sense processos de 
diàleg i sense donar capacitat de reacció municipal, ja que s’han fet en 
moments inoportuns com són els mesos d’estiu, quan els pressupostos anuals 
ja estan en vigor.” 
 

 29. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT AL SERVEI DE MENJADORS 
ESCOLARS A LA CIUTAT.  

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció número 29, moció de la CUP de 
suport al servei de menjadors escolars a la ciutat.  
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Els menjadors de les escoles de Vilanova fan un servei essencial per a aquells 
pares o tutors que no tenen la possibilitat de fer-se càrrec de la canalla a l’hora 
de dinar. A més, també fan un servei social per a les famílies més 
necessitades que tenen aquest servei becat per la Generalitat de Catalunya, a 
través del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Durant els darrers mesos les transferències que fa la Generalitat de Catalunya 
al Consell Comarcal del Garraf per tal que aquest pagui a les AMPES de les 
escoles s’estan endarrerint considerablement. El fet que el CC del Garraf tingui 
poca capacitat financera està provocant que aquests diners arribin amb mesos 
de d’endarreriment a les escoles i que, per tant, siguin les AMPES o les 
empreses de càtering les que estiguin suportant aquesta demora. 
  
Aquest fet és molt més problemàtic quan són les AMPES les que gestionen 
directament els menjadors i que, per tant, són aquestes les que han d’assumir 
directament el cost dels aliments i els sous de cuiners i monitors. Unes 
AMPES que no tenen capacitat d’endeutament i a les que s’han arribat a deure 
fins a cinc mesos de les beques dels menjadors. Aquesta situació ha arribat a 
portar a alguna de les AMPES de la ciutat a plantejar-se deixar de prestar 
aquest servei per la incapacitat de finançar-lo. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. Reconèixer la tasca dels menjadors escolars i especialment la de 
les AMPES que gestionen directament aquest servei. 
 



 

SEGON. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que es posi al dia en 
els pagaments de les beques dels menjadors escolars al Consell Comarcal del 
Garraf i que els pagaments es facin en els terminis establerts. 
 
TERCER. Que mentre no es compleixi el punt anterior, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es faci càrrec dels endarreriments en el pagament de les 
beques, com a mínim en aquelles escoles on són les AMPES les que 
gestionen directament tot el servei de menjador, per tal que les AMPES cobrin 
dins del termini establert i assegurar la continuïtat del servei de menjador a les 
escoles.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari. Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, la moció doncs és bastant senzilla i va a intentar solucionar un 
problema greu amb el que es troben les escoles vilanovines, les escoles de tot 
el país però per extensió també les vilanovines, i és en el tema de servei de 
menjador.  Entenem que és un servei imprescindible a les escoles, un servei 
necessari.  Hi han dos tipus d’escoles, dos tipus d’AMPAs, les que gestionen 
directament aquest menjador i, per tant, són les AMPAs aquelles que 
contracten doncs els cuiners, les cuineres, els monitors, qui compra 
directament el menjar, i després hi ha una segona via que són aquelles doncs 
qui ho fan a través d’una empresa de càtering. 
 
El problema que estan tenint aquests darrers mesos, o des de fa ja prop d’un 
any o més, tant les AMPAs com les empreses de càtering, és que hi ha tota 
una sèrie de nens que estan becats, estan becats per qüestions relacionades 
doncs amb rendes baixes les seves famílies, unes beques que entenem doncs 
imprescindibles per a aquesta canalla, però el problema és que aquestes 
beques que qui les gestiona és el Consell Comarcal, a partir de transferències 
de la Generalitat, i com que la Generalitat no està pagant aquestes beques al 
Consell Comarcal, doncs el Consell Comarcal no les pot traslladar a les 
escoles i per tant estan havent endarreriments molt importants en aquestes 
beques.  Com deia abans, és injust tant per les empreses de càtering com per 
les AMPAs, però el problema s’agreuja en aquelles AMPAs en què són elles 
qui fan directament aquest servei, perquè es troben que tenen menys capacitat 
per endeutament, menys capacitat per aguantar aquesta manca de pagament 
de les beques, i per tant s’està posant en risc la continuïtat de certs menjadors 
escolars a les escoles de Vilanova. 
 



 

Creiem que a més el model és un model interessant, és un model a preservar, 
el fet de que siguin els mateixos pares, les AMPAs, qui gestionin el menjador i 
per tant que es facin responsables i treballin conjuntament per veure què 
mengen els seus fills, com es gestiona el menjador i que, per tant, doncs 
estiguin al darrere d’aquests menjadors. 
 
Com deia, la Generalitat no està fent les transferències al Consell Comarcal i el 
Consell Comarcal, degut al pressupost que té, que tampoc és excessiu, i 
sobretot a que aquest () que no recapta impostos i taxes directament en són 
molt poques i per tant té limitat el seu finançament també, doncs el Consell 
Comarcal no és capaç d’avançar aquests pagaments que la Generalitat no li fa 
per fer els pagaments de les beques. 
 
En aquest sentit el que proposem és que l’Ajuntament es fagi càrrec d’avançar 
aquests diners, no són uns diners que l’Ajuntament hagi de pagar i ja està, sinó 
que són diners que l’Ajuntament avança i que quan la Generalitat fagi les 
transferències al Consell Comarcal, doncs el Consell Comarcal, en comptes de 
passar-ho a les escoles, ho passi a l’Ajuntament. 
 
I en la moció, tot i que com deia abans entenem que és injust també per a les 
empreses privades, perquè ells estan fent un servei doncs que estan cobrant a 
bastants mesos vista, doncs el que sí que creiem és que, com a mínim, i dic 
com a mínim, l’Ajuntament s’ha de fer responsable o ha d’ajudar sobretot a les 
AMPAs que fan directament aquest servei, perquè sinó ens podem trobar 
doncs que en els propers mesos en algunes escoles o bé es deixi de fer aquest 
servei de menjador, o bé si les empreses de càtering encara volen seguir 
prestant aquest servei a més escoles, doncs que passin a empreses de 
càtering. 
 
Per tant, doncs, el que demanem a la moció és això que deia, que l’Ajuntament 
avanci aquests diners i que, quan la Generalitat fagi la transferència al Consell 
Comarcal, doncs el Consell Comarcal ho passi directament a l’Ajuntament. 
 
Per altra banda, bé, després suposo que en tot cas en la intervenció del Partit 
Socialista doncs comentarà que hi ha d’haver unes reunions que potser se 
soluciona el tema aquest en breu, però de moment, com a mínim des de la 
CUP, ens agradaria sortir d’aquest Ple amb el compromís de que si no se 
soluciona aquesta problemàtica doncs en la primera quinzena del mes de 
setembre i, per tant, abans de començar el curs, que l’Ajuntament es fagi 
càrrec d’aquests diners que deu el Consell Comarcal en concepte de beques a 
les escoles.  Gràcies. 
 
 
 



 

 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Font.  Passo la paraula a la senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, molt breument.  Abans de començar el Ple, amb el regidor del Partit 
Socialista i president del Consell Comarcal que el tenim aquí amb nosaltres, 
que és el senyor Juan Luis Ruiz, hem fet una mica de comentari.  Si de cas li 
passaré la paraula. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, gràcies.  Gràcies també al grup municipal de la CUP per presentar aquesta 
moció.  En tot cas, tal com hem parlat abans, aquesta és una situació 
complicada, difícil, que estan patint les AMPAs i les empreses de càtering i 
també les empreses de transport escolar, perquè no ens oblidem que va lligat 
diguéssim la subvenció de transport escolar amb les beques de menjador.  És 
evident que la situació és complicada, és difícil precisament pels 
endarreriments produïts a l’hora de pagar per part del Departament d’Educació.  
Aquest curs actual, que es va iniciar al setembre, el Consell Comarcal va 
començar a cobrar les beques de menjador del mes de febrer.  Nosaltres –clar, 
tampoc ara m’estendré massa, perquè no és la seu on correspondria, no?-, 
però vostès ho saben, perquè és conseller i ja li hem explicat totes les gestions 
que s’han fet des del Consell Comarcal.  Dins de la capacitat financera que 
tenim doncs hem pogut en el seu moment avançar doncs els diners amb les 
diferentes AMPAs, però també és cert que la Generalitat de Catalunya, el 
Departament d’Educació es va comprometre a que a partir del mes de febrer 
pagaria cada mes i la realitat és que cada mes, des del mes de febrer, doncs 
han anat pagant, però evidentment hi ha un decalatge ara mateix de 4 mesos 
en el pagament de les beques de menjador. 
 
Estem en un moment de negociació des del Consell Comarcal amb el 
Departament d’Educació.  Fa tres setmanes ens vam veure amb la directora 
general.  La directora general va agafar el compromís de que abans que 
s’iniciés el curs vinent es liquidaria el deute amb el Consell i per tant el Consell 
doncs amb les AMPAs i les empreses i els proveïdors corresponents, i que a 
més a més també garantien que per al curs vinent això no passaria, sinó que 
anirien pagant doncs la mensualitat corresponent.  Això és un compromís de la 
directora general de fa tres setmanes.  Aquest compromís jo el vaig transmetre, 
el vaig traslladar a una reunió amb totes les AMPAs i els proveïdors fa dues 
setmanes, i a més a més, davant també doncs evidentment de que les AMPAs 
desconfiaven de que això fos així, aquest divendres, dia 6, tenim una reunió 



 

amb la directora general d’Educació doncs en la qual m’acompanyaran les 
AMPAs i els proveïdors.  I aquí doncs en principi la directora general dirà allò 
mateix que ens va dir fa tres setmanes, no?, vull dir que hi ha aquest 
compromís de liquidar el deute i a partir del mes de setembre, en el proper curs 
pagar amb normalitat, i a més a més hi ha la voluntat de fer-ho per escrit i que 
evidentment es veu que la Generalitat està explorant vies de finançament, que 
això pot permetre-ho. 
 
Clar, jo, davant d’això, perquè les negociacions estan obertes en aquest sentit, 
perquè no tinc perquè desconfiar, diguéssim, de que això... per part de la 
Generalitat de que això no sigui així, i que a més a més divendres serà aquesta 
reunió, jo el que sí que els hi demanaria és que deixessin la moció sobre la 
taula, en el sentit de que aquest mes segurament tindrem un Ple, no?, suposo 
que tindrem el Ple d’agost, doncs el farem a finals de juliol o a inicis d’agost, i 
tindrem molts més... amb major precisió quin és l’acord definitiu.  Repeteixo, és 
a dir, la voluntat del Departament és aquesta que li acabo de transmetre.  Tant 
és així que m’acompanyaran les AMPAs i els proveïdors i que, per tant, doncs 
és la que la directora general transmetrà, i en principi doncs no tinc perquè 
dubtar de que això no es produeixi, no?  Al mateix moment que hi hagi un 
incompliment, doncs ja farem les mesures corresponents i que convinguin, no?  
Però ens sembla que en un procés que encara no està tancat i que justament 
d’aquí a tres dies tenim aquesta reunió, jo el que sí que els hi demanaria és 
que valorin la possibilitat de deixar-ho sobre la taula, doncs amb la previsió de 
que en els propers dies tindrem un resultat, i en tot cas a més a més que hi 
haurà un Ple aviat per, en el cas que això no sigui així, doncs en tot cas 
evidentment prendre les accions que vostès creguin oportunes. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, perdó. 
 
MARC FONT 
 
És que se’m fa una mica complicat això de, en comptes de parlar amb el 
govern cap allà, parlar cap aquí...  A veure, entenem que la moció, el segon 
punt, que és exigir al govern de la Generalitat ja s’està fent i seria lo normal i 
per tant no plantejaria problemes.  Que el tercer punt diu: “mentre no es 
compleixi el punt anterior”, que per tant si això tirés endavant, doncs no 
comportaria problemes, perquè com que es compliria el segon punt, el tercer 
quedaria invalidat.  Si la Generalitat paga, òbviament l’Ajuntament ja no s’ha de 
fer càrrec de res.  En tot cas, doncs com que és aquesta mateixa setmana que 
hi ha aquesta reunió, i d’aquí a poques setmanes hi haurà un altre Ple, doncs 
deixaríem aquesta moció sobre la taula, amb la possibilitat doncs que potser 
replantegem els punts posant-los en un altre sentit, però el que sí que ens 



 

agradaria és que abans de... com a mínim, que durant aquest mes les AMPAs 
puguin tenir la seguretat, tant per part de la Generalitat, però que si no per part 
de l’Ajuntament, de que si la Generalitat no compleix amb els acords o amb les 
seves obligacions de pagar aquestes beques, doncs que l’Ajuntament se’n fagi 
una mica responsable, perquè al final, i pensant com deia abans en les AMPAs 
que gestionen directament el deute, crec, pel que m’ha dit el president del 
Consell Comarcal, que és inferior als 20.000 euros, i potser per a l’Ajuntament 
no és massa cosa, però en canvi per a les AMPAs de les escoles doncs és un 
import important i que pot posar en perill la viabilitat dels menjadors.  Per tant, 
doncs, la deixarem sobre la taula fins al proper Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Ho deixem sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

 30. MOCIÓ DE LA CUP PER AL SEGUIMENT DEL PLE DE LES 
NEGOCIACIONS AMB ELS TREBALLADORS MUNICIPALS I PER 
A L’EQUIPARACIÓ DELS SOUS DELS CÀRRECS DIRECTIUS A 
LA TAULA SALARIAL MUNICIPAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la moció número 30, de la CUP també, per al seguiment del Ple de 
les negociacions amb els treballadors municipals i per a l’equiparació dels sous 
dels càrrecs directius a la taula salarial municipal. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’any 2002, i d’acord amb la Diputació de Barcelona, aquest Ajuntament i els 
seus treballadors, a través dels representants sindicals, van acordar una taula 
salarial de valoració dels llocs de treball.  En funció d’aquesta, existeixen deu 
trams salarials per tal d’assignar uns sous justificats a cada treballador en 
funció de la seva categoria i d’altres condicionants objectius que s’acorden. 
 
L’actual govern, per via de l’alcaldessa, ha signat una sèrie de decrets de 
l’Alcaldia per nomenar nous càrrecs directius dins de la mateixa plantilla de 
l’Ajuntament.  En aquests decrets es fixa la remuneració salarial d’aquests 
nous càrrecs directius, remuneració que no coincideix amb la taula de 
valoració salarial que existeix i és vigent en aquest Ajuntament per a tota la 
resta de treballadors. 



 

 
En favor de la transparència en les negociacions amb els treballadors, la CUP 
creiem pertinent que s’estableixi d’ara endavant que els grups polítics 
municipals tindran els seus representants per tal que tots els acords i 
processos de negociació siguin el màxim de transparents i democràtics 
possible. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i 
la Geltrú proposa al Ple municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. Que es deroguin tots els decrets d’Alcaldia referents al 
nomenament de càrrecs directius fets per l’actual govern municipal, per tal que 
aquests es refacin en funció de la taula de valoració de llocs de treball vigent 
en aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Que els diferents grups municipals tinguin un representant en totes 
les negociacions amb els treballadors municipals.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la CUP presentem aquesta moció que en realitat en són dues en 
una sola, només que trobàvem excessiu presentar-ne dues per dos punts tan 
petits, per tant les agrupem tots en una moció temàtica, diguéssim, de les 
relacions Ajuntament-treballadors municipals.   
 
El primer dels punts –per tant, explicaré els dos punts per separat, perquè 
responen a dues intencions que no tenen perquè anar juntes-, el primer dels 
punts fa referència al nomenament a través de Decret d’Alcaldia de diferents 
càrrecs directius en l’estructura municipal de l’Ajuntament de Vilanova, que 
com qualsevol altre govern doncs ha fet el govern actual.  D’aquests Decrets 
d’Alcaldia nosaltres ens queixem, diguéssim que el procediment és el següent: 
s’extingeix, s’elimina una plaça existent, se’n crea una de nova amb 2.000, 
4.000, 6.000, 8.000, 10.000 euros de diferència, però la puntuació que hauria 
d’equivaldre a la taula de valoració salarial, diguéssim, de l’Ajuntament, es fa 
incorrectament en aquesta nova creació de noves places.  O bé es manté la 
mateixa, malgrat l’augment salarial, o bé, tot i modificar-se la puntuació, no 
coincideix finalment amb el sou que se li assigna.  Per tant, s’assignen sous al 
marge de la valoració de la taula de valoració salarial. 
 



 

Nosaltres això creiem que és així, creiem que és incorrecte, i ho presentem en 
una moció.  Segurament la formulació, perquè no hi entenem de qüestions 
jurídiques, no és la correcta del punt, dir que es deroguin els Decrets d’Alcaldia 
i que es refacin, però és la voluntat que nosaltres expressem perquè creiem 
doncs que és injust i que posa en risc doncs una taula acordada amb els 
sindicats. 
 
Des del govern en aquest punt se’ns critica d’alguna manera, o se’ns contesta 
que això ja s’ha fet pels anteriors governs des de l’any, pràcticament l’any en 
què aquesta taula va ser establerta d’acord amb els serveis tècnics de la 
Diputació i es va baremar què corresponia a cada lloc de treball i quins eren els 
incentius o no que feien pujar o no les puntuacions.  Que això ja es feia, i en 
aquest sentit se’ns van mostrar uns 60, 70 Decrets d’Alcaldia que també se 
saltaven aquesta taula de valoració.  Bé, per a nosaltres això en tot cas no és 
una excusa.  Desconeixem la dimensió tècnica de derogar-los tots des de l’any 
2002 fins ara, però en tot cas el que ens preocupa és el que atany a aquest... 
no perquè li tinguem més o menys mania en aquest govern, sinó perquè és el 
que creiem que és possible refer, perquè s’acaben de fer els nomenaments. 
 
En aquesta excusa, diguéssim, o argument contrari a la nostra posició de dir 
que l’anterior govern ja ho va fer perquè ho necessitava, perquè la taula de 
valoracions no acompanya i no et permet fer determinades coses, també se’ns 
diu que hi ha una sèrie de Decrets d’Alcaldia firmats a data 1 de juny per 
l’anterior govern, una vegada ja perdudes les eleccions, també en aquest 
sentit, que nosaltres desconeixem en absolut perquè si existeixen no s’han fet 
públics fins ara, o no s’han derogat fins ara.   
 
En qualsevol cas nosaltres pensem que s’ha de mantenir aquest acord general 
amb tots els treballadors de l’Ajuntament.  Que es pot decretar, que es poden 
nomenar caps de Servei, tècnics coordinadors, etc., però d’acord amb una 
taula de valoració que faci que els sous siguin compresos per tota la massa de 
treballadors i per tot el cos de treballadors d’una forma justa, raonada i 
equivalent a allò que es va acordar en una taula de valoracions, doncs segons 
el risc, segons la responsabilitat, segons les decisions a prendre, etc.  Perquè 
pensem que sinó vénen temps molt durs, i ara ho diem des del cantó pràctic de 
l’assumpte, ja no des del cantó ideològic ni de principis, des del cantó pràctic 
de l’assumpte vénen temps molt durs, vénen temps on s’hauran de renegociar 
convenis col·lectius, vénen temps on segurament s’haurà de demanar als 
treballadors municipals no només els sacrificis que ja han fet fins ara, que 
determinats pagaments se’ls hi facin en els propers anys, que els hi hagués 
tocat fer ja en els anys anteriors, i per tant percebin menys diners, a la pràctica 
tinguin menor capacitat adquisitiva, sinó que se’ls hauran de demanar 
segurament alguns sacrificis més, perquè realment doncs la situació 
econòmica és molt crítica.  I com podrà ser això possible fer-ho, en el cas que 



 

s’hagi de fer, si no hi ha una mínima confiança en que hi ha una taula de 
valoracions que garanteix que, s’estigui on s’estigui en l’estructura jeràrquica 
de l’administració i en la proximitat o no política i administrativa amb el govern, 
es compleix una mateixa taula per a tothom d’acord amb els acords arribats 
amb les centrals sindicals de l’Ajuntament, i per tant amb el conjunt dels 
treballadors. Aquesta és la primera proposta.   
 
I la segona és una proposta que ja feia tempos que volíem plantejar, que és 
que d’una manera o altra nosaltres estem d’alguna manera cansats, cansats o 
en tot cas ens sentim amb molta desavantatge a l’hora d’escoltar les 
negociacions, siguin quines siguin, les habituals, les corrents que es van 
produint mes rere mes.  I evidentment, si arribéssim a una negociació de 
conveni col·lectiu, etc., suposo que seria exponencialment més gran el 
desavantatge que sentim des de l’oposició a l’hora de seguir aquestes 
negociacions entre govern i treballadors, pel fet que hem d’escoltar 
permanentment dues versions en reunions separades, entre els comitès –dues 
o més, perquè depèn llavors del sindicat amb qui parlis, per la diferent 
representació òbviament que tenen els treballadors segons filiacions o 
programes polítics o el que sigui-, ens hem de sentir diferents versions sobre la 
mateixa negociació.  Cosa que o un és expert en dret laboral i per tant entén 
fins a l’última coma del per què de les negociacions, d’aquells canvis de comes, 
i a més a més és conscient de la història de negociacions de l’Ajuntament des 
de probablement els anys 80 o 90, i sap per què hi ha aquelles clàusules,  o un 
es fa expert, i per tant sap discernir si algú l’està... li està dient mitja veritat, 
mitja mentida, li està amagant una clàusula, etc., o un es veu obligat a posar en 
dubte permanentment les paraules d’uns i altres, perquè òbviament no 
acostumen a ser, quan hi ha discordància, i menys encara quan hi ha 
discordància, versions coincidents les que s’expliquen d’una banda i de l’altra, i 
per tant la tasca aquesta resulta eterna.   
 
I nosaltres pensem que a més a més amb un govern en minoria, i que per tant 
cada cosa que hagi de passar per Ple haurà de comptar també amb el suport 
d’una majoria de regidors, seria d’allò més normal, transparent i democràtic que 
s’establissin mecanismes amb les quals, si no és en la negociació quotidiana 
amb els treballadors municipals, sí que en determinats moments es poguessin 
establir reunions entre, al final de la negociació, enmig de la negociació, com 
s’establís, en què els diferents grups municipals, els representants dels 
treballadors i el govern estiguéssim a la mateixa taula per conèixer, sospesar 
les diferents versions, els temes que han estat tractats, els que han estat 
negociats, etc. 
 
Nosaltres pensem que això és un pas endavant per () el Ple municipal i fer-lo 
conscient també de totes les decisions que es prenen respecte els treballadors 
de forma responsable en els temps de crisi que vénen.  Pensem que és un pas 



 

endavant gran, d’obertura del govern, d’obertura de l’administració i, com dic, 
de coneixement profund de tots els grups municipals, de l’oposició o el govern, 
de quins acords es van tancant.  Entre altres coses pel que he dit, perquè 
passen 15, 20 anys, i els acords fan referència a acords anteriors, a acords 
anteriors que remeten a acords anteriors, que vénen de negociacions i 
promeses i pactes establerts, que és molt difícil seguir i de cop aprendre, i per 
tant seria necessari i seria positiu per a la ciutat que els grups municipals 
féssim un seguiment en el temps de com van evolucionant tots aquests acords 
i fóssim conscients, per tant, de l’evolució del pacte permanent amb els 
treballadors municipals.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Arrufat.  Com li he demanat, com hem parlat abans 
d’aquest Ple, des del govern municipal li demanem que deixi aquesta moció 
sobre la taula per dos motius.   
 
Parlem del punt número 1.  Senyor Arrufat, està fent afirmacions que no són 
correctes.  N’hem de parlar.  El govern municipal s’ha organitzat, com és la 
seva obligació, com és la seva responsabilitat, i els nomenaments que ha fet 
s’ha fet els canvis que toquen per al canvi de categoria de les persones.  Per 
tant, està fent afirmacions que no són correctes i segurament és perquè no ens 
hem assentat a una taula i ho hem parlat conjuntament el que s’està fent.  
Aquest govern ha continuat treballant tota la gestió de personal, igual que s’ha 
fet des de l’any 2002 que es va posar en marxa aquest nou sistema.  Per tant, 
està fent, segurament per descone... no, ben cert, per desconeixement i per no 
haver-ne parlat, afirmacions que no són correctes.  Per això li demano el primer 
punt que el deixi sobre la taula, en parlem entre tots els que vostè vulgui, ens 
sentem, mirem com està la situació; veurà que hi ha un sistema de valoracions 
de llocs de treball que des de l’any 2002 no s’ha mantingut adequadament i en 
aquests moments és impossible fer una aplicació diferent de la que s’està fent.  
Tot això... per això crec que n’hem de parlar obertament, amb totes les 
persones que vulgui a la taula, i per això li demano aquest punt que el deixi 
sobre la taula, perquè sinó estem fent afirmacions que no són correctes. 
 
El punt número dos, en la mateixa línia.  El govern és... ha de governar, el 
govern ha de negociar, estem oberts a establir taules on puguem parlar perquè 
no hi hagin aquests “jo t’he dit”, “jo he fet” que vostè està dient, però també li 
demano que en parlem, perquè crec que hem de triar en quines taules i de 
quina manera hi assisteix qui.  Per tant, no li nego treballar aquest tema, només 
li demano que ho deixi sobre la taula fins al proper Ple per parlar d’aquests dos 
punts i acabar entre tots de mirar-nos tota la informació, veure com està i 
decidir com ho podem afrontar. 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Jo li prenc la paraula pel primer punt, estem d’acord en deixar-ho sobre la taula 
i acabar-ho de mirar.  També li diré que vull veure en què ens equivoquem 
exactament i qui s’equivoca més o menys.  En tot cas, per les paraules que he 
dit textualment ara mateix en la meva intervenció, perquè entenem nosaltres 
que equivocar-nos ens equivoquem poc, en tot cas és que se’n faci un 
relativisme absolut des d’un altre punt de vista del que diem nosaltres o de la 
importància de mantenir-se estrictes a la taula de valoracions; això és una altra 
cosa. 
 
Del segon punt, en canvi, proposem en tot cas, no sé si és possible, si ha de 
fer algun altre grup una transaccional o no, però el que proposem és que vagi a  
votació amb un redactat, si es vol, més laxe, que no digui: “tinguin un 
representant en totes les negociacions”, sinó “tinguin representació en el 
transcurs de les negociacions amb els treballadors municipals” i es pugui 
decidir per Junta de Portaveus, si els sembla bé a la resta de grups també, 
perquè en definitiva són qui han de votar aquest punt, si els hi sembla bé a la 
resta de grups que es pugui acordar en Junta de Portaveus quin serà, quin pot 
ser el mecanisme perquè les negociacions no es facin només entre sindicats i 
govern fins al final, i la proposta tancada, amb acord o amb desacord, es 
presenti a Ple directament i en tot cas hi hagi reunions intermitges en les quals 
es puguin posar al dia els grups de l’oposició, que entec, segons s’ha expresat 
des d’Alcaldia, o des de l’alcaldessa, que seria una voluntat consensuable amb 
el govern aquesta. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, li contesto.  Pel que fa a la transaccional, senyor Arrufat, això que em 
proposa és lo que li estava proposant que parléssim, no?, que ens sentéssim i 
miréssim en quines reunions, de quina forma podríem fer aquesta participació.  
Per tant, jo li demanaria... no acabo de veure el redactat, que acordéssim a la 
Junta de Portaveus definir com establim aquesta participació en les 
negociacions.  Això em semblaria correcte.  És lo que estava vostè dient?  No, 
no, li estic acceptant votar-ho, però que l’acord sigui per parlar a la Junta de 
Portaveus de com establim aquesta participació, com definim aquesta 
participació, perquè crec... és lo que li deia, tal com vostès ho posen al punt, es 
parla genèric, jo crec que ens hem de sentar, veure quines negociacions hi han 
i establir com ho fem això.   
 
QUIM ARRUFAT 
 
A nosaltres ens sembla correcte i perdoni la insistència en què vulguem que es 
voti algun dels punts que presentem a Ple, és una mania que ens ha sortit, 



 

perquè clar, o sigui, presentem mocions locals, que no parlen del Parlament, 
que no parlen d’allò –no vol dir que no en presentem també, eh?, quan convé-, 
però som el grup que en aquest Ple en concret, que presentem dues mocions 
locals, la resta presenten mocions doncs diguéssim de caire més simbòlic, de 
posicionament de l’Ajuntament, que no afecten a decisions d’aquest 
Ajuntament, i clar, totes se’ns demana que es retirin tots els punts per parlar-
ne.  A nosaltres ens sembla molt bé parlar-ne, però pensem que de vegades 
els punts ja són prou oberts com perquè es pugui produir una votació i que 
almenys algun dels nostres punts i alguna de les nostres mocions sigui 
aprovada per Ple, o almenys denegada per Ple, però que no quedi 
permanentment al tinter, perquè si s’hi fixen, vull dir, hem deixat un mes la 
moció anterior de la carretera, però s’ha acabat aprovant tal qual.  Vull dir, 
tampoc... és bo que hi hagi temps per dialogar-ne, etc., però bueno, de tant en 
tant també ens fa il·lusió que alguna de les nostres mocions pugui ser aprovada 
o rebutjada pel govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, no era... la proposta del govern, evidentment, no és 
sistemàticament dir que no, però bueno, jo li he exposat els motius pels quals 
ho demanàvem i en el segon punt, si quedem d’aquesta manera, que ho 
parlarem a nivell de Junta de Portaveus, estem d’acord. 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas, suposo que no puc entrar en el debat del primer punt, perquè ha 
quedat retirat... bueno, posposat o sobre la taula el primer punt.  Simplement 
recordar que això fa uns mesos ja nosaltres vàrem demanar un Ple perquè 
vèiem... i un informe jurídic respecte a què estava passant amb el nomenament 
aquest per Decrets, i si s’estava respectant la catalogació de llocs de treball i 
una altra cosa que era fonamental, que era que passés per la comisió paritària, 
que era un element i forma i procediment en les que... 
 
ALCALDESSA 
 
Com sempre s’ha fet, oi, senyora Sánchez? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, com que queda sobre la taula no entrarem en la discusió pertinent. 
 



 

Pel que fa a que els diferents grups tinguem un representant i que en parlem 
en la Junta de Portaveus, jo anava a fer una transaccional que ja no era 
solsament dels treballadors municipals, perquè és que està sent allò doncs... 
deixi’m fer una mica... cada dia ens estan trucant a la porta, almenys al nostre 
grup municipal i m’imagino que a molts grups municipals, doncs representants 
dels comitès de diferents entitats i organismes i d’empreses de serveis que en 
la negociació amb el govern doncs hi han desinformacions, no informacions o 
no diàleg, simplement.  Avui hem tingut representants de la Companyia de 
l’Aigua i hem tingut representants de VNG Aparcaments perquè doncs 
bàsicament, sembla ser –i aquests és els comentaris que tenim- no hi ha diàleg 
o no s’informa realment d’alguns elements del govern.   
 
Bé, aquesta és la situació que tenim política.  Segurament doncs aquí el que 
s’estava demanant en la situació fruit de les eleccions i del resultat electoral, un 
govern en minoria, amb una situació complexa i complicada, que suposa que 
els grups municipals de l’oposició haguem de tenir un paper més actiu, inclús 
allò en una gestió pròpia de govern, no?, com és la negociació o entrar en la 
negociació amb treballadors i treballadores, tant treballadors municipals com 
dels organismes autònoms.  Bé, no sé si a això se li pot dir que l’oposició entra 
casi a coparticipar directament en el govern o en funcions realment de 
governabilitat.  És algo que em xoca també de la moció, de la proposta de la 
moció, però en tot cas és la situació política que tenim actualment en aquest 
Consistori i realment també doncs la situació dura de les finances municipals i 
evidentment també de la situació que s’ha de portar. 
 
En tot cas, vist que s’ha acceptat la transaccional que es porti a la Junta de 
Portaveus, des del nostre grup municipal, que vol aportar constructivament i 
tenir un paper actiu en la resolució dels possibles conflictes que puguin també 
sorgir, doncs votarem a favor de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, bé.  El nostre grup tampoc no vol dir gaires coses, però les direm, i 
espero ser també més curt que la senyora Iolanda Sánchez en aquest sentit.  
Però sí que volem fer dues reflexions molt breus.  Una sobre el primer punt, 
que encara que hagi quedat sobre la taula jo crec que, com a mínim, la reflexió 
l’hem de fer, no?  I en aquest sentit dir: home, la taula de valoracions de llocs 
de treball és una tasca que es va fer fa aproximadament uns deu anys, si no 
recordo malament, que va costar uns esforços molt importants, i és una eina 
que va permetre d’alguna manera objectivar els llocs de treball i objectivar les 



 

retribucions.  Per tant, sense entrar en si el govern anterior va fer una cosa, el 
govern actual ha fet una altra cosa, no sé què, no sé quantos, sí com a mínim 
expresar des del nostre grup municipal que creiem que és oportú no perdre 
aquella feina que es va fer en aquell moment, no perdre la feina que s’ha anat 
fent al llarg dels anys al respecte d’aquella taula de valoració, i per tant que es 
facin tots els esforços necessaris per tal de mantenir la vigència i mantenir en 
vigor la taula de valoracions de llocs de treball.  Primera qüestió. 
 
Sobre la segona qüestió.  Al final acabarem votant que sigui la Junta de 
Portaveus la que decideixi com participen els grups de l’oposció, jo diria que 
més de participar en la negociació col·lectiva, a mi em dóna la impresió que és 
més participar del coneixement de les negociacions que hi han entre govern i 
sindicats.  Perquè, senyor Arrufat, vostè ha explicat una cosa de la moció però 
que no és la que diu, perquè és que lo que diu la moció és que els 
representants dels grups municipals hem d’estar en la negociació, com casi 
casi d’una forma permanent.  Jo crec que no és la tasca dels grups de 
l’oposició fer aquest seguiment, fer aquest marcatge a l’home en el govern, en 
el dia a dia –l’home o la dona, eh?- en el dia a dia del govern, sinó jo crec que 
la tasca que tenim com a grups municipals és una tasca absolutament diferent.  
I per tant, tot i que ja ens agradaria poder fer un control molt exhaustiu al 
govern, creiem que aquesta no és la funció que hem de tenir. Ens hagués 
pogut agradar i crec que hagués quedat més bé votar la moció en la qual 
s’explicités exactament quina és la informació, quin és el compromís del govern 
per tal d’informar la resta de grups municipals respecte de l’avanç de les 
negociacions i determinar quin és el fòrum.  Si vostès han acceptat portar-ho a 
la Junta de Portaveus, doncs que sigui la Junta de Portaveus la que ho 
decideixi, nosaltres no ens hi oposarem pas. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, a veure si el tercer que diu que va ràpid ho aconsegueix... Molt ràpidament, 
el segon punt per dir que estem d’acord amb aquest mecanisme per parlar quin 
és el millor sistema per participar del procés.  Respecte al primer, només dir 
que neix imagino que la moció, com també ens han vingut a nosaltres, 
d’afirmacions per part de tercers, que no estan en aquest Ple, sinó que estan a 
les negociacions, que afirmen que hi ha hagut durant aquest procés un càlcul 
dels números que té cada treballador que no es corresponen al sistema que es 
va aprovar en el seu dia, i que en alguns casos això ha beneficiat i en altres ha 
perjudicat al treballador afectat, diguem-ne, i que no s’han utilitzat aquells 
mecanismes que estaven establerts.  Això és el que fa que probablement es 



 

faci aquesta proposta i que és bo que se’n parli.  Si hi ha la Comissió 
Informativa per parlar-ne i per explicar quins són aquests mecanismes, 
exactament el que ha passat, ara i abans, pues p’alante.  Ara, permeti’m una 
qüestió, no ens ho hem inventat l’oposició, diguem-ne, ho afirmen els 
representants sindicals per escrit, diguem-ne, en diverses ocasions, per tant és 
normal que hi hagi aquesta reacció i el càlcul, si és que no se sabia que era per 
fruit de... pel que sigui, doncs que es posi sobre la taula i que es valori.  Em 
sembla que és bastant raonable, però sobretot insisteixo que això no neix d’una 
al·lucinació dels grups de l’oposició, sinó que ha estat explicitat negre sobre 
blanc pels propis representants sindicals.  En aquest sentit em sembla que és 
raonable que en el marc de la Comisió Informativa d’entrada en parlem, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, totalment d’acord, d’això es tracta.  I crec que en aquesta línia anava 
la proposta que fèiem: ens sentem, en parlem i ens ho mirem.  Ho hem parlat 
diverses vegades i bueno, jo crec que si ens hi posem tots a la taula ens 
entendrem.  Passem per tant a la votació del segon punt d’aquesta moció, amb 
la transaccional feta.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Passem a la següent moció... Fem cinc minuts de descans, sí?  Acabem?  
Com vulguin, eh?  Cinc minuts?  Perquè jo crec que no serà un moment, eh?, 
amb els punts que queden, tres mocions més.  Cinc minuts.  A un quart, si us 
plau, siguin puntuals, perquè sinó això s’allargarà molt. 
 
Es vota la moció transaccionada, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
L’acord adoptat és: 
 
“Que a la Junta de Portaveus s’acordi com s’estableix la participació dels 
grups municipals en les negociacions amb els treballadors municipals.” 
 
(Pausa) 
 

 31.  MOCIÓ DE CIU DE SUPORT ALS CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  Moció número 31, de suport als Centres 
Especials de Treball. 
 
Senyor secretari, si us plau. 
 



 

SECRETARI 
 
S’ha de llegir tot?  La part última...  
 
ALCALDESSA 
 
Només l’acord. 
 
SECRETARI 
 
És que hi han dos tipus d’acords. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Són vuit acords.  És igual, si vols...  No cal, no cal. 
 
El text de la moció és el següent: 
 
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una 
disminució de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les 
comunitats autònomes en un import del 56,92%. A Catalunya representa més 
de 252 milions d’euros. En una situació de crisi global, aquest Ajuntament 
considera prioritari promoure accions de protecció per als col·lectius més 
vulnerables, entre les quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn 
mental, amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball. 
 
Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 
 
1.  Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb 

discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat 
dels serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el 
treball amb suport, i dels Centres Especials de Treball. 

 
2.  Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, 

un Pla estratègic per als CET que, a partir de la singularitat i especificitat 
d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva 
sostenibilitat, reestructuració i  revitalització, amb l’objectiu de garantir la 
seva viabilitat financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant 
l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, 
també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de 
les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques 
empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 

 



 

3.  Mantenir els ajuts als Centres especials de treball d’iniciativa social, 
assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 
fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb especials dificultats. 

 
4.  Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball 

de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els 
centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per 
persones amb discapacitat amb especials dificultats. 

 
5.  Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb 

discapacitat amb especials dificultats. 
 
6.  Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions 

d’ambdós governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas 
siguin inferiors a les de l’any 2011.  

 
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 
 
1. Requerir per escrit, a través d’una carta, la ministra d’Ocupació i Seguretat 

Social, Fátima Báñez, perquè el Govern Estatal aporti els recursos 
econòmics suficients per donar compliment a allò que dicta la normativa en 
concepte de subvencions.  

 
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 

Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis 
i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social.  

 
 
ALCALDESSA 
 
Li passem la paraula directament a la regidora.  Moció 31, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Val, doncs aquesta moció bàsicament el que proposa és seguir en la línia de la 
defensa tant de Centres Especials de Treball com del treball inclusiu a la nostra 
ciutat i al nostre país.  De fet és una moció que és una moció que s’està 
presentant amb el mateix redactat a tots els ajuntaments que vulguin de 
Catalunya, i és la moció que representa a diguem-ne la principal associació de 
col·lectius d’aquest entorn, que és el Dincat, que és “Discapacitats Intel·lectuals 
Catalunya” i per tant el redactat és exactament el mateix que es presenta. 
 



 

Entenem que ja en un Ple passat es va presentar una moció similar i amb el 
mateix esperit que es va aprovar per unanimitat, i ara simplement el que fem és 
adherir-nos a un format que és el mateix format que s’està presentant a tots els 
ajuntaments per tenir més força i guanyar força per tal d’oposar-nos als ajustos 
que es plantegen des de Madrid en aquest àmbit dels Centres Especials de 
Treball. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Paraules?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Crec que en reiterades ocasions estan sortint mocions de suport bàsicament a 
un sistema educatiu ocupacional o d’inserció i de foment de major formació, és 
igual, per al col·lectiu, per a tots els ciutadans de Catalunya, i en aquest sentit 
ara toca –i ho dèiem en un Ple- als més vulnerables, a aquelles persones que 
necessiten d’una protecció especial i d’un treball molt més intens perquè sigui 
efectiva la seva igualtat d’oportunitats en la inserció en aquest sentit al món del 
treball.  Com no podia ser d’una altra manera nosaltres, com a formació 
política, donarem total suport a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, també per anunciar el nostre vot favorable en aquesta moció i 
recordar que algunes de les qüestions que es plantegen en aquesta mateixa 
moció han estat ja aprovades pel Parlament de Catalunya fent un mandat 
explícit en el govern de la Generalitat.  Fins i tot alguna d’aquestes propostes 
ha estat plantejada i proposada pel mateix grup del Partit Popular, arribant a 
ser aprovada per unanimitat i després havent estat ignorada per part del govern 
de la Generalitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Més paraules?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Perdoni, no hem sentit l’última paraula.  El govern de la Generalitat? 
 



 

ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez, demanen quina és l’última paraula que ha dit, que no... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, nosaltres com a grup municipal socialista donar suport a la moció.  De fet, 
ja havia comentat la regidora Ariadna Llorens que en el Ple passat ja vam 
presentar una moció més vinculada a la ciutat, perquè ens havia arribat 
informacions que el programa TIMOL i els programes que depenien del centre 
TEGAR doncs corrien un cert perill de disminució d’entrades econòmiques per 
poder subsistir, i per tant doncs vam aprovar una moció que va en la línia de 
moltes de les coses que estan aquí que, aprofito per dir-ho, també es van 
aprovar al Parlament.  Ja no les vam posar al mes passat perquè ja remetíem 
aquells acords presos en el Parlament de Catalunya en aquesta línia, i per tant 
doncs consideràvem que ja no calia... que ja quedaven recollits.  En qualsevol 
cas, qualsevol esforç en comú, i aquest per a l’entitat que la presenta, qui 
presenta aquesta moció doncs per defensar una feina que s’està fent des d’uns 
centres que costa molt tirar-los endavant i que fan una feina social doncs que 
hem de mantenir al màxim, doncs qualsevol mesura de suport és bona i en 
aquest cas encara més.  
 
Simplement haguéssim agraït que potser vincular aquesta moció a la ciutat i a 
l’especial situació que es podria donar si es manté aquesta reducció del 75% al 
50% o al 25%.  Tenim un centre a la comarca, el TEGAR, que ha fet molt bé 
les coses, que per tant doncs en els últims anys s’ha gestionat molt bé, però 
que en el futur potser no podrà fer front a aquestes retallades que es van 
produint any rere any.  Esperem que això no sigui així de forma constant, i que 
l’any següent puguem refer aquesta línia de reducció, o de retallada. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Agrair a tots els grups el suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs, si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 32. MOCIÓ D’ICV PER DEMANAR LA LLIBERTAT DELS CINC 
CUBANS DETINGUTS I SENTENCIATS ALS ESTATS UNITS, 
ARA FARÀ UNS CATORZE ANYS. 



 

ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció número 32, d’Iniciativa Catalunya Verds per 
demanar la llibertat dels cinc cubans detinguts i sentenciats als Estats Units ara 
farà uns 14 anys. 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
CONSIDERANT que Gerardo Hernández, Ramón Labariño, Antonio Guerrero, 
Fernando González i René González, coneguts internacionalment com Els 
Cinc, han estat sotmesos a un procés als Estats Units complicat i amb 
importants dubtes respecte a les actuacions i la imparcialitat del jurat, amb 
resultat d’unes condemnes desproporcionades, més enllà de les 
consideracions sobre la culpabilitat o innocència d’aquests homes. 
 
CONSIDERANT que a l’Ariadna Pérez i a l’Olga Salanueva, esposes de 
Gerardo Hernández i René González, se’ls ha negat el visat reiteradament per 
poder visitar-los a les presons dels Estats Units. 
 
CONSIDERANT que al llarg d’aquests tretze anys associacions de Drets 
Humans, deu premis Nobel: José Saramago, José Ramos-Horta, Rigoberta 
Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Máiread Corrigan Maguire, Günter Grass, 
Dario Fo, Nadine Gordimer, Wole Soyinka i Zhores Alferov, organitzacions 
polítiques i sindicals, personalitats mundials, parlaments de diversos països, 
Amnistia Internacional, que al seu Informe de 2011 inclou el cas dels Cinc 
dintre del fragment dedicat a Estats Units en el capítol de Judicis Injusts.  El 
Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de la Comissió de Drets Humans 
a l’ONU, maig de 2005, va concloure que la privació de llibertat va ser 
arbitrària i està en contravenció de l’article 14 de la Convenció Internacional de 
Drets Civils i Polítics, pel qual van instar el govern dels EUA a donar-li una 
solució. 
 
CONSIDERANT que l’Administració dels EUA, presidida pel president Barack 
Obama, guardonat amb el Premi Nobel de la Pau, ha anunciat en nombroses 
ocasions un canvi en la seva política cap a Cuba, però fins ara no s’ha fet cap 
modificació substancial en la mateixa. 
 
CONSIDERANT que el cas dels Cinc és un tema conegut i defensat per la 
societat catalana, recollit en diferents accions (conferències, concentracions, 
manifestacions, recollida de signatures de suport) i pronunciaments públics de 
dirigents socials i càrrecs electes. 
 



 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

“PRIMER. Demanar al president Barack Obama que faci ús de les seves 
facultats constitucionals i atorgui la llibertat a Els Cinc, ja esgotades 
pràcticament totes les vies jurídiques en aquest cas, i mentrestant exigir que 
es compleixi un dret humanitari concedint visats temporals a les esposes per 
motius humanitaris en condicions que satisfacin les exigències de seguretat, 
tenint en compte que segons documents judicials, els Cinc presenten historials 
de conducta exemplar. 
 
SEGON. Que el govern dels EUA permeti el retorn de René González a Cuba, 
després d’haver complert la seva sentència de 13 anys de presó el passat 7 
d’octubre; obligat ara a romandre durant tres anys al Districte Sud de Florida 
en llibertat supervisada, entenent el perill que això comporta per a la seva 
integritat. 
 
TERCER. Donar trasllat dels acords a la representació consular a Barcelona 
dels EUA i de Cuba.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Segons els articles 58, 59 i 60 del Reglament de 
Participació Ciutadana, les entitats degudament inscrites al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions, tenen dret a intervenir oralment al Ple a través d’un 
representant.  És per això que donem la paraula al senyor Carlos Pérez 
Tomás, en representació de l’entitat Casal Català-Cubà del Garraf. 
 
CARLES PÉRIZ TOMÁS 
 
Hola, bona tarda. Carles Périz, si us plau.  Està mal apuntat... suposo que... no 
passa res.  Bé, igualment en nom del Casal de Cuba agrair-vos a tots els grups 
municipals i al govern doncs per tenir l’oportunitat de presentar aquesta moció 
per a la seva aprovació, en solidaritat amb els cinc cubans detinguts ara fa 
catorze anys a Cuba. 
 
Si us sembla, passo a llegir el text de la moció, que és molt més entenedor. 
 
Llegeix el text de la moció. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Périz.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, crec que els motius d’exposició que ha fet el representant del Casal 
d’Amistat amb Cuba, i bàsicament doncs perquè aquest Ple en diferents 
ocasions ha manifestat el suport a la utilització del dret humanitari i allò que 
reclamen els diferents organismes internacionals pel que fa a aquest dret, 
entenem doncs que el nostre grup ha presentat aquesta moció perquè el Ple de 
Vilanova i la Geltrú doni suport realment a que també internacionalment es 
compleixi allò que diu Nacions Unides pel que fa al dret internacional.   
 
Els motius d’aquesta moció, com veuen, i davant de la demanda que ha fet el 
Casal d’Amistat amb Cuba, són bàsicament exigir el dret humanitari per als 
cinc detinguts en un procés, com s’ha manifestat, amb seriosos dubtes de 
legalitat, i en aquest cas doncs perquè les seves famílies tinguin l’oportunitat de 
poder estar pròxims i propers a ells.  En tot cas el nostre grup ha presentat 
aquesta moció, oberta a tots els grups municipals per al seu suport i en tot cas 
demanaríem el vot favorable per a aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Aviam, senyora Sánchez, per posicionar el 
govern i també al seu torn el grup municipal de Convergència i Unió, nosaltres 
no podem votar aquesta moció i la posició del govern serà el de l’abstenció.  En 
tot cas deixarem fer allò que toqui.  Veuran de seguida el per què.  Intentaré 
també ser breu, donades les hores en les que ens trobem. 
 
Primer, el grup municipal de Convergència i Unió respon a dos partits polítics 
que han mostrat reiteradament el seu suport i la seva solidaritat a la llibertat del 
poble cubà, intentant que la democràcia s’hi instauri al més aviat possible, amb 
accions diria in situ, en les que diferents diputats dels nostres partits han 
intentat reivindicar amb accions de ressò internacional, que a Cuba en aquests 
moments hi ha una dictadura i a la que s’ha de posar fi al més aviat possible.  
Per tant, nosaltres som una... jo diria una federació de partits que tenim la 
voluntat de que la democràcia i el respecte als drets humans arribin a Cuba al 
més aviat possible.  Entenem la petició que vostès porten aquí en el Ple i 
també doncs agraïm a la gent del Casal Cubà en aquest cas a Catalunya i a 



 

Vilanova, doncs que vostès portin aquesta reivindicació aquí, insisteixo, i que 
també entenem i respectem, però és per a nosaltres una moció que es queda 
coixa, és a dir, no podem entendre que es demani la llibertat d’aquestes cinc 
persones, o que es demani al president dels Estats Units que aturi els 
processos judicials i per tant demani la llibertat, sense que a l’altra banda 
reivindiquem també la llibertat als drets humans i a la democràcia, sobretot per 
tots els presos polítics que avui estan a dins de l’illa de Cuba. 
 
Finalment, doncs també per acabar de marcar aquest posicionament nostre en 
el que no podem dir que donem suport en aquesta moció, és pel fet de que 
nosaltres, malgrat tot, no sabem si és positiu dubtar del sistema judicial d’una 
democràcia. Que ens agradi més o menys, els Estats Units són una 
democràcia, amb un sistema judicial que correspon al d’un país lliure i 
democràtic.  Per tant, tal i com hem dit al començament, nosaltres el que farem 
és abstenir-nos com a govern, respectant evidentment i agraint també aquesta 
iniciativa ciutadana que avui ha vingut al Ple i que per tant vostès s’han pogut 
expresar, però també els demanem que respectin vostès el nostre pensament i 
per tant la reivindicació un cop més de la llibertat, del respecte als drets 
humans i de la democràcia per a tots els cubans que hi han a dins i fora de 
l’illa.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular donarem suport a la moció, a la 
moció que demana la llibertat dels cinc cubans i també al moviment 
internacional vinculat en aquesta petició de diferents moviments socials a nivell 
internacional que des de fa anys pugnen per guanyar una batalla política amb 
Estats Units.  No és tant perquè hi hagi cinc persones preses als Estats Units, 
de persones preses n’hi ha moltes a tot arreu del món, i per motius injustos i... 
sinó sobretot perquè entenem nosaltres que el que està en joc és una batalla 
de David contra Goliat, després de 40 anys de bloqueig, econòmic, comercial, 
humanitari, contra un règim com el règim revolucionari cubà que no ha agradat 
tenir-lo a la porta dels Estats Units.  Sortosament és una idea, la socialista, la 
que emana de Cuba, de les seves ensenyances i de la seva fortalesa a l’hora 
de resistir durant tants anys que s’estén pel continent llatinoamericà i ben aviat 
serà impossible ignorar-la, i serà impossible mantenir un bloqueig criminal com 
el que ha mantingut Estats Units sobre Cuba, i per tant continua mantenint 
símbols polítics a presó, com aquest. 
 



 

Òbviament nosaltres dubtem que... no dubtem, o sigui, sabem perfectament 
que s’ha de dubtar del respecte als drets humans en les democràcies 
consolidades, s’ha de dubtar que Guantánamo, que malgrat estigui dins d’un 
territori ocupat a l’illa de Cuba per via d’un intent de cop d’estat promogut per 
Estats Units de forma il·legal, a través de les armes, fa molts anys, malgrat 
estigui a l’illa de Cuba Guantánamo sabem que s’infringeixen tortures, ho 
reconeixen tots els estaments internacionals, sabem que les detencions es fan 
sense cap mena de sentit, o sense cap mena de prova, etc.  És a dir, no pel fet 
de que l’establishmen internacional consideri un país com una democràcia 
consolidada, hem d’absentar-nos la societat civil internacional de poder pensar 
o de poder atendre les sospites de que s’estan cometent injustícies i més en un 
conflicte, el que enfronta sobretot doncs la migració cubana o la immigració 
cubana als Estats Units amb el règim cubà a l’illa de Cuba, que es viu sobretot 
des de fa molts anys, com tots aquests conflictes, diguéssim, des de l’estómac, 
i per tant, tal com s’argumenta en aquesta moció, el judici realitzat sobre 
aquestes cinc persones cubanes, que són, ho recordo, un símbol polític més 
enllà dels seus fets concrets i de les seves biografies concretes, un símbol 
polític, ha estat reconegut per moltes instàncies internacionals una burla 
constant, una vegada i una altra, cada vegada que s’ha celebrat.  I no hi ha 
voluntat de resoldre-ho, però no hi ha voluntat de resoldre-ho no perquè Barack 
Obama o l’administració nord americana no sigui conscient que s’estan 
vulnerant els drets d’aquestes cinc persones, sinó perquè és un símbol polític 
darrere del qual hi ha molta gent que amb l’estómac demana que es mantingui 
la pressió sobre Cuba a través, la pressió simbòlica a través de 
l’empresonament d’aquestes cinc persones. 
 
Bé, entenem que és una dinàmica de guerra, és una dinàmica pròpia d’un 
conflicte, d’un conflicte que genera, per tant, injustícies a banda i banda i que 
en aquest cas aquestes cinc persones pateixen la injustícia de ser preses d’una 
política imperialista que no vol reconèixer també les injustícies que comet per la 
seva part, sobretot la més gran, que és per això que són ells un símbol polític, 
que és el bloqueig contra una idea, contra uns principis i contra un país que viu 
sota uns principis completament diferents i que a més a més fa projecció 
exterior d’aquests principis, cosa que ara s’està veient a Amèrica Llatina i que 
per fi doncs s’avança cap a democràcies socials molt més justes, molt més 
equitatives a Amèrica Llatina que les que hi havia sota els règims colonials o 
tutelats pels paramilitars o pels colpistes recolzats per Estats Units, una 
democràcia consolidada.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvarez. 
 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Intentaré ser breu també i posicionar-nos 
en aquesta moció, sempre demanant també la comprensió que han de tindre 
tots perquè aquest regidor no és expert en dret internacional i les carències es 
noten, no?  I ho dic de veritat, ho dic seriosament, perquè bueno, suposo que el 
dret ha de ser complicat i jo hagués jurat –deu ser ignorància meva-, hagués 
jurat de que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no té competències sobre els 
Estats Units d’Amèrica.  I suposo que per la meva ignorància també sobre les 
influències en altes esferes polítiques, jo pensava que l’Ajuntament de Vilanova 
tampoc té influència en el poder de decisió dels Estats Units d’Amèrica.  Miri, 
són ignoràncies d’aquest regidor que té aquestes carències, no?  Perquè si 
tingués influència l’Ajuntament de Vilanova en decisions internacionals, 
demanaria que es complís la Constitució als Estats Units i també a Catalunya, 
demanaríem també, demanaríem una transaccional dient que el govern d’Artur 
Mas complís també la Constitució, o fins i tot l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, que abans d’entrar al Consistori ja es veu que no es compleix amb la 
Constitució, no? 
 
També demanaríem, per exemple, que es complís amb el dret humanitari a tots 
els països, com bé ha dit el senyor Gerard Figueras, que no n’hi haguessin 
presos polítics a cap país i que es respectessin també els drets i fossin 
ciutadans de primera també les persones que tenen una tendència 
homosexual, no?, perquè resulta que aquesta mateixa setmana, i avui s’ha dut 
una moció en favor d’això, i en canvi, bueno, n’hi han països que no acaba de 
veure’s exactament igual, no? 
 
Dic que clar, tot això perquè no sabia que té influència l’Ajuntament de Vilanova 
en les decisions dels Estats Units, perquè sinó jo hagués proposat una altra 
transaccional, i és que el Congrés dels Estats Units en un temps proper 
deliberés sobre la necessitat de l’hospital a Vilanova i la Geltrú, o sobre temes 
de convivència que tenim.  I perdoni, no, un moment, un moment, és que aquí 
s’està... crec que he escoltat, algú ha dit algo de demagògia.  Anem a veure.  O 
sigui que demagògia és lo que estic fent jo... demagògia no és presentar una 
moció a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per demanar que el president 
Barack Obama o que el govern dels Estats Units permeti, i vull separar això de 
la preocupació que tenen al Casal de Cuba, i això ho dic sincerament, podem 
estar d’acord o no, però nosaltres, la nostra forma de fer, nosaltres atenem a 
totes les entitats de Vilanova.  Podem estar d’acord o no, i un primer concepte, 
nosaltres sempre diem: mira, estem d’acord o no estem d’acord, una vegada 
estem d’acord o no estem d’acord li podem ajudar o no li podem ajudar; 
després, quins són els vessants que s’han d’escollir a l’hora de poder-los 
ajudar; i finalment hem pogut fer algo o no hem pogut fer algo.  Primer de tot, 
clar, posicionar-nos si ho veiem bé o no.  Ara, clar, lo que no farem mai és dir: 



 

sí, sí, sí, votar una moció aquí a favor i ancha es Castilla, i després de votar fer 
veure que anem al lavabo i saludar-nos i dir que mira, que bé que ho hem fet.  
Això queda molt bé estèticament, però això no serveix de res.  Nosaltres 
preferim dir: mirin, senyors, per començar aprovar una moció aquí queda molt 
estètic, però és totalment inútil.  Nosaltres escoltem a totes les associacions, si 
n’hi ha una cosa que estem d’acord els ajudarem, si no estem d’acord 
evidentment que no, però en tot cas nosaltres som sincers.  Ara, aquestes 
mesures estètiques... aquests actes estètics, nosaltres no estem d’acord. 
 
I també voldria una mica de respecte en aquest saló de Plens, i això és una 
cosa que he pensat moltes vegades, però avui ho tinc que dir, i amb les 
imatges de personatges il·lustres que d’una manera totalment voluntària i 
altruista van ajudar Vilanova en el que van poguer, i que nosaltres vinguem en 
aquest saló de Plens, ens seiem a les nostres cadires, fem aquestes 
deliberacions tan professionals, no?, i votem una moció per demanar que el 
govern dels Estats Units i que el senyor Obama... o sigui, no aconseguim, no 
aconseguim que ens facin cas el president de la Generalitat en el tema dels 
peatges, i ara volem influir en el govern dels Estats Units.   
 
Regidores i regidors, senyora alcaldessa, haig de dir que a vegades quan la 
ciutadania critica els polítics i els critica de segons quines maneres i pensen 
que estem aquí fent comèdia, a vegades costa dir el contrari, demostrar el 
contrari, a vegades costa molt.  Nosaltres, per... i ja dic, no és res personal en 
contra del Casal de Cuba, independentment de que estiguem a favor o en 
contra del fons de la qüestió, però per respecte als ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú, que aquí es juguen els seus interessos, nosaltres no votarem, 
evidentment votarem en contra d’aquesta comèdia que és demanar des de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no sé què ha de fer el govern dels Estats 
Units i Barack Obama.  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Després d’aquesta intervenció, no sé si parlar del suport simbòlic i de la 
importància dels suports simbòlics que tenen en política, perquè en política hi 
ha moltes coses i una d’elles, com tots sabem, tots plegats, és donar 
simbòlicament el suport a diferents causes.  Cadascú pot pensar aquelles que 
defensa amb més intensitat.  Són tan legítimes unes com altres, però aquí ve 
un apartat de la vida política. No vull ara entrar aquí en aquest tema, perquè 
tampoc no voldria allargar la qüestió.   
 



 

Bé, primer de tot, agrair als membres del Casal d’Amistat Cuba-Garraf que 
hagin tingut la paciència d’aguantar fins ara a aquesta hora, que probablement 
si haguéssim sabut amb més antelació que havien d’intervenir, potser els 
haguéssim fet participar abans, perquè això a vegades cansa, aquests bancs 
sabem que qui ha d’intervenir aguanta fins a una certa hora, que nosaltres 
estem curtits però vosaltres doncs... més que res per cortesia, em sap greu 
haver-los fet esperar. 
 
Després, per un tema humanitari em sembla que donarem suport a la moció, 
bàsicament perquè és un tema humanitari.  Té un caràcter simbòlic, és veritat, i 
sobretot perquè hi ha una sèrie de gent que avala aquesta proposta, que està 
bé que al revés del senyor Francis Álvarez crec que està bé que des de llocs 
com Vilanova doncs es pugui donar suport.  És simbòlic, però probablement els 
premis nobel de diferents procedències, de diferents països, si en els seus 
municipis també hi ha gent que dóna suport a accions d’aquest tipus hi ha 
iniciatives que es van tirant endavant.  La prova és que quan un té uns 
problemes, i la prova va ser quan en aquest país doncs no hi havia llibertats 
democràtiques i per tant hi havia gent que demanava suport, es demanava 
suport a la resta del món perquè pogués donar ajuda.  Aquella ajuda no 
arribava, però arribava moralment, que donava molt aliment a la feina que feia 
la gent en el nostre país.  Res més.  Per un sentit humanitari crec que donarem 
suport a la moció () i crec que està bé que es tiri endavant aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, doncs jo crec que ho deixaríem aquí.  Sí, digui’m. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Era per al·lusions i també breument.  Déu n’hi do per dir que és inútil o que li 
sembla inútil la moció lo que s’ha esmerçat, el temps que s’ha esmerçat per 
reiterar aquesta inutilitat de la moció.  En tot cas, de presos polítics és evident 
que hi ha a tot arreu. També a Espanya tenim presos polítics, i això doncs 
caldria doncs tenir-ho en compte.  I en tot cas, per no tenir competències als 
Estats Units... és que segurament per al govern del PP a lo millor no tindrien 
competències els ajuntaments per res, i sinó esperi-se’n la Llei que s’està 
preparant al Congrés dels Diputats, en la que veurem que únicament ens 
quedaran aquelles competències bàsiques ara que determinarà la Llei de 
bases de règim local, i que aquelles competències que hem assumit al llarg 
dels anys ara ens aniran a treure. 
 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Si no hi ha més paraules, passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots 
en contra?  Abstencions?  La moció queda aprovada amb els vots a favor del 
PSC i d’ICV i de la CUP, el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció de 
l’equip de govern. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CUP i ICV (11) 
  Vots en contra: PP (3) 
  Abstencions: CIU (9) 
 
El Sr. Oriol Escalas s’ha absentat de la sala durant la deliberació i la votació 
d’aquest punt. 
 
 

URGÈNCIA 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA DEL PSC PER AFAVORIR EL DIÀLEG EN ELS 
PROCESSOS DE REORIENTACIÓ DE L’IMET 
 
El Sr. Oriol Escalas s’incorpora a la sessió. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció.  Moció sense número perquè hem votat abans la 
urgència, la moció del PSC.  Senyor secretari, si pot llegir si us plau l’enunciat, 
perquè no el tinc. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El govern municipal de CiU ha aprovat aquest dimarts passat a través del 
Consell Rector de l’IMET un document anomenat IMET 2012  1.Situació 
pressupostària actual  2. Pla d’ajust  3. Redefinició de l’IMET: què és l’IMET. 
Propostes d’actuació 2012-2013. 
 
En aquest document es plantegen canvis substancials per al futur de l’IMET.  
Uns canvis que necessàriament demanen per una banda un diàleg amb 
l’oposició per tal d’arribar a acords per resoldre els problemes de finançament 
que patirà enguany aquest organisme després que el govern Central i el 
govern de la Generalitat hagin anunciat que reduiran de forma notable les 
seves aportacions i per una altra una reflexió profunda sobre quin ha de ser el 
paper de l’IMET en l’actual context de crisi econòmica a la ciutat, que s’ha vist 



 

agreujada aquest darrer any i de l’augment del nombre de persones aturades, 
que en el mes de maig ha arribat fins a 6.790 (431 persones més que al 
mateix mes de l’any anterior i que ens situa en la segona població del Garraf 
amb una taxa d’atur més elevada, el 19%). 
 
El document es va aprovar amb els vots en contra de tots els representants de 
l’oposició al Consell Rector de l’IMET, que coincideixen a demanar més temps 
per poder analitzar el document que havia estat presentat i donat en mà com 
un document de treball en la Comissió Informativa del passat 13 de juny de 
2012, i que va ser lliurat el passat divendres per correu a tots els membres del 
Consell Rector de l’IMET.  El text inclou tres apartats: una anàlisi de l’estat 
possible dels ingressos per a aquest any 2012, una proposta de pla d’ajust 
que bàsicament pretén equiparar els sous i les categories dels actuals 
treballadors i treballadores de l’IMET al conveni laboral que regula 
l’Ajuntament, i finalment una redefinició del que ha de ser l’IMET per al govern 
municipal, tot i que sorprèn que en aquesta redefinició no s’aporti cap dada 
sobre la realitat laboral de la nostra ciutat i en canvi sí que una total acceptació 
dels pressupòsits que fa el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per 
exemple. 
 
El procés de la votació ha donat com a resultat el vot a favor de 13 membres 
del consell, 9 en contra i 1 abstenció, i es preveu aplicar les conseqüències de 
l’acord a partir de l’1 de juliol de 2012. 
 
El document és una previsió pressupostària, atès que encara no se sap quina 
serà l’aportació real de l’Estat i de la Generalitat al pressupost de l’IMET per 
als programes d’aquest any 2012. 
 
Atesa aquesta situació, i que l’IMET és un dels organismes autònoms vinculats 
al Ple de l’Ajuntament, els grups municipals sotasignats acorden: 
 
“PRIMER.  Lamentar la forma en què s’ha dut a terme el procés i la falta de 
temps per valorar, estudiar i fer aportacions al document per part dels grups 
polítics d’aquest Ple. 
 
SEGON. Revocar l’acord pres en el marc del Consell Rector de l’IMET, que 
estipula: 
 
“1r. Aprovar la modificació del Programa d’Actuacions de l’exercici 2012, 
aprovat per aquest Consell Rector en sessió de 7 de febrer de 2012, amb la 
introducció de les noves propostes d’actuació que consten en el document 
annex, titulat: 
 
  



 

    IMET 2012 
 
1.  SITUACIÓ PRESSUPOSTÀRIA ACTUAL 
2.  PLA D’AJUST 
3.  REDEFINICIÓ DE L’IMET: QUÈ ÉS L’IMET. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

2012-2013 
 
2n. En el supòsit que no s’arribés a cap acord amb els representants dels 
treballadors sobre la proposta de reducció salarial continguda en el pla d’acció 
que avui es modifica, s’acorda procedir a imposar, d’acord amb les facultats 
legals que preveu la llei, vies de reducció de l’estructura de personal o ajust de 
plantilla.” 
 
TERCER. Constituir una comissió formada pels representants dels grups 
polítics d’aquest Consistori per debatre un pla de viabilitat per a l’IMET amb 
data límit el mes de setembre.  Pla que haurà de ser aprovat per aquest Ple. 
 
QUART. Analitzar de forma immediata les fonts de finançament i les 
subvencions i ajuts per a programes de formació ocupacional que s’han previst 
per l’IMET als propers anys, amb una relació exhaustiva de quines s’han 
demanat i quines quantitats estan pendents de resolució, i proposar noves 
formes de possible finançament. 
 
CINQUÈ. Proposar un pla de xoc per promoure accions per augmentar 
l’ocupabilitat de les persones desocupades a Vilanova i la Geltrú.  Un pla que 
contempli accions concretes i avaluables en termes d’ocupabilitat i inserció 
laboral per compensar la retallada de programes que el govern de la 
Generalitat té previst i que a hores d’ara desconeixem, perquè en començar el 
mes de juliol encara no n’ha convocat cap.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, moltes gràcies senyora alcaldesa.  Bé, aquesta moció d’urgència -abans 
hem debatut la urgència- la presentem el grup municipal socialista perquè fruit 
d’una situació, perdoni’m l’expresió, d’indignació davant de l’aprovació d’un 
document que hi va haver el dimarts passat en el si del Consell Rector de 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball.  Aquest document planteja uns ajustos 
pressupostaris que estan detallats, planteja algunes accions per fer aquests 
ajustos pressupostaris, entre ells un conveni o arribar a un nou acord amb els 
treballadors de l’IMET per tal de reduir part de la despesa que s’estava 



 

generant fins ara, i després planteja una sèrie d’accions d’estalvi del mateix 
centre i propostes de futur.  Entenem que aquest document, després d’haver 
demanat la convocatòria d’un Consell Rector i de treballar en aquesta línia des 
del mes de febrer, que jo recordi, probablement abans ja vem demanar un 
document de Pla de viabilitat en el primer Consell Rector que hi va haver al 
mes de novembre-desembre, però deixem-ho pel segon.  No, en el primer 
Consell, quan se’ns van donar dades, el primer d’aquest nou mandat, ja vam 
demanar que se’ns informés d’un Pla de viabilitat perquè se’ns van ensenyar 
unes dades econòmiques previsibles per a l’any 2012 i per tant doncs calia fer 
front a aquesta situació.  Al mes de febrer vem fer Consell Rector, es van donar 
unes dades també, es va aprovar un pressupost que no era el bo, perquè 
quinze dies més tard es va aprovar per part de l’Ajuntament una modificació 
incrementant la dotació de l’IMET, i per tant, no és que no fos correcte, sinó 
simplement que era correcte en aquelles dades que es van donar, però que 
després no es va tornar a informar en seu de Consell Rector de quina seria la 
dedicació pressupostària per a aquestes partides. 
 
Bé, una sèrie de coses de les quals la que ens preocupa més és que tenim 
6.790 aturats a la ciutat, han crescut en aquest mes, el mateix mes de fa un 
any 431 aturats, i han sortit aquí alguna moció en el Ple parlant de temes 
d’ocupació i d’allò que estem parlant a l’IMET precisament no és de generar 
polítiques d’ocupació, i per tant aquesta és la demanda número 1, demanar 
que es pugui treballar, es pugui avançar en fer propostes d’afavorir aquests 
programes d’ocupació a la ciutat.  Sí que és cert que se’ns ha informat que hi 
ha una retallada per part de l’Estat de dotacions, n’hem parlat aquí, una part de 
retallada provenia, prové de la Generalitat, perquè és qui transfereix aquests 
diners, i per tant doncs les entrades de l’IMET es veuran minvades en aquest 
sentit.   
 
Més enllà dels ajustos pressupostaris per despeses de treballadors, no hem 
sentit o no se’ns ha explicat gaires més propostes.  S’ha fet una proposta en la 
qual, una primera proposta que es va donar al mes de febrer d’aquest any, en 
la qual el tema d’ocupació, si un s’ho mira bé, pràcticament gairebé ni en parla, 
i ara en aquest document últim se’ns plantegen coses tan surrealistes com que 
hi hagi una comisió... gent de l’IMET passin a treballar a l’Escola d’Adults, que 
és d’un altre cos, en comisió de serveis, és a dir, una cosa que diríem que molt 
legal no deu ser, que a més a més es va dir en el Consell Rector. 
 
Bé, en qualsevol cas el tema és: se’ns va donar un document, hem demanat 
informació per veure què podem fer amb l’IMET i com es pot servir a la ciutat, i 
no avancem a l’hora de treballar-hi.  Si se’ns va donar en una Comisió 
Informativa del dia 13 de juny una informació, un document, que s’arriba a 
aprovar en el Consell Rector del dimarts passat, amb un acord, mig acord amb 
els treballadors en aquell moment quan es fa el Consell Rector, que després, 



 

pel que ens arriba, perquè no tenim una certesa que ens arriba oficial, ningú 
ens ha dit... pel que ens arriba oficialment amb dades, no sabem si respon a 
l’estalvi que es plantejava en el document del Pla d’ajust o no, etc. 
 
És veritat que se’ns ha convocat a mitjan juliol, el vint-i-escaig, el vint-i-quatre 
per informar, però algunes de les mesures que es pensava aplicar es volia que 
s’apliquessin l’1 de juliol.  En el transcurs del Consell Rector es va demanar 
que s’ajornés, si més no quinze dies, per poder estudiar la documentació i per 
poder doncs analitzar aquelles propostes que no teníem la certesa de que es 
poguessin tirar endavant.  No hi va haver manera, i d’aquí ve aquesta 
presentació de moció d’urgència. 
 
En el primer punt es diu que es revoqui l’acord.  Això és impossible perquè 
l’acord, un acord de l’IMET no es pot revocar en el Ple, però sí que podem 
instar a l’IMET a que revoqui l’acord o en qualsevol cas un redactat similar que 
plantegi la diferència de competències.  Hi han altres qüestions com treballar 
en Comisió les propostes de viabilitat, un Pla de viabilitat per a l’IMET que parli 
precisament d’accions a fer, de subvencions, de línies de treball per crear 
ocupació, i altres qüestions que estan al document que considerem que estan 
fluixes però que no hem tingut l’oportunitat de parlar-ne.   
 
Per tant, el que demanàvem era això.  En aquell dia vam coincidir part de 
l’oposició, després veiem una nota de premsa que ni s’esmenta l’oposició i es 
diu que s’ha arribat a un acord amb els treballadors, cosa que me n’alegro que 
s’arribi a un acord amb els treballadors, però diguem que no ens satisfà la 
manera com s’ha portat a terme aquest diàleg, que creiem que s’hagués hagut 
de produir en un tema tan sensible, i a més a més tenint en compte que l’hem 
demanat des de fa molt de temps.  Per tant, aquest és el motiu pel qual 
presentàvem la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens, si us plau. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, moltes gràcies.  En primer lloc, abans d’entrar en la disquisició 
pròpiament política, i donat que aquest govern de Convergència i Unió tenia 
dubtes sobre la idoneïtat legal d’algun dels acords que presentava aquesta 
moció, hem demanat tant al secretari com al cap de Serveis Jurídics doncs que 
ens digués si competencialment era possible revocar un acord de Ple o 
demanar competències al Ple que estan estipulades que són competències 
pròpies del Consell Rector de l’IMET, com és un Pla de viabilitat. 
 



 

Per tant, en aquest sentit us hem donat l’informe que presenta el secretari, que 
està aquí present i que pot avalar en qualsevol moment, i per tant entenem que 
el punt segon i el punt tercer doncs no es poden aprovar perquè 
competencialment no tenen sentit.  No podem revocar des del Ple un acord i no 
podem presentar una competència pròpia de l’IMET, com és un Pla de 
viabilitat.  Per tant, en primer lloc sí que agrairíem doncs aquesta voluntat de 
que el punt segon i el punt tercer doncs no quedin aprovats per aquest Ple, 
perquè de fet no es poden aprovar perquè competencialment no tenen sentit. 
 
Bé, dit això, i entrant diguem-ne en lo que és pròpiament la part de disquisició o 
de discusió política, i lamentant que m’allargaré malgrat l’hora que és, però 
crec que és un tema prou important i que la ciutadania entendrà que aquesta 
és la nostra feina, explicar bé les coses, i no importa que siguin les onze, les 
dotze o la una, estem aquí per això.  M’agradaria dir en primer lloc que davant 
de la greu situació de crisi i d’atur general, no només de la ciutat de Vilanova, 
sinó del país en conjunt i de l’Estat espanyol també, i  fins i tot casi bé podríem 
dir d’una bona part d’Europa, entenem que fer front a aquesta necessitat amb 
la major diligència possible era una realitat que aquest govern municipal tenia 
que presentar i que tenia que presentar amb una certa urgència.  Per tant, a 
través de l’organisme sobirà competencialment que té aquestes competències, 
que no és altre que el Consell Rector de l’IMET, el govern presenta en primer 
lloc un Pla d’actuació, un Pla de propostes 2012-2013, acompanyat amb una 
nova revisió, amb una nova idea del que entenem que ha de ser aquest Institut 
Municipal d’Educació i Treball.  Una nova visió, que és una visió que pretén 
donar més eficiència a les polítiques d’ocupació i també a les polítiques 
d’ensenyament de la nostra ciutat.  Ara bé, en el moment de presentar 
aquestes propostes hem de posar de manifest que les retallades que ens 
anuncien de l’Estat espanyol en polítiques actives d’ocupació, i també les 
retallades, eh?, no m’importa utilitzar el terme, perquè són retallades del govern 
català en política d’ocupació, tenen una repercusió molt important en el 
finançament de l’IMET.  Tan important que arriba a la quantitat d’1,3 milions 
d’euros.  
 
En termes globals, perquè la gent ens entengui, estem parlant del 22%, 22% 
del pressupost d’aquest Institut, i això a juny de 2012, és a dir, quan ja portem 
un any treballant amb un pressupost.  Per tant, com comprendran, el tema és 
urgent, no podem aplaçar les coses i el tema requereix la nostra condició, la 
nostra responsabilitat de govern, que és la que tractem d’exercir amb totes les 
nostres capacitats, els nostres èxits i també, per què no, els nostres fracassos. 
 
En segon lloc –també cal recordar-ho i cal posar-ho de manifest-, des de la 
seva creació al 2009, fins la data actual, l’IMET ha portat un dèficit acumulat 
d’1,6 milions d’euros.  Repeteixo, porta un dèficit acumulat de l’anterior govern 
municipal d’1,6 milions d’euros des de la seva creació l’any 2009.  Valgui la 



 

pena dir que en aquest periode de temps també apunto que els increments 
salarials dels treballadors de l’Institut Municipal d’Educació i Treball es van 
incrementar en un promig del 15%, allunyant-se molt del que estava passant 
paral·lelament a l’Ajuntament de Vilanova.  I dic de promig, perquè en el cas de 
l’anterior gerent, aquest augment des del 2009 fins al 2011, en què va ser 
apartat de les seves atribucions com a gerent, l’increment de sou va ser del 
24%. 
 
Dit això, davant d’aquesta situació, més enllà de presentar un Pla de propostes 
i un Pla de redefinició, llògicament també cal presentar un Pla d’ajust o Pla de 
viabilitat, o Pla de xoc, diguin-li com vulguin, perquè d’alguna manera es 
determinarà també les capacitats reals d’actuar sobre aquest Institut Municipal.  
Aquest Pla d’ajust no només es presenta en Comisió Informativa, no només es 
presenta al Consell Rector de l’IMET, sinó que també es presenta al conjunt de 
treballadors de l’IMET en una assemblea que es convoca i on es presenta la 
situació real a nivell econòmic que tenim a l’IMET.  Val a dir que ambdues 
propostes han estat validades tant pel Consell Rector de l’IMET com pel 
conjunt de treballadors de la institució.  I aquí sí que vull fer un parèntesis i vull 
subratllar un element cabdal, essencial, i que d’alguna manera dóna una mica 
de llum en aquesta situació econòmica difícil en què ens trobem a nivell 
municipal, a nivell nacional i a nivell també de l’Estat espanyol, i és que gràcies 
–i vull resaltar-ho, eh?-, gràcies al treball conjunt amb els treballadors de l’IMET 
i amb el seu comitè d’empresa i agraint enormement la feina dels dos sindicats 
majoritaris, tant de Comisions Obreres com d’UGT, amb el seu sentit de 
corresponsabilitat, hem assolit acordar un nou conveni laboral que permetrà 
afavorir la viabilitat econòmica d’aquesta institució, permetrà per tant, gràcies al 
seu esforç, apropar-nos a l’equilibri pressupostari, però sobretot, i ho puc dir 
amb veu molt alta, hem aconseguit que aquest gran acord no inclogui 
acomiadaments.  I per tant creiem, des del punt de vista de la responsabilitat 
municipal i d’aquest govern, que aquest esforç, que és un esforç compartit, on 
jo crec que el protagonisme el tenen els treballadors de la institució, no només 
ha suposat una possibilitat d’ajust pressupostari, no només això, sinó que jo 
diria que ha fet possible un nou funcionament amb l’IMET, una nova eina 
laboral, però sobretot que podrem ser capaços de mantenir polítiques 
d’ocupació i d’educació a la ciutat que tant ens interessen i que tant ens 
preocupa. 
 
Ens demanen en aquesta moció deslegitimar el Consell Rector de l’IMET.  Un 
Consell Rector que és l’òrgan màxim sobirà d’un Institut Municipal d’Educació i 
Treball que justament va ser el PSC i el tripartit anterior que governava aquesta 
ciutat, qui va crear, i del qual aquest govern municipal ha heredat estatuts, 
composició i fórmula de funcionament.  Per tant, estem posant en desvalor uns 
estatuts que aquest govern no crea, una composició que aquest govern no 
proposa, sinó que hereda i hereda justament del partit polític que en aquests 



 

moments ens demana que no donem suport als acords que presenta aquest 
òrgan sobirà.  Deu ser i puc entendre que en el passat hi tenien majoria 
absoluta, cosa que no passa en aquest moment, perquè més enllà d’aquesta 
diferència no n’hi ha de cap altra.  Per tant, no entenem per què ara no és vàlid 
el Consell Rector i en canvi els altres anys de tripartit sí va ser vàlid.   
 
Perquè jo els hi pregunto: sota quin criteri podem desautoritzar, per exemple, 
l’opinió del president de l’ADEG?  O per què podem desautoritzar l’opinió del 
director de la UPC?  O de la directora dels Serveis d’Ocupació de Catalunya?  
O de la delegada territorial del Departament d’Ensenyament?  O de la 
representant de les llars municipals?  O de les representants de les escoles 
concertades?  O de la representant de les AMPAs d’aquesta ciutat?  És que no 
tenen dret a opinar sobre les polítiques educatives?  És que no té dret a opinar 
la Diputació, que ens està subvencionant en gran part el finançament de 
l’IMET?  No tenen dret a opinar sobre les polítiques també d’ocupació?  Per 
tant, em sorprèn molt que desautoritzem d’aquesta manera, jo diria, m’atreviria 
a dir que frívola, un grup de gent que, recordo, i que tots vostès ho saben, tots 
vostès ho saben, que davant de la nova política que sembla que ve de Llei 
d’estabilitat pressupostària, poden tenir responsabilitat, fins i tot patrimonial, 
amb les seves decisions.  Per tant, no acceptem el que acorden, ho volem 
revocar, però això sí, les connotacions les podran tenir fins i tot en l’àmbit del 
seu propi patrimoni personal. 
 
Bé, per acabar, si aquest Ple considera que aquell Consell Rector no té sentit, 
jo lo que els hi proposo és que retornem les competències d’educació i 
d’ocupació a l’Ajuntament.  Desmantellem l’IMET, tanquem-lo i repercutim totes 
les competències novament en aquest Ple municipal.  Llavorens sí que tindrem 
tota la vehiculitat possible per fer efectives totes aquelles coses que acordi 
aquest Ple.  Mentrestant, mentres existeixi el Consell Rector de l’IMET no 
podem deslegitimar-lo, o almenys així ho entenem des d’aquest govern.   
 
Per tant, primer punt el votarem en contra, en resum.  El segon i el tercer punt 
entenem que no es poden votar, perquè des de l’informe jurídic ens remeten a 
que aquestes competències no ens pertoquen, i per tant entenem que no es 
poden votar.  I finalment, en el quart i el cinquè punt creiem i considerem que 
és justament el que estem fent, justament estem explicant les fonts de 
finançament i les subvencions que té l’IMET i estem proposant un Pla de xoc 
per promoure aquelles accions que augmentin l’ocupabilitat.  Per tant, el quart i 
el cinquè punt els votaríem a favor, perquè entenem que no és que els votem a 
favor, sinó que és lo que estem d’alguna manera proposant. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 



 

 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, a les 10 de la nit ens entregaven aquest 
informe, ho trobo lògic, data 2 de juliol, en el que bé, segons la regidora Llorens 
interpreta que el segon punt, estic d’acord, no podem revocar, però sí que no 
comprenc per què el tercer punt de constituir una comissió formada pels 
representants dels grups polítics aquest Ple no pot decidir, en tant que el que 
vol... i vostè ho ha dit molt clarament, realment l’IMET és molt  important per a 
aquesta ciutat, és molt important per a aquesta ciutat, en la situació que ens 
trobem de la pèrdua d’un 22% de subvenció, és preocupant el seu estat.  Per 
tant, és molt normal, molt normal, regidora, que tots els grups municipals 
estiguin molt preocupats.  I de fet, així ho vam manifestar en el Consell Rector.  
Fixi’s, tots els representants dels grups polítics vam manifestar el mateix: deixar 
sobre la taula aquella proposta i estudiar el més immediatament possible un 
Pla de viabilitat.  Estem molt preocupats, com tots, estem molt preocupats 
perquè no arribaran aquests diners. 
 
De tota manera recordi que tot això era molt previsible, tot això era molt 
previsible.  Aquest regidor, que és conseller del Consell Rector, va manifestar –
i així consta en l’acta del febrer- de que s’havia de preparar un Pla de xoc 
perquè sinó a l’IMET podíem tenir greus problemes.  Al març i abril tothom, tots 
els ciutadans espanyols ja sabien com eren els pressupostos generals de 
l’Estat que havia preparat el Partit Popular, tots sabíem que s’havia fet una 
retallada impressionant de polítiques d’ocupació.  És a dir, ja feia mesos, feia 
mesos que sabíem el que ens venia a sobre.  Fins al 13 de juny, en Comissió 
Informativa, aquest regidor no va tenir aquest Pla denominat inicialment d’ajust.  
No hi han qüestions semàntiques, no () ni de xoc, ni d’ajust, ni de viabilitat.   
 
Jo crec que el que aquesta moció pretén, suposo, perquè és una moció 
presentada pel Partit Socialista, és que és una preocupació de tota la resta del 
Consistori, menys del govern, d’intentar solucionar el greu problema que tenim 
amb l’IMET.  Jo crec que és així i així, senyora Llorens, ens vam manifestar 
tots els grups, tots els grups vam demanar: deixin aquesta proposta a la taula, i 
fins i tot recordo la representant de la CUP, que va donar dos setmanes, 
demanava dos setmanes.  Ningú va negar aquesta possibilitat.  Estudiem-ho 
en dos setmanes.   
 
El nostre grup evidentment donarà suport, el que sí que ens agradaria aclarir 
en el debat si el tercer punt té aquest Ple competència o no.  Abans que ens 
les treguin totes, aviam, les que tenim les mantenim, no?  Jo crec que sí, 
aquest Ple pot formar una comissió.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
 



 

ARIADNA LLORENS 
 
No, si us sembla... ho dic perquè pot condicionar la resta de respostes, 
demanarem al secretari que es posicioni sobre el segon i el tercer punt.  No 
parlem de la comisió, la comisió ja pot existir i és una comisió que pot ser la 
informativa o una altra, el que no és competencial és que ho acordi en Ple 
aquest... perdó, que el Ple hagi d’aprovar un Pla de viabilitat.  Això és lo que no 
és competencialment possible.  És a dir, que si es treu aquest apartat, i em 
refereixo al secretari, és viable.  És el darrer punt, “pla que haurà de ser 
aprovat per aquest Ple”, no és competencialment d’aquest Ple, perquè per això 
hi ha el Consell Rector.  Secretari, si de cas... 
 
SECRETARI 
 
Sí, com bé ha dit, el constituir una comisió no hi veig cap problema legal i 
l’aprovació d’aquest Pla, si entrés en contradicció amb les competències que té 
els òrgans de l’IMET doncs sí, hi hauria aquí un problema, se suposa, de 
solapament competencial, perquè recordem que és un institut que té 
personalitat jurídica pròpia i, per tant, té els seus òrgans, sens perjudici de les 
competències de control que té el Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Estem en condicions de poder fer una transacció? 
 
SECRETARI 
 
Transacció requereix esmena.  Jo crec que sí, però en tot cas... Transacció 
vols dir una esmena als punts?  Jo entenc que sí que la pot fer, el que passa és 
que s’ha de votar i si no es vota... si no s’introdueix.  No, però vull dir... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
En aquest sentit, com a part que hem presentat la moció, volíem presentar una 
esmena. 
 
 
 
 
 



 

SECRETARI 
 
Sí, jo crec que lo que diu el ROM en aquest sentit és que es presenta l’esmena 
si el proposant de la moció ho accepta doncs ja s’incorpora, i si no s’accepta 
doncs s’ha de votar prèviament la transacció per introduir-la. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, entenc que un altre grup li pot proposar una transacció i el que ha 
presentat la moció pot acceptar-la, no?, això és com funciona.   Clar, entenc 
que un mateix no es pot autotransaccionar, no? Oi que sí, com ho fem 
habitualment, no? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
A veure, en aquest sentit nosaltres, el grup de Convergència i Unió, 
acceptaríem com a transacció que en el punt 3 traiéssim del tros que surt “Pla 
que haurà de ser aprovat per aquest Ple” i que retirin el punt número 2.  I 
evidentment votaríem en contra del primer punt perquè nosaltres no podem 
lamentar el nostre propi comportament.  És a dir, retirar el punt número dos... 
no, perquè a més no ho compartim en absolut, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, seria aquesta la transacció: retirar el punt 2 i la tercera eliminar l’última 
frase.  El grup que ho presenta hauria de manifestar si ho accepta. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, ho hem de veure, ho hem de mirar.  Ara ho mirem el Joan i jo i mentres que 
els grups diguin la seva. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, d’acord.  Doncs tenen una ronda... fem una ronda de paraules.  El 
senyor Arrufat havia demanat la paraula. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Intentaré ser breu i resumir simplement l’essencial.  Nosaltres ja vam expressar 
en la negociació de pressupostos, just després de que precipitadament es 
fessin canvis a l’IMET i s’aprovés un pressupost que tampoc ens acaba de 
convèncer, no tant pel que contenia, sinó per la incapacitat nostra de saber en 
aquell moment i en tan poc temps quins eren els límits de les retallades, quines 



 

eren les dimensions que abarcaven, què posaven en joc, etc.  Això era el que 
ens preocupava sobretot.  Es va fer precipidament, es va fer ràpid, igual que 
les revocacions del gerent, etc., i ens semblava tota l’estona que no hi havia un 
full de ruta ben traçat a darrere, ni un Pla estratègic, ni una reflexió estratègica.   
 
En els pressupostos vam posar cinc eixos sobre la taula, un dels quals era la 
formació ocupacional i vam insistir que per a nosaltres era clau a la ciutat la 
formació ocupacional, com segurament ho és per a altres formacions 
polítiques, òbviament, però que de tots els temes que hi havia sobre la taula 
n’hi havia cinc, i per a nosaltres realment importants, i un era la formació 
ocupacional per reactivar econòmicament aquesta ciutat i garantir un futur a la 
nostra gent o a bona part dels vilanovins i vilanovines. 
 
Fruit d’aquesta prioritat i de les negociacions es va fins i tot acordar un 
increment de la partida de l’IMET, que vam estar uns tres mesos sense saber 
exactament en què s’havia dipositat, dins del pressupost ja aprovat de l’IMET, 
és a dir, a quines partides havia anat a parar, i una mica ens vam quedar 
sorpresos, una mica fent confiança però sorpresos d’on havia anat a parar, 
més que res per la senzillesa de l’acord: 30.000 a gas i llum, 200.000 a 
empreses, a contractació d’empreses externes.  Bueno, hi vèiem com a poca 
reflexió també estratègica a darrere, que segurament tenia tota la seva lògica, 
però tampoc se’ns presentava amb una reflexió estratègica a darrere.   
 
Quan fa... no recordo, fa deu dies se’ns informa, per absència nostra a la 
Comisió Informativa es té la delicadesa d’informar-nos a part, expressament, la 
gerent actual de l’IMET i la regidora sobre les retallades que ens venien a 
sobre i sobre la necessitat de tornar a fer un Pla d’estructuració, l’avalanxa 
d’informació del que suposa 1,3 milions de retallades en una institució que no 
en té gaires més, també és greu i també ens requereix tota una sèrie de 
reunions, de reflexions, etc., que ens van fer anar al Consell Rector a demanar 
dues setmanes de temps, perquè a més a més pel mig evidentment una de les 
retallades afectava directament als treballadors, i els afectava entre el 9 i el 
25% d’una retallada salarial que se sumava a un 3% efectuat abans.  Però 
aquest no era el principal problema, el principal problema és que no hi ha 
enlloc la seguretat que al setembre o a l’octubre o al novembre no n’hi hagi una 
altra.  Això no hi és enlloc, perquè... no hi és enlloc o no hi és almenys en la 
nostra percepció, i no és a la nostra percepció tampoc perquè també ho vam 
demanar, i és una mica el que ens interessa de tot plegat per poder-nos posar 
d’acord i assumir totes les retallades que vinguin de les altres institucions, que 
hi seran i ja està i ens hem de posar a treballar, és quina reflexió estratègica ha 
fet el nou govern o ha posat a debat el nou govern de què necessita la ciutat. 
Perquè nosaltres recordem que la primera reflexió que va fer el govern a l’hora 
d’entomar l’IMET aquest nou govern va ser: fins ara s’ha fet, després 
d’analitzar com estava l’IMET, com es distribuïa la massa laboral dins de l’IMET 



 

i quines formacions tenia, cal una reestructuració estratègica de l’IMET perquè 
no està donant la formació que necessita la ciutat per encarar el futur.  
Chapeau, encertat, vull dir encertat... aviam, doncs llavors quina és la 
formació... nosaltres no som grans experts, però bueno, podem veure que 
segurament hi havia algunes formacions que es venien arrossegant de feia 
temps, o que el SOC proposava i que no coincidien exactament amb la reflexió 
estratègica cap a la qual havia de virar Vilanova i la Geltrú per encarar el futur.  
Però aquesta tampoc la tenim en formació ocupacional i en orientació laboral, 
tampoc la tenim gaire sobre la taula ni gaire segura, quina s’ha fet, cap a on 
s’orienta, perquè s’està òbviament molt més pendent de les retallades que 
vénen i per on cauen les pedres.  Però això a nosaltres ens sotmet a una 
inseguretat absoluta, és a dir, no és que no puguem estar en absolut d’acord 
amb el que es va proposar al Consell Rector, que ho podríem haver estat, fins i 
tot sense arribar a modificar... sinó, on porta?, aquesta és la nostra gran 
pregunta, on porta?  On porta, a més a més desconeixent els detalls de tot el 
que implica a questes retallades perquè, òbviament, qui està allà a dins en el 
lloc de comandament i qui té tota una sèrie de tècnics al lloc de comandament 
pot tenir una visió molt més global de l’IMET que a nosaltres ens costa una 
mica més, molt més, no?, tenir la mateixa visió d’impacte d’aquestes retallades 
i òbviament en qüestió d’una setmana ens és molt difícil poder determinar una 
retallada d’1,3 milions en el pressupost.  Per això vam demanar que s’aplacés 
com a mínim dues setmanes, per poder sobretot entendre cap a on va això, 
cap a on va, i si va cap a algun lloc, no?, se suposa que sí, però cap a on va.  
Nosaltres no vam ser capaços, hi vam estar treballant, no vam ser capaços i 
per això vam demanar que s’aplacés dues setmanes. 
 
Però respecte a la intervenció també volia dir -la intervenció de la regidora-, 
també volia dir un parell de coses.  Evidentment tenen dret a opinar sobre 
polítiques, no educatives ha dit vostè, a nosaltres el que ens interessa sobretot 
en aquest cas és de formació ocupacional i d’orientació laboral, els membres 
del Consell Rector de l’IMET, i segurament hauríem de posar en qüestió el 
funcionament del Consell Rector de l’IMET, segurament, perquè en la votació 
del... un dels agents que vostè ha anomenat, diguéssim agents al marge dels 
grups polítics municipals, després de la votació del pressupost del febrer es va 
girar cap al regidor -que ell hi era malgrat no ser representant de la CUP allà, 
era present al Consell Rector- i li va dir: si això fos una empresa i jo fos 
conseller d’administració d’aquesta empresa, això no ho voto ni boig.  Amb la 
ceguera, diguéssim, de no saber cap... què s’estava votant.  Però és obvi que 
no és culpa... vull dir, és culpa segurament de la composició, del funcionament 
del Consell Rector?, d’acord, però nosaltres sabem, nosaltres sí que som 
políticament responsables del que s’està votant i sí que no podem votar una 
cosa sabent que si fos la nostra empresa no ho haguéssim votat a favor.  Vull 
dir, ho és la nostra empresa, és l’empresa dels vilanovins i vilanovines, ho és, i 



 

per tant nosaltres sí que som consellers políticament responsables, no només 
jurídicament responsables en els estatuts. 
 
I després vostè ha dit que potser una de les solucions és retornar les 
competències a l’Ajuntament.  Em falla la memòria, però qui va votar la creació 
de l’IMET?, perquè nosaltres no ens hi hem expressat, vostès tampoc, d’acord, 
perquè nosaltres no ens hi  vam posicionar a favor.  Nosaltres no és que 
haguem tingut una crítica permanent a l’IMET, sinó que la idea d’entrada no 
ens semblava correcta. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
No, no, a nosaltres tampoc. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
... també segurament des del desconeixement.  I no hem estat invalidant-lo 
permanentment només per aquella votació, hi hem estat treballant a fons per 
veure com se’n sortia, etc., però en tot cas insisteixo, si aquesta és la proposta 
que sorgeix de la reflexió estratègica del govern pel que fa a formació 
ocupacional, a orientació laboral i a totes les àrees que abarca l’IMET, l’han de 
fer, l’han de fer, perquè nosaltres no sabem ara, no en tenim ni idea de cap on 
va l’IMET, o sigui, no en tenim ni idea de quins cursos hi haurà l’any que ve 
gairebé, per exagerar,  però no sabem quin paper jugarà l’IMET a la ciutat, 
excepte el dels conserges i els que vinguessin que ja vénen donats, els altres 
no en tenim ni idea.  Per tant, nosaltres ens veiem absolutament incapaços 
políticament de donar suport a unes retallades quan els treballadors ens diuen: 
però, serà l’última?, és a dir, ja està?, acceptem 25% per segons quins 
treballadors i ja està? I amb això salvem l’IMET?  No, és que no, és que a més 
a més ja m’hi jugo el que vulguem aquí que abans que acabi l’any o hi ha 
acomiadaments o hi ha retallades.  I no perquè de cop se li acudeixi a la 
regidora, sinó... bueno, però ens falta a nosaltres molta més seguretat 
estratègica i molts més recursos per poder treballar de tu a tu en la redefinició i 
en les mesures que es van prenent en el Consell Rector de l’IMET, i per això 
nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè nosaltres haguéssim 
endarrerit dues setmanes. D’acord amb la urgència, però és que clar, tots els 
grups municipals de l’oposició, excepte el del govern, malgrat que amb els 
altres agents sumi majoria en el Consell Rector... bueno, ja, però fins on?, o 
sigui, fins on vol anar el govern definint o no definint un futur estratègic per a 
l’IMET sense els altres grups de l’oposició.  No sé quant de temps pot 
aguantar. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Intentaré també ser breu.  Jo no em vull repetir 
molt, perquè jo crec que al Consell Rector ja ens va quedar bastant clar la 
posició de tots els grups municipals de l’oposició. Sí que podem analitzar... jo, 
dues setmanes abans aquesta regidora es va assabentar del Pla de viabilitat a 
la Comissió Informativa i desgraciadament aquells números no coincidien 
després amb els números que li va oferir a aquesta mateixa regidora el sindicat 
i els representants dels treballadors de l’IMET, i no ho tenia jo... no ho teníem 
clar.  I el que tampoc vaig sortir amb les dades molt clares de la primera 
comisió és quan aquesta regidora, que pertany a la Comissió d’Educació, va 
tindre coneixement del Plan de viabilitat, és que a dada d’avui encara no 
sabem quines seran les subvencions que ens donaran, tant el govern estatal 
com la Generalitat.  Perquè ambdues coses, degut a la situació econòmica que 
tenim les administracions, seran retallades.  No ho sabem. 
 
Tampoc sabem, i crec que és molt important, i crec que és el moment de 
treballar-hi, no només el govern sinó tots els grups municipals d’aquest Ple, és 
per on volem que vagi l’IMET.  L’IMET es va crear al 2009, però pel que ha 
servit no crec que hagi servit per a molt, perquè orientar, formació, ocupació a 
Vilanova no ha crescut, al contrari, ha baixat.  Jo crec que és el moment de 
treballar molt encaradament per sapiguer fins on volem que vagi aquesta 
institució que es va crear fa poc temps, pel que pensa aquesta regidora i els 
fruits que està donant.  Al contrari, està donant deutes.  Crec que en dues 
setmanes no és el moment de decidir i poder fer un Pla de viabilitat que 
garanteixi primer la institució i segon, i molt important, els llocs de treball dels 
treballadors.  Sincerament, el grup popular no va votar a favor del Pla de 
viabilitat fins que no sapiguéssim amb garantia el que havien decidit els 
treballadors en el seu moment.  Després ho van ratificar, com sabem.   
 
Llavorens, en quant al posicionament de la moció, al punt 1 ens abstindrem, al 
punt 2 votarem en contra d’acord...  el dos no es vota.  En canvi, el punt 3, 4 i 5 
votarem a favor, però torno a repetir perquè quedi molt clar: hem de treballar 
tots junts per sapiguer on va i per garantir que la institució de l’IMET primer que 
segueixi circulant, i després que doni fruits a la ciutat, que jo crec que és molt 
important i més amb la difícil situació en la que visquem.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyora Llorens primer?  Senyor Martorell. 



 

 
JOAN MARTORELL 
 
Em toca a mi, no?  Bé, volia aclarir unes quantes coses.  Primer, estem al juny 
del 2012 i fa un any que l’IMET funciona amb el nou equip de govern.  El Pla de 
viabilitat i els temes de funcionament jo vaig sentint comentaris i intencions 
d’intentar reorientar l’IMET, de replantejar-se’l, etc., etc., etc.  Si tanta urgència 
hi havia perquè no podem esperar més, perquè havíem d’aprovar-ho, escolta, 
que hem tingut quatre mesos des de que es va aprovar el pressupost del 
febrer, ja no dic un any, sinó quatre mesos des que es va aprovar al febrer. És 
un tema de voluntat política.  A mi el que em sap greu és que és un tema de 
voluntat política.  El Consell Rector té tota la legitimitat per aprovar allò que 
toqui.  Els seus estatuts regulen allò que pot aprovar i allò que no, però hi ha 
una cosa que es diu intenció, voluntat de diàleg.  Si l’equip de govern no el té o 
la regidora considera que els membres de l’oposició no mereixen aquest diàleg 
o aquesta qualitat del diàleg, doncs és una opinió seva, però jo crec que 
enrocar-se en aquesta situació no ens portarà enlloc.  
 
Aquí el que volem és proposar un Pla de viabilitat, perquè creiem que se’ns ha 
presentat un document que té mancances i té mancances reconegudes perquè 
saben que hi ha dades que no estan confirmades, és més, es parla de cursos 
del SOC quan en el mateix Consell Rector se’ns ensenya un dossier dient: ahir 
o abans d’ahir –més o menys, no sé si era ahir o abans d’ahir o quatre dies 
abans- arriba el catàleg de cursos del SOC i se’ns dóna com a Pla de viabilitat 
un catàleg amb set o vuit tipus de formació.  És a dir, si és que ja es veu que 
no està prou madura la cosa.  I a més a més és que no tenim ganes de posar 
pals a les rodes.  Jo entenc la feina que s’ha fet per quadrar números, i entenc 
l’esforç que suposa i la responsabilitat que suposa, però al marge d’això 
entengui que el que se li demana és voluntat de diàleg.  Que això no es pot 
aprovar pel Ple?  Doncs mala sort, potser és veritat ho aprova l’IMET, però és 
que com que li vam dir, els ho vam dir a les dues i no ens van fer cas, nosaltres 
recorrem al lloc on ho podem reclamar, que és al Ple.  No és competent?  
Doncs mala sort.  Segueixi per aquesta línia de diàleg fluid amb tothom, però la 
veritat em sembla que ni és la seva intenció ni és la nostra.  Jo li demanaria 
que realment on està el moll de l’os és en aquesta comisió que parli del Pla de 
viabilitat, del Pla de xoc del qual el senyor Manel Claver ja li va demanar al 
primer Consell, el meu representant, el representant socialista que ve a l’IMET 
també li va demanar i va demanar qüestions en el Consell Rector del mes de 
desembre i és el que estem demanant.  Com podem ajudar?, perquè veiem 
que no s’està fent, des de la nostra opinió no s’està fent gran cosa i la situació 
de l’ocupació a la nostra ciutat cada vegada va a pitjor, no és que sigui culpa 
seva, no, molt menys, la situació econòmica és la que és, però sí que ens 
agradaria poder ajudar i no podem, perquè se’ns dóna un document que no 
podem parlar, se’ns donen imprecisions i jo entenc que vostès han fet un esforç 



 

de canviar la gerència i doncs de la gerència se’ns ha estat informant, però 
nosaltres no en tenim cap culpa de que la gerent ens hagi d’informar.  Volem 
plantejar accions, perquè veiem que ha passat un any i no veiem el futur.  És 
més, un dels punts d’estalvi que es proposa és no fer activitats, cosa que em 
sembla fantàstic.  Si es deixen de fer activitats sempre s’estalvia, però podem 
deixar de fer coses totalment a l’IMET, llavorens estalviarem moltíssim, però 
em sembla que aquest no és el problema, el problema és que tenim una gent a 
la ciutat que demana, ens demana que busquem formes de finançament, 
podem fer plans d’ocupació, busquem formes imaginatives, que no 
necessàriament passin per les fonts de finançament que ja ens han dit que ens 
retallaran.  I aquí és on volem ajudar, però si no ens deixen, doncs aquí és el 
Ple el lloc on fem la proposta i per això demanem aquesta comisió, la comisió 
que és la comisió informativa, tampoc no demanem una cosa raríssima, eh? 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Senyor Martorell, jo, si em permet, i a tots els grups polítics en general, en 
primer lloc agrair que em fa l’efecte que tots estem d’acord que tenim un 
objectiu comú, que és el de la lluita contra l’atur i el de la lluita per una formació 
millor a la ciutat.  I per tant en aquest sentit agraeixo totes les aportacions que 
s’han fet en aquest Ple.  Hem de treballar amb la complexitat i una mica amb la 
indefinició, i això no pot servir per no tirar endavant, no ens pot servir d’excusa, 
no podem fer una paràlisi per un excés d’anàlisi.  Perquè si us hi fixeu amb el 
que m’aneu dient, per una banda és: “home, heu trigat molt”, i per alta banda 
és: “no, no, encara no”, perquè estem davant d’aquesta situació difícil que en 
cada moment va canviant i és una situació complexa.   
 
Jo reitero la voluntat política de dialogar.  I és més, els hi aprovem el punt quart 
i el punt cinquè, i el tercer també li aprovem i li acceptem en comisió 
informativa.  Només que entenem que per informe legal i jurídic nosaltres no 
podem aprovar en Ple un Pla de viabilitat que competencialment no correspon 
en aquest Ple.  Per tant, només li demanem aquest fet, aquesta petita cosa.  El 
vint-i-quatre de juliol ens tornarem a trobar.  És un Pla d’ajust que en la part 
econòmica és més exhaustiu, perquè quan un està com està no pot deixar 
obert el tema econòmic, però en la part de proposició, amb la part de 
propostes, és un document que ens permet treballar, ens permet avançar.  És 
un primer pas, és un pas important, però que ningú entengui que això és 
definitiu.  Nosaltres estem oberts a dialogar, estem oberts a treballar, estem 
oberts a decidir.  Ojalà decidim quantes més coses millor, perquè quants més 
caps pensin, millor.  I per tant aquesta també és la grandesa d’un govern 
municipal que pugui comptar amb una oposició que, com deia el senyor 
Martorell, no vol posar pals a les rodes. 
 



 

Senyor Claver, jo vull creure que vostè ha dit una frase que no era certa, 
perquè m’ha semblat entendre que a mi no em preocupaven les polítiques 
d’ocupació. 
 
MANEL CLAVER 
 
Això no ho he dit.  
 
ARIADNA LLORENS 
 
D’acord, m’ha semblat entendre-ho i per tant li agraeixo que reconegui que no 
ho ha dit.  I també un punt essencial.  En el conveni col·lectiu ens 
comprometem a que no hi hagi revisió salarial fins a finals de l’any entrant, fins 
a finals del 2013.  Per tant, en aquest sentit crec que també responc la 
pregunta del senyor Arrufat, i tampoc acomiadaments fins a finals del 2013.  
Perquè, cregui’m, més enllà d’això, si el món s’enfonsa jo ja no puc 
comprometre’m.  I cregui’m, més voluntat de diàleg que haver aconseguit que 
el comitè d’empresa de l’IMET s’hagi rebaixat voluntàriament 400.000 euros 
l’any, cregui’m, això és una implicació de diàleg important i crec que ha sigut 
una tasca... home, que el mèrit és d’ells, eh?, absolutament.  
 
Per tant, crec, 24 de juliol ens tornem a trobar.  Seguirem treballant al 
setembre.  I al punt tercer simplement treure la part de que el Ple hagi 
d’aprovar aquest Pla, perquè no és competencial.  I anul·lar el punt número 2.  
És vostè qui em té que acceptar la transacció. 
 
JOAN MARTORELL 
 
El punt número 2 ja li accepto, de la mateixa manera que accepto que algú faci 
un informe jurídic del que diu el Pla d’ajust sobre la possible comissió de 
serveis de la gent que treballa a l’IMET a l’Escola d’Adults, perquè s’ha aprovat 
en un document en el Consell Rector aquesta intenció, i jo diria que fins i tot els 
treballadors van dir que això no era possible. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Li admeto. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Entenc, per tant, accepto que no es pugui aprovar aquest punt número 2.  Ens 
interessa més el tema de la Comissió i el tema de poder treballar.  Anem tard, 
no serà per no haver insistit.  Jo em faig pesat amb els precs, preguntant, ja ho 



 

sap vostè i en comisions informatives, però estem aquí per sortir d’aquesta 
situació.   
 
I després, home, els treballadors han fet un gran esforç, perquè entre altres 
coses se’ls deia que si no arribaven a un acord, amb les facultats legals que 
preveu la llei hi hauria vies de reducció de l’estructura de personal o ajust de 
plantilla.  Per tant, amb una cosa que fins i tot ho he vist en el document dels 
sindicats que ens han fet arribar aquí, home, són unes formes que hauríem 
d’anar millorant, eh?, per dir-ho d’alguna manera.  En qualsevol cas s’agraeix 
l’esforç, entenc dels treballadors, si és que hi ha hagut un acord, que no ho sé, 
no ho sabem, i per tant espero que ens en pugui informar.  Però en qualsevol 
cas el tema cabdal és que veiem que no hi ha rumb a l’IMET i que s’ha 
proposat una sèrie de coses sense massa visió de futur i donant una 
dependència excessiva al SOC, al Servei d’Ocupació de Catalunya, quan aquí 
tenim gent qualificada, molt qualificada, per pot replantejar moltes coses de 
l’IMET i fer propostes que estiguin més arrelades a la ciutat, com així va quedar 
clar en l’acta de la sessió del Consell Rector que es va anomenar aquesta 
qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte, gràcies senyor Martorell.  Si no hi han més paraules, passem a la 
votació d’aquesta moció amb les modificacions que s’han indicat.   
 
Bé, el punt dos ja no hi és, és a dir, eliminat el punt dos.  I en el punt tres 
s’elimina l’última frase que condiciona l’aprovació del Pla en el Ple, perquè no 
és competència del Ple.  D’acord?  Passem, per tant, a la votació i la fem per 
separat els punts. 
 
Vots a favor del punt número 1?  Vots en contra?  Abstencions?  El punt 
número 1 queda aprovat amb els vots a favor del Partit Socialista, Iniciativa i la 
CUP, el vot en contra del govern i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Vots a favor del punt número 3?  Queda aprovat. 
 
Vots a favor del punt número quart i cinquè?  Que aprovat també per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb les transaccions i amb votació separada dels punts.  La 
moció queda aprovada amb el resultat següent: 
 
Votació punt 1: 
   Vots a favor: PSC, ICV i CUP (12) 
   Vots en contra: CiU (9) 



 

   Abstencions: PP (3) 
 
Votació punt 3:  S’aprova per unanimitat. 
 
Votació punts 4 i 5: S’aproven per unanimitat. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER.  Lamentar la forma en què s’ha dut a terme el procés i la falta de 
temps per valorar, estudiar i fer aportacions al document per part dels grups 
polítics d’aquest Ple. 
 
SEGON. Constituir una comissió formada pels representants dels grups 
polítics d’aquest Consistori per debatre un pla de viabilitat per a l’IMET amb 
data límit el mes de setembre.  
 
TERCER. Analitzar de forma immediata les fonts de finançament i les 
subvencions i ajuts per a programes de formació ocupacional que s’han previst 
per l’IMET als propers anys, amb una relació exhaustiva de quines s’han 
demanat i quines quantitats estan pendents de resolució, i proposar noves 
formes de possible finançament. 
 
QUART. Proposar un pla de xoc per promoure accions per augmentar 
l’ocupabilitat de les persones desocupades a Vilanova i la Geltrú.  Un pla que 
contempli accions concretes i avaluables en termes d’ocupabilitat i inserció 
laboral per compensar la retallada de programes que el govern de la 
Generalitat té previst i que a hores d’ara desconeixem, perquè en començar el 
mes de juliol encara no n’ha convocat cap.” 
 
 
33. PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• SOBRE L’APLICACIÓ DEL RD 19/2012, EN LA TRAMITACIÓ DE 
PERMISOS D’OBRES. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem ara a les preguntes.  Passem a les preguntes, on hi ha dos 
minuts per fer la pregunta i dos minuts per contestar-los. 
 
Comencem per... 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, per informar que el nostre grup retira la pregunta. 
 
ALCALDESSA 
 
Preguntes del Partit Popular.  Primera pregunta, endavant.  Dos minuts. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Dos minuts, sí.  Bueno, el 25 de maig es va aprovar un Real Decret sobre 
mesures urgents per a la liberalització del comerç i de determinats serveis, 
convalidada el 14 de juny.  La nostra pregunta és si s’ha adaptat aquestes 
disposicions als procediments de l’Ajuntament, per qüestió de llicències, etc. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Atès que el Real Decret va entrar en vigor a final del mes passat, el 27 de 
maig, bueno, fa un mes aproximadament, en tot cas des dels serveis 
municipals s’està començant a treballar en la revisió dels processos 
administratius per veure de quina manera s’adapten per poder començar a 
aplicar-la en el més breu temps possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
I sabem aquest... n’hi ha una estimació sobre el temps, quan es podrà aplicar? 
 
JOAN GIRIBET 
 
Els tècnics han comentat que al més aviat possible.  Vull dir, estaven mirant 
d’adaptar a veure... jo suposo que estem parlant de temps molt breu, vull dir, 
entenc que estem parlant de... immediatament, entenc jo. 
 
 

• SOBRE LES NOVES MESURES DE MOBILITAT ADOPTADES. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent pregunta. 
 



 

FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, s’han aplicat una sèrie de mesures en matèria de mobilitat a la zona Pare 
Garí, carrer de l’Aigua, Josep Coroleu, etc.  La primera valoració de l’equip de 
govern sobre aquestes mesures? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Doncs la valoració és petita, perquè es van acabar d’aplicar la setmana 
passada i encara no tenim valoració del govern. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Llavors el govern s’ha plantejat, tot i que no ha donat temps, veu que quedarà 
configurat exactament l’stop del carrer Pare Garí quan arriba al carrer de 
l’Aigua?  I té pensat modificar també el temps de... la duració del semàfor de 
Josep Coroleu, cantonada amb carrer de l’Aigua? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Jo, perdoni, senyor Álvarez, però no he entès lo que m’ha preguntat. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Si tenen pensat modificar el temps dels semàfors, del funcionament dels 
semàfors de Josep Coroleu amb carrer de l’Aigua, perquè ja que n’hi han 
embussos...  I també per altra banda la configuració de l’stop del carrer Pare 
Garí, quan arriba al carrer de l’Aigua, si vostès creuen que tal com ha quedat ja 
està bé o tindran que tornar a modificar-ho de la manera que figura? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Doncs home, pensem que com ho hem fet és correcte, però evidentment la 
modificació del temps dels semàfors, un cop es posi en marxa, que ja ha 
començat a funcionar i de moment no s’ha creat cap embús, però bueno, si 
detectem que hi han embussos donarem més temps a una banda o a una altra.  
Però clar, sobre la marxa. 
 
ALCALDESSA 
 
Ha quedat aclarit? 
 
 
 



 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Ah, ja no té més temps? 
 
ALCALDESSA 
 
No, són dos vegades.  Gràcies. 
 
Hi han precs?  Suposo que no n’hi ha cap.  No?  Gràcies, s’aixeca la sessió. 
 
 
34. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

• Moció al Ple de 25 de juliol de 2011, sobre un PUNT D’INFORMACIÓ 
TURÍSTIC I DE SERVEIS A L’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL, on el 
segon acord establia:  

 
“En el decurs de tres mesos, estudiar i redactar la viabilitat de 
creació permanent d’aquest servei d’informació i acollida als 
visitants i viatgers, a través d’un sistema telemàtic.” 
 

Tal com ha expressat la Sra. Iolanda Sánchez, aquesta pregunta ha quedat 
retirada. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 

Hisenda 
 
1. En referència a les bonificacions i ajuts a les ordenances fiscals 2012 

sol·licitades per ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, el grup 
municipal socialista voldria conèixer: 

 
� Quin nombre de sol·licituds per demanar aquestes bonificacions i 

ajuts s’han registrat  i quantes s’han aprovat.  
� Quina és la quantia econòmica de les bonificacions i ajuts concedit 

. 
 
 
D’acord amb les dades dels padrons generats fins al moment per l’exercici 
2012 les dades de les bonificacions són: 
 



 

2012 Tipus % Rebuts Quota Bonificació Deute 

EXEMPTS   100,00% 536 731.311,43 731.311,43 0,00 
Far  25,65% 1 3.667,47 940,71 2.726,76 

Impost 
sobre Béns 
Immobles 

  
  Nàutic  85,00% 1 71.380,25 60.673,21 10.707,04 
  VPO  50,00% 24 9.977,63 4.988,82 4.988,82 
  Plaques solars 50,00% 123 54.450,05 27.225,03 27.225,03 
  Plaques solars 25,00% 114 67.895,78 16.973,95 50.921,84 
  Famílies nombroses 50,00% 16 3.298,24 1.649,12 1.649,12 
  Constructors  50,00% 5 88.377,55 44.188,78 44.188,78 
  Bonificació Ingressos 40,00% 135 19.650,02 7.860,01 11.790,01 
  
  
        955 1.050.008,42 895.811,04 154.197,38 

Tipus % Rebuts Quota Bonificació Deute 
Pensionista  100,00% 1.160 99.760,00 99.760,00 0,00 

Taxa brossa 
domiciliària 
  
  Pensionista Llogater 100,00% 17 1.462,00 1.462,00 0,00 
  Paga Brossa activitat 100,00% 364 31.304,00 31.304,00 0,00 
  Punt Net 20% (6-10) 20,00% 532 45.752,00 9.150,40 36.601,60 
  Punt Net 40% (Més 10) 40,00% 2.778 238.908,00 95.563,20 143.344,80 
  
  
        4.851 417.186,00 237.239,60 179.946,40 

Tipus % Rebuts Quota Bonificació Deute 
Agrícola  100,00% 94 7.371,06 7.371,06 0,00 

Impost 
Vehicles 

  
  

Seguretat 
Ciutadana 100,00% 30 2.010,58 2.010,58 0,00 

 
Transport 
Públic 100,00% 7 1.448,92 1.448,92 0,00 

 Minusvàlids 100,00% 1.143 122.925,02 122.925,02 0,00 

 
Antics  
+25 anys 100,00% 345 15.172,76 15.172,76 0,00 

 Històrics 100,00% 26 3.141,30 3.141,30 0,00 

 
Elèctrics/ 
Bimodals 100,00% 12 1.380,76 1.380,76 0,00 

   

 
 

1.657 153.450,40 153.450,40 0,00 

 
 
2. Quin és el deute que la Generalitat de Catalunya té amb l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú a data 15 de juny de 2012. I per quins 
conceptes? 

 
D’acord amb les dades de la comptabilitat municipal a data d’avui: 

Aplicació          Saldo Text lliure 
2001 01 389 1.263,00 SUBVENCIO EXTINCIÓ COMBUSTIÓ INTERNA , CLAUSURA ABOCADORS 
2006 06 45508 12.000,00 SUBVENCIÓ ESPAIS JOVES INTERCULTURALS 

2007 07 75006 4.983,35 
CONVENI RENATURALITZACIÓ I RECUPERACIÓ MEDIAMBIENTAL 
PLATJA LLARGA 



 

 
Promoció econòmica 
 
1. En referència a la fira Temps de Vi celebrada a Vilanova i la Geltrú els 

dies 1, 2 i 3 de juny, el grup municipal socialista voldria saber quin 
cost li ha representat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i per quins 
conceptes. 

  
La regidoria de Promoció Econòmica tal i com consta en el conveni, adjunt 
electrònicament, signat amb l’entitat per a la co-organització de la Fira, ha fet 

2008 07 75002 694.570,00 APORTACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ ESPORTIU AL CEIP L'ARJAU 
2009 20 75004 500.000,00 PREVISIÓ PUOSC 
2009 20 75005 675.000,00 PREVISIÓ PUOSC 

2009 20 39900 56,25 
ELABORACIÓ, ACTUALITZACIÓ O REVISIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ 
CIVIL. 

2009 20 45502 783,31 SERVEI TRANSPORT ADAPTAT. 
2009 31 45513 2.715,93 COST PERSONAL TRASFERIT BIBLIOTECA JOAN OLIVA 
2010 08 45509 2.741,08 SUBVENCIO SELECCIÓ PERSONAL FOMENT CIVISME 
2010 07 45520 3.858,75 SUBVENCIÓ DRETS HUMANS 
2010 34 45523 2.648,00 MEMÒRIA HISTÒRICA 
2010 54 46282 83.241,29 LIQUIDACIÓ POLIGONS INDUSTRIALS 

2010 08 45509 2.913,35 
SUBVENCIÓ FOMENT CIVISME I DINAMITZACIÓ COMUNITARIA 2010-
2011 (CONTRACTACIÓ RAQUEL MARTINEZ) 

2011 35 45504 4.259,07 SUBVENCIÓ PGRA. INCLUSIÓ SOCIAL 2011 DASC. 
2011 35 45502 2.217,60 SUBVENCIÓ AJUDES D'URGÈNCIA SOCIAL 2011 DASC. 
2011 20 45500 61.466,98 RESTA LD 2011, ANUALITAT 2012. 
2011 34 45522 1.388,62 APORTACIÓ AL SERVEI MINUTS MENUTS 

2011 31 45518 4.000,00 
SUBVENCIÓ A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D'ACTIVITATS CULTURALS 
EN L'ÀMBIT DE LES ARTS VISUALS CONTEMPORÀNIES. 

2011 31 45514 4.028,20 
SUBVENCIÓ A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE D'ACTIVITATS CULTURALS 
EN L'ÀMBIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA. 

2011 10 75090 239.637,50 
SUBVENCIÓ FEDER 2007-2013 AL PROJECTE ""@*TIC COWORKING 
EMPRENEDOR"". 

2011 35 45504 1.467,45 
SUBVENCIÓ AL PROGRAMA DE SUPORT A LES FAMÍLIES EN SITUACIÓ 
DE VULNERABILITAT. 

2011 35 45504 1.650,00 SUBVENCIÓ ""NO RESIDENCIALS INFANTS I ADOLESCENTS"" 
2011 35 45504 1.757,89 SUBVENCIÓ AL TRANSPORT ADAPTAT. 
2011 08 45508 4.321,89 SUBVENCIÓ ""ACOLLIDA I INTEGRACIÓ IMMIGRACIÓ"" 
2011 35 45503 237.365,70 SUBVENCIÓ SAD DEPENDÈNCIA. 
2011 06 45530 580,00 GRI/239/2011 OPTIMITZACIÓ RECURSOS. 
2012 35 45502 491.798,44 SERVEIS SOCIALS BÀSICS PROFESSIONALS CP 2012. 
2012 35 45502 102.165,89 SAD SOCIAL CP 2012 
2012 35 45502 40.770,00 REFERENT COMUNITARI SERVEIS SOCIALS BÀSICS CP 2012 
2012 35 45503 291.971,00 SAD DEPENDÈNCIA CP 2012 

2012 35 45504 33.000,00 
PROGRAMA D'ATENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA DAVANT LES SITUACIONS 
DE RISC PER INFANTS I ADOLESCENTS, CP 2012 

2012 35 45504 35.157,75 
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A INFANTS I ADOLESCENTS, CP 
2012 

2012 34 45522 21.629,22 PROGRAMA MINUTS MENUTS, CP 2012 

2012 34 45522 4.867,20 
SISTEMA DE RESPOSTA URGENT PER A DONES QUE ES TROBEN EN 
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I PER ALS SEUS FILLS I FILLES, CP 2012. 

2012 08 45508 19.448,53 
ACOLLIDA I INTEGRACIÓ A PERSONES ESTRANGERES IMMIGRADES, 
CP 2012 

2012 34 45525 34.500,00 SERVEIS D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD), CP 2012. 

 3.626.223,24  



 

una aportació de econòmica de dos mil euros (2.000 €), que es destinen al 
pagament d’infraestructures. 
 
A banda d’aquesta aportació directa, s’ha donat suport tècnic al 
desenvolupament de l’activitat, i s’ha facilitat material municipal. 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ 

FORMATIVA TEMPS DE VI 
 
A Vilanova i la Geltrú, a l'Ajuntament, essent el dia 4 d’abril de 2012 es reuneixen, 
 
D'una banda, l'Il·lustríssima senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del 
senyor Gerard Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida 
pel senyor Josep Gomariz i Meseguer, secretari d'aquesta Corporació, facultats per 
aquest acte per acord de Junta de Govern Local de data 3 de d'abril de 2012. 
 
I de l'altra part, els senyors Carles Carbonell i Òscar Villagarcia, en qualitat de Vocals 
de l’Associació Formativa Temps de Vi, organitzadora de la fira Temps de vi, la terra 
del vi i del mar a Vilanova, amb CIF G65758087, i amb domicili al carrer de la Fassina 
7, de Vilanova i la Geltrú.  
 

PREÀMBUL 
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú té una llarga i important tradició en la realització de 
festes, fires, festivals i congressos que, a més d’atendre els objectius propis del sector 
organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la ciutat. 
Aquest és un àmbit important en la forma d’entendre el desenvolupament i promoció 
de Vilanova i la Geltrú. 
 
Els representants de l’Associació Formativa Temps de vi, pretenen fusionar el vi, 
l’art i la cultura, en la proposta de fira Temps de vi. Aquest esdeveniment, que tindrà 
lloc els dies 1, 2 i 3 de juny de 2012, a la rambla Principal, la plaça de la Vila i la plaça 
de les Neus, vol implicar tots les motors socioeconòmics de la ciutat, per generar una 
fira centrada en el món vitivinícola, però també en l’excel·lent gastronomia del territori. 
 

MANIFESTEN 
 

I.- Que la realització de Temps de vi, la terra del vi i del mar a Vilanova, és una 
iniciativa útil per al posicionament de la ciutat en el sector vitivinícola, un pol d’atracció 
per a visitants i ciutadania, i un element dinamitzador de l’economia local. 
 
Que en el desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és indispensable 
la intervenció dels agents econòmics i l’administració local. 
 
.- Que amb la consolidació d’aquest festival a la ciutat es cerca exercir una influència i 
lideratge territorial en aquest àmbit. 
 



 

.- Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com algunes de les principals 
premisses la qualitat i la dinamització econòmica i la generació d’ocupació. 
 
II. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú te la voluntat de participar en la 
consolidació de la fira Temps de vi establint amb l’Associació Formativa Temps de vi, 
una forma pautada de col·laboració. Tot i que aquesta col·laboració es fixarà per via 
de convenis anuals, es vol manifestar la voluntat que el període de suport sigui de 
tres anys atenent a unes aportacions econòmiques directes, variables i decreixents i 
una inversió directa per part de l’Ajuntament en l’assumpció de gestions directes. 
 
Coincidint amb aquests paràmetres anunciats, tenim la voluntat d’establir un conveni 
de col·laboració, per la celebració de Temps de vi, La terra del vi i del mar a 
Vilanova. 
 
III. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 

PACTES 
 
PRIMER. L'Associació formativa Temps de vi , i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, es comprometen a coorganitzar la fira Temps de vi, que tindrà lloc a la ciutat, 
els dies 1, 2 i 3 de juny de 2012, segons els acords desplegats en el present conveni. 
 
L’Associació Formativa Temps de vi es compromet a lliurar, com a màxim dos mesos 
abans de la Fira, a la regidoria de Promoció Econòmica, un programa detallat les 
activitats que es duran a terme dins la fira, degudament pressupostades. 
 
Així mateix, farà entrega a la regidoria d’una memòria detallada. 
 
SEGON. En tota la publicitat de la fira Temps de vi, es farà constar el text següent: 
coorganitza l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el seu logotip i el 
logotip promocional de la ciutat. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme, es compromet a participar amb Temps de vi, amb l’aportació 
de 2.000 €, que es destinaran a despeses de logística i d’infraestructures de la fira 
(wc químics, vigilància, neteja, escomesa elèctrica...). Els responsables de 
l’Associació, acordaran amb els tècnics municipals les despeses que s’imputaran a 
aquesta partida, que l’Ajuntament pagarà directament. 
 
QUART. L’Ajuntament gestionarà, fent-se càrrec dels costos que això generi, els 
següents temes: 
 
-  Permisos d’ocupació de la via pública 
-  Pla de seguretat i d’emergència 
-  Escenari per a la plaça de les Neus 
- Inserció de publicitat (es concretaran en document annex, les accions 

específiques) 



 

–  Casetes per a la venda de tiquets (aproximadament, 5). 
–  Neteja dels espais firals a l’acabament de la fira i reforç dels contenidors de vidre i 

cartró. 
–  Instal·lació de fonts d’aigua (el lloguer l’assumirà l’Associació formativa Temps de 

vi). 
–  Coordinació i acompanyament en els tràmits interns que es puguin derivar de 

l’organització de la Fira. 
 
Qualsevol altra despesa o gestió que pugui generar-se després de la signatura 
d'aquest conveni, i per tant no recollida en el present document, haurà de passar a 
formar part, cas que es considerés oportú per ambdues parts, d’un document annex. 
 
CINQUÈ. Comissió de seguiment del conveni: 
 
I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que integren el present document, així com recollir altres 
propostes o iniciatives. 
 
II. La comissió estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i Turisme o 
persona en qui delegui, un representant de l'Ajuntament i dos representants de 
l'Associació formativa Temps de vi. 
 
III. Aquesta comissió es reunirà dos cops l'any. Es podrà convocar de forma 
extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a l’efecte per alguna de les 
dues parts. 
 
SISÈ. El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2012. 
 
SETÈ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 
 
a)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b)  Per desavinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius. 
 
VUITÈ. El marc normatiu d’aquest conveni és: 
 
I. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
II. Regim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 
administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refòs de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al 
seu article 4.1.d). 
 
NOVÈ. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.  
 



 

DESÈ. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni per duplicat en el lloc i 
data que s'assenyalen a l’encapçalament. 
_______________________________________________________________ 
 
SOBRE LA PLATAFORMA CENTRE MULTISERVEIS DEL CONSORCI DE 
SERVEIS A LES PERSONES: 
 
1.  Quina és la plantilla contractada en el moment actual i l'evolució en el 

darrer any, en total i per categoria professional, per a la Plataforma? 
Quin és l'organigrama actual de RRHH? 

 
• Plantilla 

 set.  2011 des. 2011 març 2012 juliol 2012 

personal plantilla física 
d’alta a final de mes 41 52 70 100 

Plantilla equivalent 
contractada mensual 27 40,19 57,53 84,56 

 
 

• Organigrama 
 
L’organigrama de La Plataforma és pràcticament el mateix del que ja es va definir 
en el projecte inicial, i que es manté i es respecta segons el mateix Pla Funcional 
del 2010 (versió 13 de 22/06/2010).Amb dues matisacions, d’una part, la 
coordinació del SAD l’assumeix una professional treballadora Social de nova 
incorporació, i de l’altra, la Direcció de la Residència ha estat assumida per una 
professional per projecció i promoció del mateix servei. 

 
 
ORGANIGRAMA DIRECCIÓ PLATAFORMA 2012 
 



 

 
 
2.  Quins criteris es segueixen per a contractar personal nou? Sistemes 

de contractació? 
 

• Els criteris són exactament els mateixos que s’utilitzen des de la creació 
del consorci. 

 
• La contractació del personal, en un 99%, és incorporació en plantilla en 

règim laboral.  
 
3.  Relació d'empreses subcontractades i procés de contractació seguit, 

objecte de la contractació, temps i quantitat contractada en el darrer 
any. 

 
Relació de les principals empreses subcontractades: 

EMPRESA PROCÉS OBJECTE INICI FI TEMPS 
(ANYS) 

QUANTITAT 
(EUROS) 

COFELY NEGOCIAT SERVEI 
MANTENIMENT MAIG 2011 MAIG 2012 1 44.800 

eur/any 

ISS ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

SERVEI CATERING 

SENSE 
CONTRACTE 

FINS 
SETEMBRE 

2011 

MAIG 2011 1 9.53 eur/dia/ 
resident 

VS ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

SERVEI 
SEGURETAT MARÇ 2011 SETEMBRE 

2011 1 4098 eur/mes 

DINS 
GARRAF 

ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

SERVEI BUGADERIA ABRIL 2011 DESEMBRE 
2011 

1 1.15 eur/kg 

BUGADERIA 
INDUSTRIAL 

ADJUDICACIÓ 
DIRECTA SERVEI BUGADERIA MARÇ 2011 DESEMBRE 

2011 1 0.93 eur/Kg 

SINA ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

SERVEI DE NETEJA 
MAS BAU 

MARÇ 2011  1 15.900 
eur/any 

PLANA NEGOCIAT SERVEI NETEJA GENER 2012 DESEMBRE 1 9835 eur/mes 



 

 
 

4. Quins són els criteris d'accés dels usuaris a la Residència de la 
Plataforma? 

 
Tothom que actualment sol·licita entrar a la residència, no ha de tenir cap 
mena d’impediment per accedir. Les peticions per accedir al centre residencial 
segueixen un protocol d’admissió on l’equip definit expressament per aquest 
fet, des d’una visió multidisciplinària valora professionalment les peticions i en 
determina la puntual excepcionalitat per les pròpies particularitats del perfil de 
l’usuari. 
 
5. Quina ocupació hi ha en el moment actual de places públiques i 

privades a la residència i al centre de dia de la Plataforma? Quina 
demanda hi ha de places públiques a cada dispositiu? Hi ha llista 
d'espera de places públiques? De quant temps? Quantes places 
públiques concertades i com a centre col·laborador hi ha al Centre de 
Dia de la Plataforma? 

 
Residència “Els Josepets” 
 
A data d’aquest document, al dia, el centre residencial “Els Josepets” té una 
ocupació del 70%, és a dir, actualment hi resideixen 93 usuaris. Amb les actual 
previsions, al mes de juny creiem que arribarem a una ocupació del 76%, amb 
100 residents. Pel que fa a places públiques, el centre disposa de 40 places, 
en un grau d’ocupació del 100% d’aquestes, i la resta de places (actualment 
53) en són de privades i PEVS (Prestacions Econòmiques Vinculades a 
Servei). 
 
Pel que fa a la demanda de places públiques, en aquests moments hi ha una 
llista d'espera de 212 persones.  
 
Centre de Dia “MasBau” 
 
A data del present document, i al dia, el servei de Centre de Dia “MasBau”, 
amb un aforament del centre de 60 places, té una ocupació, en dades 

FÀBREGA 2012 
PLANA 

FÀBREGA NEGOCIAT SERVEI PERSONAL 
RECEPCIÓ GENER 2012 DESEMBRE 

2012 1 3744eur/mes 

PLANA 
FÀBREGA 

ADJUDICACIÓ 
DIRECTA 

PERSONAL 
CONSERGERIA NIT 

GENER 2012 DESEMBRE 
2012 

1 4132 eur/mes 

HILL-ROOM NEGOCIAT SUBMINISTRAMEN 
LLITS 3a PLANTA ABRIL 2011 ABRIL 2011  52.000 

RAUL 
SANTOS 

NEGOCIAT SERVEI  SETEMBRE 
2011 

SETEMBRE 
2012 

1 33.600 
eur/any 

CONSORCI 
SALUT I 

SOCIAL CAT 
ADJUDICACIÓ SERVEI 

CONSULTORIA ABRIL 2012 ABRIL 2014 2 24.000 
eur/any 



 

absolutes, de 70 places, de les quals, 50 en són places privades, i la resta de 
20, en places públiques. Amb aquestes dades, confirmem que estem davant 
d’una ocupació del 100% de la plaça pública en règim de centre col·laborador. 
La mitjana d’ocupació, en nombre de persones, i amb una activitat de 
cobertura de servei de dilluns a dissabte, aproximadament és de 40 
persones/dia. 

 
Pel que fa a la demanda de places públiques, en aquests moments hi ha una 
llista d'espera de 58 persones, i de forma molt aproximada, estem parlant d’un 
temps de demora d’un any i mig.  

 
6.  Quin programa d'activitats hi ha pels usuaris de la residència de la 

Plataforma? 
 

D’acord a les directrius de l’equip de Direcció de la Residència, els 
professionals responsables (educadores socials i fisioterapeutes) del disseny, 
planificació i implementació del programa d’activitats, elaboren un pla, del qual 
s’adjunta en fulls anexes. 
 
El programa d’activitats es realitza per cada una de les plantes del centre 
residencial. Aquest programa és grupal, per tant hi ha tallers de fisioteràpia i 
tallers d’ educador social amb manualitats i estimulació. Les sigles F= 
fisioteràpia, ES= Educador Social.  

 
7. Quan es posarà en marxa el menjador social previst com a 

complement del menjador social de Can Pahissa i del servei de 
menjar a domicili? El Govern té la intenció de tancar el menjador 
social de Can Pahissa? 

 
No tenim intenció de tancar Can Pahissa i s’està treballant en l’obertura del 
menjador a la Plataforma. 
_______________________________________________________________ 
 
PREUGNTES GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
18 de juliol de 2012 
 
COMISSIÓ DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
1. En quin moment es troba el conveni per permetre el trasllat de la 

prefectura de la Policia Local? Demanem se’ns faciliti còpia del 
conveni en cas que estigui tramitat. 

 No existeix cap conveni amb tercers per a permetre el trasllat de la 
prefectura de la policia local. 



 

2. En quin moment es troba el conveni Font –Güell?  

 Fa una setmana aprox. que se’ns ha lliurat el pla especial de millora 
urbana de la mansana “Font Güell” per a que sigui revisat i validat pels 
tècnics d’urbanisme i fer-ne tot seguit el lliurament complet a efectes de la 
seva tramitació. 

3. Quan es farà la recepció del sector Llimonet? En quin termini 
s’obrirà el sector i en quines condicions? 

 El sector “el Llimonet” te recepcionades les obres d’urbanització i des de 
mitjans de juliol és obert a l’ús públic atots els efectes. 

4. En quin moment es troba la recepció del sector Sant Jordi 1? Quins 
passos s’han realitzat en aquest darrer any? 

 És pendent de recepció de les obres d’urbanització. Els tècnics 
municipals han elaborat l’informe i la valoració dels treballs que caldria 
realitzar per a resoldre elements de l’obra executada que no son 
conformes al projecte aprovat. 

 S’han mantingut reunions, en els darrers mesos, amb la Junta de 
compensació del sector per tal d’arribar a un acord sobre les actuacions a 
fer i com fer-les. En aquest moment, som pendents d’un pronunciament 
de la junta que pretenem definitiu: o executen els treballs pendents o 
passem a l’execució subsidiària per compte de l’aval. 

5. En quin moment es troba el sector Sant Jordi 2? Quins passos ha fet 
el govern en relació a aquest sector? 

 El govern ha pres coneixement dels antecedents del sector i de la 
proposta que va fer, en el seu moment, la Junta de compensació 
provisional. No s’ha pronunciat respecte a la mateixa. 

6. En quin moment es troba el polígon 2 del sector de l’Eixample de 
Mar? 

 L’empresa promotora de l’actuació Eixample de Mar està enllestint un 
document de modificació del pla especial de l’àmbit que, probablement, 
tindrem presentat per a la seva tramitació el proper mes de setembre.  

 El polígon 2 és subsidiari d’aquesta modificació. 
 
7. En quin moment de tramitació es troba el sector de Cap de Creu? 

Quins passos ha fet l’equip de govern al respecte? 

 La propietat majoritària està preparant un document de modificació del 
PGO que tingui els continguts requerits per la Comissió territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, quan va suspendre la tramitació del primer 
document promogut per l’Ajuntament. 

 
8. En quin moment es troba la tramitació del sector de Santa Maria? 



 

El pla parcial urbanístic del sector ha estat presentat recentment a tràmit 
a l’ajuntament. En aquest moment és pendent d’informe tècnic i jurídic, 
per a procedir, si es el cas, a la seva aprovació inicial. 

9. Hi ha o haurà alguna negociació en l’àmbit urbanístic amb els 
propietaris del sector de Sínia de Vaques amb els que s’ha realitzat 
el conveni per a ubicar un aparcament aquests mesos? 

No hi ha hagut negociació, en l’àmbit urbanístic, amb els propietaris del 
sector “Sínia de les vaques”, respecte a l’aparcament citat. 

10. En quin moment es troba el canvi d’usos de la Sínia de les Vaques? 

S’està enllestint el document de modificació puntual del PGO per part del 
Servei d’Urbanisme. Properament serà sotmès a tràmit.  

11. Quina és la contraprestació i el cost de l’execució dels convenis per 
a la cessió dels 2 aparcaments a Rambla Sant Jordi/Ronda Ibèrica i 
Carrer Àncora? 

(Donar trasllat de la pregunta a la regidoria de Serveis viaris) 

12. En quin moment es troba el PPU de La Muntanyeta- Solicrup? 

El sector “La Muntanyeta”, delimitat com a sòl urbanitzable pel PGO, ha 
estat objecte de consultes recentment. No tenim notícia de en quin 
moment es troba el pla parcial urbanístic (PPU), si se’n ha iniciat la seva 
redacció o si únicament se’n està fent un estudi previ. 

13. Quan es farà la recepció de les obres de Solicrup 2? 

L’acta de recepció ha estat signada el 9 d’agost de 2012. 

14. En quin moment està les converses (si n’hi han) respecte el trasllat 
de l’empresa Componentes a l’entorn urbà de la ciutat? 

S’ha parlat amb l’empresa però no s’ha avançat en cap proposta. 

15. En quin moment es troba el tancament de  les obres al barri del Tacó 
(reurbanització de l’avinguda de Vilafranca)? 

Una actuació de millora de la urbanització de la Carretera de Vilafranca, 
en el tram del Llimonet Tacó,  va ser encarregada oficiosament a Pivsam 
per l’anterior govern municipal. El projecte va ser redactat sense que 
s’arribés a formalitzar l’encàrrec ni s’arribés a consignar partida 
pressupostària per a executar-lo. Segons la informació de la que 
disposem, el finançament havia de ser compartit entre els  propietaris de 
cases implicades del Tacó i l’Ajuntament. El moment segueix sent el 
mateix. 

 



 

16. Quina és la relació de treballs de serveis externs de la regidoria que 
s’han adjudicat entre juny de 2011 i juny de 2012? Amb expressió 
dels imports i conceptes, si s’escau.  

ANY 2011 
 
-27/09/2011 – Adjudicació  a TALLER TRES, Arquitectura SLP, la 
redacció projecte bàsic i executiu, Direcció obres , Estudi de Seguretat i 
Salut, Coordinació de SS i Control de Qualitat  i justificació compliment 
del CTE de les  obres de reforma parcial de la casa Santa Teresa a l’Av. 
Víctor Balaguer. 
Import d’adjudicació:  14.315,76 €. IVA inclòs 
 
-15/11/2011- Encarregar a BC Sistemas de Comunicación,SL instal.lació 
de càmares de vigilància per al Museu Can Papiol. 
 
Import adjudicació: 6.294,69€ IVA inclòs 
 
-28/12/2011- Encarregar a Globusfera  Factoria de Comunicació, la 
creació d’una campanya de comunicació  per promocionar i difondre en el 
marc del projecte “Treballs als Barris 2011”, subvencionada pel SOC.  
Import de l’encàrrec  17.000 € IVA inclòs 
 
ANY 2012 
 
-22/05/2012 – Encarregar a LGAI Technological Center,SA els treballs de 
verificació periòdica del sonòmetre CESVA SC-310 i calibrador CESVA 
CB006, del Departament d’Activitats, en compliment de la normativa 
vigent. 
Import dels treballs:  461,25€ IVA inclòs 
 
-02/07/2012- Encarregar a BOMAINPASA estudi geotècnic per a la 
redacció del projecte d’ampliació i millora del pas sota via al carrer 
Llibertat i reurbanització tram comprés entre els carrers Forn del Vidre i 
Àncora. 
Import d’adjudicació  2.573,58 € IVA inclòs 
 

17. En quin moment es troba la negociació amb l’empresa Ningle i el 
litigi sobre l’edificabilitat en el sector que té adjacent a l’Eixample de 
Mar? 

L’empresa “Ningle” no te un sector, sinó un terreny qualificat de verd 
privat que per inactivitat de l’anterior govern municipal ha esdevingut verd 
públic. Aquest fet ha permès a la propietat plantejar una reclamació 
litigiosa que suposa un problema important per a l’Ajuntament. S’està 



 

tractant d’arribar a un acord amb “Ningle” per trobar una solució que 
convingui a ambdues parts. 

18. En quin moment es troba la modificació al P.I. La Plana (Megadyne-
Rubber) 

Està a punt de tancar-se el document per sotmetre’s al tràmit d’avaluació 
ambiental.  

19. En quin moment es troba la possible modificació d’usos al P.I. Santa 
Magdalena? 

La modificació d’usos, que en realitat tractaria d’una modificació puntual 
del PGO i del PPU del sector, per a l’ampliació d’usos, és en fase 
d’estudis previs i de recopilació de informació sobre la demanda real i la 
potencial, per tal d’orientar la modificació i, alhora, justificar-la. 

20. En quin moment es troben els instruments de desenvolupament de 
la Plaça del Port? 

Pendents de que apareixin interessat/s en les concessions 
administratives que han de possibilitar aquest desenvolupament. Amb la 
concreció de la demanda i la constatació de que aquesta es prou 
coincident amb l’interès públic, s’aprovaria (per part de l’Ajuntament) o 
s’ajustaria (per part de Ports de la Generalitat) l’estudi d’ordenació que hi 
ha redactat actualment. Altre instrument necessari  és el plec per a la 
concessió administrativa, que correspon a Ports de la G. 

21. Quines són les inversions realitzades a la ciutat per Ports de la 
Generalitat entre 2007 i 2012? Amb expressió dels imports i 
conceptes, si s’escau. 

Donem trasllat d’aquesta pregunta a Ports de la Generalitat. 

22. Quines són les entrades econòmiques anuals a Ports en relació al 
Port de Vilanova i la Geltrú? D’aquestes, quines repercuteixen 
directament a la ciutat? 

Donem trasllat d’aquesta pregunta a Ports de la Generalitat.  

23. Com es troba l’estat de conservació de solars a l’Ortoll, en relació al 
seu manteniment i neteja? 

Al sector “Ortoll” no hi ha solars, sinó terrenys i finques. Les ordenances 
aplicables al solars urbans per aquells conceptes no ho son a les fiques 
rústegues. Ara bé, sobre la finca rústega colindant a l’escola Llebeitx 
l’ajuntament realitza unes acciones de neteja i manteniment de forma 
periòdica.  

24. Quins tràmits pel que fa a projectes o urbanístics s’han realitzat en 
relació a l’ordenació de la Platja del Far, el camí de ronda i els 
espigons de la platja del Prat de Vilanova? 



 

Respecte a la platja del Far s’ha intentat desbloquejar aquest tema amb 
el Ministeri, sense resultats concrets. Sobre el camí de Ronda els 
responsables tècnics del Ministeri se’ls ha denegat per part dels seus 
superiors de Madrid la possibilitat de contractar l’assistència tècnica que 
l’elaborés el nou projecte. Respecte els espigons està elaborat un 
projecte. 

25. En quin moment es troba la cessió de terrenys per a confessions 
religioses? 

Les cessions de terrenys per a confessions religioses de la Església 
Cristiana Evangèlica, Los Testigos Cristianos de Jehová, l’Eglésia 
Evangèlica de Filadelfia, Parròquia de Sant Joan Baptista; s’han aprovat 
en els corresponents Plens Municipals, i es troben inscrites en el Registre 
de la Propietat. 

  26. Com es troba l’aplicació de l’ordenança de soroll? A quins àmbits 
s’ha actuat? 

L’ Ordenança de sorolls està aprovada inicialment el 2010 pel Ple 
d’aquesta Corporació, i aprovada definitivament i publicada en el BOP en 
data 1 de febrer de 2011. Per tant, està vigent. Ha actuat en tots els 
àmbits que contempla aquesta normativa, cada cop que s’han presentat 
queixes o denuncies. 

27. Quines trobades ha realitzat el govern amb col·lectius de propietaris       
d’urbanitzacions periurbanes? 

S’han realitzat dues visites: el dia 9 de març a l'urbanització Can Xicarró  i 
el dia 11 de gener al Corral d'En Roc. 

 
28.    Com es troba el Pla Especial de la Pedrera Roca? 

La Modificació puntual del Pla especial del medi físic i paisatge del Garraf 
a l’àmbit de la pedrera Corral d’en Carro és pendent d’aprovació definitiva 
per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

29.   En quin moment es troba el Pla Especial de la subestació del Garraf 
de FECSA-  ENDESA? 

El Pla especial d’ordenació de l’espai de la subestació del Garraf, el seu 
àmbit d’integració paisatgística i les seves línies de transport és 
pràcticament executat, excepte els treballs d’integració paisatgística. 

30.  En quin moment es troba el Pla Director urbanístic de la Línia Orbital 
Ferroviària? 

El Pla director urbanístic de la línia orbital ferroviària va ser aprovat 
definitivament pel Conseller de PTOP en data 12 d’abril de 2010 i és 
vigent des d’aleshores. En tractar-se d’un pla de reserva de sòl, el seu 



 

desenvolupament consistirà en la redacció i execució de la línia 
ferroviària per part de qui correspongui. 

31.  Hi ha alguna proposta d’actuació a l’estació i voltant per part d’ADIF? 
Quines reunions s’han realitzat i quins temes s’han abordat? 

Formació i Treball amb el suport de l’Ajuntament està negociant amb 
ADIF per a instal·lar un projecte d’inserció social prop de l’accés a 
l’estació. El projecte ha guanyat una subvenció de La Caixa i entre altres 
serveis proposa implantar-hi un aparcament de bicicletes vigilat. 

32.  Quines negociacions s’han realitzat per avançar en la unificació 
d’obres sobre la instal·lació de serveis urbans (aigua, gas, 
electricitat...) 

Els criteris per incorporar Fibra Òptica en les rases que s’obrin  per part 
de les diferents  empreses de serveis, estan en fase final de redacció.    
En tot cas, en les nostres obres com la més recent “el pas sota via del 
carrer Llibertat” ja ho tenim en compte i es deixen  passatubs per instal·lar 
la Fibra Òptica  o altres serveis similars més endavant i no haver d’obrir 
rases. 

ENDESA I GAS NATURAL;  Estem en converses amb les empreses per 
tal de poder establir mecanismes per aprofitar les rases que tinguin una 
certa extensió per incloure-hi tubulars i així deixar canalitzacions 
preparades.  

AIGÜES I CLAVEGUERAM: Hem arribat a l’acord de que cada vegada 
que es redacti un projecte d’extensió de xarxa o de renovació important 
mirarem de incloure tubulars que facilitin una possible distribució de línies 
de dades en un futur. 

33.  S’ha realitzat algun estudi sobre l’estat dels sectors industrials de la 
ciutat i quina és la quantificació de sòl industrial per a noves 
activitats? 
S’està realitzant l’estudi ja esmentat per a la ampliació d’usos al sector 
“Santa Magdalena” i s’han realitzat els estudis sobre necessitats de sòl 
industrial i per a activitats econòmiques que formen part de la 
documentació elaborada en el marc de l’avanç de pla del sector 
“Eixample Nord”. NODE Garraf ha realitzat un estudi sobre el estat dels 
polígons industrials de la comarca del Garraf hi ha col·laborat la Diputació 
de Barcelona. 

34.  En quin moment es troba el Catàleg de Masies en sòl no 
urbanitzable? 

Aprovat inicialment i en tràmit d’informació pública. 

35. En quin moment es troba el sector del Xalet del Nin? Quina és la 
intenció de l’equip de govern sobre el Pla Especial proposat? 



 

 
L’equip de govern te la voluntat de facilitar fins on sigui possible la 
construcció d’un establiment hoteler al Xalet del Nin, si be no ha estat 
presentat cap document a tràmit fins a la data, ni, cas que es presenti, la 
resolució final de l’expedient dependrà d’aquest Ajuntament. 

36.  Quin ha estat el  cost de l’aplicació de totes les mesures previstes 
pel Pla de Pacificació del govern? 

S’ha realitzat en la mesura del possible amb personal i materials propis. 
S’ha externalitzat només els treballs més especialitzats. 
 
Canvis de senyalització vertical: Cost zero. Realitzat per la Unitat de 
Serveis Municipals amb material reciclat. 
 
Pintura de carrer Pare Garí: 
Encarregat a empresa externa per import de 2.159,66€ en el tram Teatre 
fins a Tarragona. Factura a pagar pel PINA. 
El tram de Tarragona a la Ronda ha costat 983,94€. Factura a pagar pel 
PINA. 
 
Pintura de carrer Aigua: 
Encarregat a empresa externa per import de 784,92 €. 
 
Nova semaforització Pare Garí/Tarragona: Els semàfors són reciclats i 
sense cost.  
 
S’han aprofitat les rases existents de l’antiga semaforització (cost zero) i 
una empresa externa ha fet les rases inexistents davant la impossibilitat de 
fer-ho amb maquinària pròpia. Cost 2.245€ a pagar per la regidoria de 
Mobilitat. 
 
El regulador del semàfor també ha estat reciclat, cost zero.  
 
Cost de cablejat i instal·lació. Encarregat a una altra empresa externa 
especialitzada en semàfors per 2.815,33€. Factura a pagar pel PINA. 
 
Modificació de la cruïlla semaforitzada de Pare Garí / Aigua. 
Cost total 514,94 €. A pagar per la regidoria de Mobilitat. 
 
Plaça Catalunya 
Cost total de pilones, pintura i senyalització encarregat a empresa externa 
per import de 5.048€. És una microactuació de la regidoria d’Urbanisme. 
Cost de bancs, jardineres i demés elements de mobiliari és zero. Material 
reciclat i col·locat per la USM. 

 



 

  Mobilitat PINA Urbanisme 
Senyalització 
Vertical 0 0 0 
Pintura 784,92 3.144,00 0 
Semàfors 2.759,94 2.815,33 0 

Plaça Catalunya 0 0 5.048,00 
Mobiliari urbà 0 0 0 
        
SUMA 3.544,86 5.959,33 5.048,00 
        
TOTAL 14.552,19     

 

37.  Quines han estat les mesures adoptades pel govern per agilitzar la 
tramitació d’activitats a la ciutat entre juny de 2011 i juny de 2012? 

S’han completat els protocols administratius per donar resposta als 
canvis normatius constants que s’estan experimentant. En aquest sentit 
s’han aplicat totalment les tramitacions mitjançant regim de comunicació 
de l’annex III de la LPCA així com de règims de comunicació de la 
LEPAR. 

S’ha començat a treballar en els protocols administratius per simplificar 
les activitats innòcues.  

38.  Quina és la relació d’activitats (detallada) que s’han acollit a 
l’exempció de les taxes. Quins han estat els motius pels quals s’ha 
aprovat o denegat? 

S’adjunta relació detallada fins a 15 de juliol de 2012.  

Els motius de la seva aplicació son els assenyalats a l’Ordenança fiscal 
número 9. 

39. Quina és la relació de llicències donades per a l’àmbit d’activitats 
durant el 2011 i 2012?  

Destriant:  

i. Noves activitats 
1. 2011: 318 
2. 2012 (1r semestre): 181 
 
 

ii. Canvis de nom 
1. 2011: 73 
2. 2012 (1r semestre): 41 

 
 



 

40.  Quina és la contraprestació i el cost de l’execució dels convenis per 
a la cessió dels 2 aparcaments a Rambla Sant Jordi/Ronda Ibèrica i 
Carrer Àncora? 

Pel que fa a contraprestació, l’Ajuntament ha acceptat que els propietaris 
del solar de la rambla Sant Jordi amb roda Ibèrica, puguin fer el 
pagament de l’IBI fraccionat. 

Quan al cost que ha suposat el condicionament dels esmentats solars:  el 
solar de la rambla Sant Jordi amb la ronda Ibèrica, tres jornades de 
treball de dos operaris de la Brigada Municipal d’Obres amb un tractor.   
El del carrer de l’Àncora, mitja jornada de treball de dos operaris del 
servei de jardineria municipal amb una màquina desbrossadora.  

41. En quin moment es troba l’Agenda 21 escolar? Quina és la previsió i 
l’empresa de cara al curs 2012-2013? 

El programa d’agenda 21 escolar va acabar la seva gestió el 30 de juny, i 
durant tot l’any passat va complir amb els seus objectius de divulgació i 
sensibilització ambientals i coordinació i promoció de projectes de 
sostenibilitat als centres escolars de la ciutat. 

Pràcticament tots els centres de les llars d’infants a secundaria estant 
inscrits al programa, i considerem que es una eina de gran valor educatiu 
i estratègic per la ciutat. 

Actualment s’està treballant en la contractació de l’empresa de cara al 
curs que ve, amb una proposta de contracte de setembre a juny, 
prorrogable. La valoració de la tasca feta per Globality Tic es molt 
positiva, havent assolit una important implicació dels centres en el 
programa d’A21 Escolar, i el desenvolupament de moltes activitats en 
l’àmbit escolar i en l’àmbit ciutadà (com la Fira Ambiental). 

42.  Quines són les activitats realitzades pel Consorci Colls-Miralpeix 
entre 2011 i durant el 2012? 

El Consorci dels Colls va publicar a finals de l’any 2011, la memòria de 
gestió de l’any passat. En ella es recull el llistat i la descripció de les 
diferents activitats realitzades. 
 
El Consorci va desenvolupar activitats de sensibilització i divulgació, de 
coordinació temàtica i entre ajuntaments i socis del Consorci, i ha 
desenvolupat projectes propis, com el seguiment del Parc d’Esculls 
Artificials del Garraf, la execució de trams del Camí Pedalable, el 
seguiment de la praderia de posidònia, el pla de vigilancia ambiental del 
litoral, la col·laboració amb entitats com la UPC, la Confraria de 
Pescadors, etc. 
En la primera part del 2012, s’ha seguit en la línia de treball esmentada, i 
s’han afegit col·laboracions amb Node Garraf, s’ha ampliat la vigilància 



 

ambiental fins a la desembocadura del Foix, s’han col·locat cartells 
informatius a les entrades als Colls, s’ha executat un nou tram de camí 
pedalable,  i s’ha coordinat el pla de prevenció d’incendis als Colls. 

 43.  S’està treballant en la modificació d’usos comercials en alguna part 
de la ciutat? En cas afirmatiu, en quins llocs i en quin moment de 
plantejament està? 

Sí, s’està treballant sobre Sínia de les Vaques i Santa Magdalena. 

44. L’equip de govern té previst realitzar alguna campanya de 
sensibilització o d’informació que tingui a veure amb la via pública? 
Quina és, quins objectius persegueix i quin cost té o tindrà?   

No sols ho té previst sinó que ho ha començat a fer. L’Ajuntament ha dut 
a terme la primera fase de la campanya “Tu ho pagues”. El cost de la 
campanya ha estat assumit amb els recursos propis de la regidoria de 
Comunicació (coordinació i convenis amb mitjans de comunicació), una 
subvenció d’Ecovidrio (3.326,6€ + iva) i una aportació de la regidoria de 
Serveis Viaris (33,93€ iva inclòs). 

 
45. Quines negociacions s’han seguit per arribar a acords amb la 

propietat de terrenys de sòl urbanitzable per tal de desenvolupar-hi 
horts. Quins són els espais previstos i les entitats o els particulars 
que es vol que se n’encarreguin. 

En relació amb el programa d’Horts , tant urbans com socials, no s’ha 
realitzat cap negociació amb propietaris particulars. Actualment s’ha 
constituït una comissió de treball integrada per representants dels 
departaments de medi ambient, urbanisme, companyia de l’aigua, 
participació, serveis socials i via pública. En aquests moments s’està 
treballant només en la proposta d’actuació en terrenys públics municipals, 
i s’està definint el mecanisme de cessió d’aquests espais a les entitats 
vinculades al treball social. 
 

46.  En quin moment estan les negociacions per a la modificació del 
sector del càmping Vilanova – Platja? 

Estan redactant el document de modificació, en funció de les darreres 
orientacions elaborades des de l’ajuntament. 

47.  En quin moment es troba el procés d’expropiació de la casa 
afectada per vialitat al carrer Ferrer Vidal, 2 – carrer Pere Jacas? 
L’ acta de pagament del justipreu i interessos, de manera fraccionada en 
10 terminis, es troba signada i ratificada per la Junta de Govern Local. 

48. En quin estat es troba l’antiga masia de Solicrup i l’edifici de 
calderes del parc de Baix-a-mar? Té previst l’equip de govern fer-hi 
alguna actuació? 



 

Es tracta d’edificis que necessiten una intervenció en profunditat per 
adaptar-los a nous usos, distints dels que havien tingut històricament, que 
foren cedits per a equipaments públics. 

No hi ha prevista, de moment, cap actuació. 

49. Quin és l’ús previst per a les instal·lacions desmuntables situades 
en el parc de Ribes Roges? Hi ha cap conveni d’utilització previst de 
signar amb algun club esportiu. Quin i en quines condicions. Fer 
arribar conveni o text de l’acord. 

L’ús que donen les instal·lacions desmuntables situades en el parc de 
Ribes Roges són d’abillaments i de lavabos.  Hi ha la voluntat de signar 
un conveni  d’utilització de les instal·lacions amb els clubs que estan 
operant en la platja: Club de Mar, Inuit i Cota Cero, són els que han 
mostrat interès.  

Els tècnics de la regidoria d’Esports van mantenir una reunió amb els 
Clubs esmentats en la que es va apuntar els acords i obligacions que 
hauria de recollir el conveni: 

1. Tots els Clubs han d’acceptar  pagar una quota o taxa per 
assegurar els serveis 

2. La neteja s’ha de contemplar en un cost d’us, tenint en compte la 
periodicitat d’aquesta segons temporada. 

3. Cal contemplar un assegurança pels actes vandàlics. 

4. Preveure un espai per deixar coses tancades amb cadenat. 

5. Neteja exterior.   

50. En quin moment es troba el pla per implantar la instal·lació de fibra 
òptica en l’entramat urbà de la ciutat. 

En aquests moments s'està treballant en el pla d'implantació des de 
diferents vessants.: 

 
- Unificació de la normativa interna respecte a les rases: S'ha aprovat 
una directiva interna que coordina els departaments de l'Ajuntament amb 
presència a la via pública a elaborar un pla conjunt d'actuació. 
Neàpolis centralitza els temes relacionats amb el desplegament de fibra 
 òptica per tal de realitzar una millor coordinació en la matèria. 
 
- Creació d'un marc legal d'infraestructures i desplegament:  
Neàpolis i Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, 
estan  treballant per generar un pla director de desplegament de la fibra 
òptica a Vilanova i la Geltrú. Aquest pla engloba tant una normalització de 
la infraestructura, com un mapa de per on cal desplegar la infraestructura 
troncal. Alhora, l'objectiu és crear un pla de negoci per tal de que aquest 



 

desplegament no tingui cost en el ciutadà, i el marc legal per legalitzar un 
operador neutre d'infraestructures, tal com es preceptiu. 

 
- Col·laboració amb empreses de serveis de telecomunicacions: 
S'està en converses amb diferents empreses de serveis de 
telecomunicacions per tal de posar en marxa aquesta infraestructura a 
mesura que es vagi materialitzant. 
 
- Col·laboració amb altres empreses d'infraestructures. S'esta 
treballant juntament amb Xarxa Oberta de Catalunya, en la gestió i 
control de la xarxa ja estesa. Xarxa Oberta és l'empresa majorista de 
cabdal de telecomunicacions per comissió de la Generalitat de Catalunya. 
 

51. Quins passos s’han donat per estudiar la revisió del pla d’antenes 
de la ciutat? 

L’ajuntament està duent a terme el procés GECODIT. Un dels objectius 
d’aquest procés és la modificació del Pla Especial Regulador d’Antenes 
de Telecomunicació.  
 
Actualment ens trobem en una fase molt avançada del procés, amb 
propostes concretes de modificació del pla especial ja consensuades 
entre els tècnics municipals representats de l’Ajuntament (amb el vist-i-
plau dels regidors Joan Giribet i Ariadna Llorens) i els representants de 
les quatre operadores de telefonia mòbil. 
 

52.  En quin moment es troba l’adequació del pas soterrat de la via del 
carrer Llibertat? 

S’està redactant el projecte. 

 53.  En quin moment es troba la negociació amb els propietaris dels 
terrenys on s’ha de ubicar l’hospital. 

No s’ha prosseguit la negociació en desaparèixer la urgència en disposar 
dels terrenys. En tot cas, l’avenç en el desenvolupament de l’Eixample 
Nord pot ser, de moment, suficient. 

54.  Quin és el número d’expedients resolts per l’oficina d’inspecció de 
gestió tributària de l’Ajuntament i quina és la recaptació que ha 
tingut fins al 30 de juny o al 31 de juliol per aquest concepte? 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONS SERVEI INSPECCIÓ FINS JULIOL DE 2012 
COMPROVACIONS 4133  

NOTIFICATS 395 EXPED 
ACTIVITATS 

24 ACTIVITATS CAE 
REQUERIMENTS 680 

NO NOTIFICATS 285   

20 % RECÀRREC EN LA 
LIQ. 

  GENER  5.716,76 NÚMERO PISOS 59 RECAPTACIO 
  DARRERA 6.904,71 

ANTICS 10 GENER 835,00 CONVENIS 
PAGAMENT NOUS 4 

COBRAMENTS 
DARRERA 1.095,00 REQUERIMENTS 22 

GESTIÓ PISOS 

SANCIONADORS 11 

SOLICITUDS A SERVEIS 
SOCIALS 7 

ACTIVITATS 
PUBLICITAT 

REQUERIMENTS 6 

REQUERIMENTS 
COMERCIALITZADOR
ES ENERGIA 
ELECTRICA 

REQUERIMENTS 20 

 

EXPEDIENTS DE 
COMPROVACIO 
LIMITADA 

NUMERO 2 IMPORT 33.000,00 € 

ACTUACIONS AL 
CARRER NUMERO 68 ACTA 6 

 

 



 

55. Quin ha estat l'increment de m² de taules i cadires a la via pública en 
comparació amb el mes de juliol del 2011? 

Durant el mes de juliol de l’any 2011, 174 establiments van demanar 
ocupació de la via pública amb taules i cadires fent una ocupació total de 
5227 m2. 

Durant el mes de juliol d’aquest any, han demanat ocupació de la via 
pública amb taules i cadires 167 establiments, fent una ocupació total de 
5323 m2. 

Així doncs, durant l’any en curs hi ha una previsió d’increment de 96m2 
que correspon a l’1.86% 

56.  Quin ha estat l'increment en la recaptació en concepte de taules i 
cadires a la via pública en comparació amb el mes de juliol de 2011? 

La recaptació es fa de manera anual, amb un sol rebut, i aquest any 
encara no podem oferir dades exactes donat que encara està en curs. 

Des de l’Ajuntament, atenent a l’article núm. 7 de l’ordenança fiscal 26 
“Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic” es confecciona un padró anual, que encara s’està confeccionant 
a la regidoria de gestió tributaria.   

El període de pagament es de setembre a octubre i es confecciona un sol 
rebut de caràcter anual (de gener a desembre).  

Només es tributen aquells mesos en els que hi ha ocupació, cas que es 
tributi un mes en el que finalment no s’ha produït l’ocupació de la via 
pública, es demana acreditació i informe d’aquest fet al tècnic municipal, 
cas que sigui positiu, es fa la devolució de l’import corresponent. 

En alguns casos no s’ha donat llicència en inici per el fet que alguns dels 
sol·licitants venien d’un llarg historial d’impagaments d’altres exercicis.  
No s’ha donat llicència a cap d’ells fins haver aconseguit que satisfessin 
els imports que devien o que hagin pactat un pla de pagament fraccionat 
amb la Tresoreria Municipal, això ha comportat que en un primer moment 
el nombre de llicències concedides hagi estat menor de les sol·licitades i 
que encara ara se n’estiguin concedint algunes un cop resolts aquests 
requisits previs.  

57. D'aquestes, quantes ocupen espais reservats anteriorment per a 
vehicles? Quins ingressos ha rebut l'ajuntament per aquest 
concepte? 

Durant el mes de juliol d’aquest any, 167 establiments han demanat 
ocupació de l’espai públic amb taules i cadires, d’aquests 20  han 
sol·licitat ocupar espai públic en calçada (hi ha 15 establiments que ja 
han muntat la terrassa en calçada i 5 que encara estan pendents de 
muntar). 



 

Els ingressos no es poden aportar donat que es fan per un període anual 
i encara s’està confeccionant el padró a gestió tributaria. 

58. Quins són els criteris a l’hora d’autoritzar la col·locació de taules i 
cadires a la calçada? 

Per a la col·locació de taules i cadires en calçada la regidoria 
d’Urbanisme ha elaborat unes recomanacions genèriques sobre el 
disseny de la implantació de terrasses en calçada. 

Totes les llicències de taules i cadires en calçada s’analitzen en la 
ponència tècnica de circulació, la qual en valora l’accessibilitat, la 
senyalització i la seguretat viària entre altres aspectes.  

59.  Quins són els requeriments tècnics que s’exigeix als establiments 
per al vallat de protecció de les taules i cadires a la calçada? 

Hi ha una norma tècnica que determina el disseny que han de tenir 
aquestes terrasses. Bàsicament es tractaria de fer un tipus de muntatge 
amb mòduls d’aproximadament 0.90x2.00 metres lligats entre si 
mecànicament, i travessers de fusta tropical o de pi roig tractat amb 
autoclau, ancorades mecànicament als muntants mitjançant perfils 
laminats en L de 25mm. 

60. S’ha debatut la conveniència o no de la instal·lació de les taules i 
cadires a les calçades en alguna comissió de circulació? Es aquest 
afirmatiu demanem se’ns faciliti acte de la comissió. 

Sí, s’han debatut podeu trobar aquests acords i parlaments en les 
següents actes de la comissió de circulació i mobilitat: 

- Acta de 8 de febrer de 2012, punt 10 
- Acta de 7 de març de 2012 punts 1 i 2 
- Acta de 28 de març punts 4,5 i 6  
- Acta de 25 d’abril de 2012 punt 2 
- Acta de 9 de maig de 2012, punts 2 i 3  
- Acta de 23 de maig de 2012, punts 2  
- Acta de 30 de maig de 2012, punts 1,2,3 i 4  
- Acta de 6 de juny de 2012, punts 1,3 i 4  
- Acta de 13 de juny de 2012, punts 1,3,4 
- Acta de 20 de juny de 2012 
- Acta de 4 de juliol de 2012 punts 1,3,2 i 4 
 

61. En quin òrgan s'ha aprovat la eliminació de determinades places de 
zona blava per ubicar taules i cadires? 

L’autorització provisional de col·locació de taules i cadires correspon a 
resolució de la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat, que realitza previ 
informe favorable de la ponència tècnica de circulació. Es tracta d’una 



 

autorització a precari que no anul·la els acords de JGL que estableixen 
els trams de carrer de zona blava.  

De la mateixa manera que succeeix quan es concedeix una reserva de 
mobilitat reduïda en zona blava, una llicència de gual o una llicència de 
càrrega i descàrrega, en el moment en què la citada autorització caduqui 
o s’anul·li l’estacionament continuarà sent zona blava si prèviament així 
ho era. 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

1.  La relació d’activitats que organitza o en les que participa 
l'Ajuntament amb finançament de la Generalitat en relació amb la 
Promoció Econòmica, amb la relació d’aportacions el 2011 i les 
previsions i/o els compromisos ja adquirits per la Generalitat el 
2012, inclosos els convenis firmats per les dues institucions amb 
tercers. 

 Cap. 

2.  La relació d’activitats que organitza o en les que participa 
l'Ajuntament amb finançament de la Diputació de Barcelona en 
relació amb la Promoció Econòmica, amb la relació d’aportacions el 
2011 i les previsions i/o els compromisos ja adquirits per la 
Generalitat el 2012, inclosos els convenis firmats per les dues 
institucions amb tercers.  

 

3.  Voldríem conèixer quin suport als serveis i a les activitats locals ha 
sol·licitat l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc del Pla de 
Concertació de la Diputació de Barcelona: 

Per a cada un dels següents recursos voldríem saber: 

� Si s’ha sol·licitat?  
� En cas afirmatiu, per quin projecte i quina dotació econòmica? 
� Si s’ha aprovat per part de la diputació i amb quina quantia 

econòmica?  
 
3.1. Agències per al desenvolupament econòmic local 
3.2. Estudis de desenvolupament econòmic i territorial 
3.3. Gestió i planificació estratègica territorial 
3.4. Observatori de desenvolupament econòmic 
3.5. Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 

locals i de qualitat  



 

3.6. Optimització de la gestió de les polítiques de teixit productiu en 
l'àmbit supramunicipal  

3.7. Centres locals de serveis a les empreses(CLSE) 
3.8. Mentor 
3.9. Polígons d'Activitat econòmica (PAE) 
3.10. Projectes singulars de dinamització del teixit productiu 
3.11. Recull d’activitats de suport a l’activitat empresarial 
3.12. Estudis de dinamització i foment de l’activitat comercial 
3.13. Suport a l’estratègia comercial 
3.14. Actuacions per a la dinamització comercial en un centre comercial 

urbà 
3.15. Comerç de producte artesà 
3.16. Gestió de la dinamització comercial en un centre comercial urbà 
3.17. Senyalització comercial 
3.18. Accions de foment de fires locals 
3.19. Estudis de modernització i creació de fires locals 
3.20. Censos d’activitats comercials i de serveis 
3.21. Foment de l’ocupació de locals comercials buits 
3.22. Planificació i suport en l’ordenació comercial 
3.23. Accions de foment de mercats de venda no sedentària 
3.24. Estudis de modernització i creació de mercats de venda no 

sedentària 
3.25. Modernització de les estructures i de la senyalística dels mercats de 

venda no  sedentària 
3.26. Accions de foment de mercats municipals 
3.27. Estudis de modernització i creació de mercats municipals 
3.28. Modernització de la senyalística dels mercats municipals 
3.29. Actuacions de senyalització turística 
3.30. Desenvolupament i promoció turística del territori 
3.31. Projectes tècnics de senyalització turística 
 

SUBVENCIONS SOL·LICITADES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.  
PLA CONCERTA 

 

3.10 Projectes singulars de dinamització del teixit industrial 

II Fase del projecte "Cowork" Pressupost total:  
16.000,00 € 

Import sol·licitat:  
8.000,00 € 

Import concedit:  
Desestimat 

3.15 Comerç de producte artesà 

Promoció i divulgació de "La Botiga" Pressupost total:  
2.000,00 € 

Import sol·licitat:  
1.000,00 € 

Import concedit:  
Desestimada 

3.17 Senyalització comercial 

Senyalització centre comercial Pressupost total:  
10.000,00 € 

Import sol·licitat:  
5.000,00 € 

Import concedit:  
Desestimada 



 

3.18 Accions de foment de fires locals 

Fira de Novembre 2012 Pressupost total:  
66.622,73 € 

Import sol·licitat:  
12.000,00 € 

Import concedit:  
12.000,00 € 

Rural Nature 2012 Pressupost total:  
15.000,00 € 

Import sol·licitat:  
3.000,00 € 

Import concedit:  
3.000,00 € 

Temps de Vi Pressupost total:  
15.000,00 € 

Import sol·licitat:  
2.000,00 € 

Import concedit:  
2.000,00 € 

3.23 Accions de foment de mercats de venda no sedentària 

Consolidació del mercadal La Collada-
Sis Camins 

Pressupost total: 
22.803,12 € 

Import sol·licitat: 
11.401,56 € 

Import concedit: 
1.026,00 € 

3.26 Accions de foment de mercats municipals 

Campanya promocional estiuenca 
dels mercats municipals amb 
banderoles 

Pressupost total:  
2.000,00 € 

Import sol·licitat:  
1.000,00 € 

Import concedit:  
1.000,00 € 

Campanya promocional estiuenca 
dels mercats municipals amb mupis 

Pressupost total:  
1.500,00 € 

Import sol·licitat:  
750,00 € 

Import concedit:  
750,00 € 

3.30 Desenvolupament i promoció turística del territori 

Festival del Xató i la Cuina d'Hivern Pressupost total:  
12.000,00 € 

Import sol·licitat:  
12.000,00 € 

Import concedit:  
2.000,00 € 

Reedició de material promocional Pressupost total:  
7.000,00 € 

Import sol·licitat:  
7.000,00 € 

Import concedit:  
2.500,00 € 

Setmana del Mar 2012 Pressupost total:  
1.000,00 € 

Import sol·licitat:  
1.000,00 € 

Import concedit:  
Desestimada 

 

 
4. Amb quants turoperadors receptors s’ha entrevistat el Regidor de 

Promoció Econòmica des del seu nomenament? 

 Diversos conjuntament amb els agents turístics de la ciutat. Entre els que 
es troba EVEN Sensaciones a la carta. 

 
5.  De les anteriors, quantes han sigut a instàncies de la Regidoria? 

 Diversos 
 

6.  Quantes visites de turoperadors ha organitzat la Regidoria en l’últim 
any per donar a conèixer la ciutat? I quins són? 

• Touroperador holandès. Càmping Vilanova Park 
• Vilanova Grand Marina 

 
7.  Amb quants turoperadors receptors de viatges d’estudi s’ha 

entrevistat el Regidor de Promoció Econòmica en l’últim any (des de 
juliol de 2011)? 

 Diversos. 
 
8.  Quantes reunions ha mantingut el Regidor de Promoció Econòmica 



 

amb portals d'internet i centrals de reserves? I amb quines? 

Projecte “Cloud Destination” 
- Icontouch Mobile 
- Sr. Aleix Cortines. Empresa de noves tecnologies d’informació i    

comunicació  
- Sistemas e Imagen Publicitaria, S.L. 
- Zona de Comercio. Plataforma Tecnològica 
- Sr. Enric Sulla. Portal projecte aplicacions mòbils  
 

9.  Quants intermediaris i agents turístics ha convocat el Regidor per 
tractar possibles ofertes i paquets a la ciutat? 

- GRUP GESTIÓ PROJECTES-UTE  Projecte la Casa del Penedès 
- BDO . Turisme i Desenvolupament de destinacions i productes turístics 
- Helene Louise Grout (Projecte Turístic) 
 

10.  Quantes visites de premsa especialitzada ha organitzat la regidoria 
en l’últim any? 

 Hem coorganitzat conjuntament amb la Diputació de Barcelona i 
l’Agència Catalana de Turisme, diferents Press Tryps, Fam Tryps i 
workshops adreçats a mitjans francesos, anglesos i russos. 

 
11.  Quins contactes ha mantingut el Regidor de Promoció Econòmica 

amb periodistes especialitzats  en l’últim any?  

  La mateixa resposta que la 10. 

12.  Des de juliol de 2011, quantes empreses ha visitat el Regidor de 
Promoció Econòmica per estudiar la seva implantació a la ciutat, en 
el marc de fires i fora de les fires? 

Empreses: 
-  KingFisher. Anglaterra (Implantació d’una gran superfície comerç 

venda bricolatge) 
-  Dofi Jet Boats (Implantació d’una empresa d’embarcacions de 

passatgers) 
-  SwitchLand (Possible expansió empresa) 
-  Coming Soon (empresa anglesa interessada en terrenys al Garraf) 
-  Gil Agnew i Quinton Jenking (projecte Aparthotel gai) 
-  Càmping Ârea VNG (Projecte d’instal·lació d’activitats de pàrking 

pernocta d’autocaravanes) 
-  Innova Management (Projecte creuers turístics) 
-  Indian pueblo (Projecte implantació parc temàtic) 
 
Organització d’activitats i Fires: 
-  Associació Fics 3D (Jornades Europees d’Stereoscopia 2012) 



 

 

13.  Quins resultats ha donat la presència de Vilanova i la Geltrú a la fira 
Barcelona Meeting Point en termes de  

1) número de contactes establerts: 6 contactes dels quals 3 eren 
operadors en el sector;  

2) número d’empreses establertes a partir de conèixer la ciutat en 
aquella fira: cap; 

3) augment de l'interés per les naus de PIVSAM segons el número de 
peticions comparades amb altres exercicis: 

Número de consultes rebudes en el període, a partir de l’edició dels anys 
anteriors octubre 2011 fins a agost de 2012: 63 consultes.  

Núm. de consultes en el mateix període comparant amb l’any anterior: 49 
consultes. Increment del 28,57%. 

14.  Té previst el Govern recolzar d’alguna manera la comercialització de 
les naus industrials de PIVSAM? 

Efectivament, el Consell d’Administració de PIVSAM del dia 12 de juny va 
aprovar un Pla d’acció per a la comercialització de les naus. 

 
15. Ha participat el regidor en alguna entrevista amb potencials 

compradors o llogaters de naus industrials de PIVSAM des de juliol 
de 2011? 

 Els potencials compradors són inicialment atesos per PIVSAM i en cas 
d’haver alguna demanda especial, els acords finals s’aproven en el 
Consell d’Administració. 

16.  Ha fixat el Govern algun tipus d’estratègia per reforçar el paper dels 
intermediaris en la venta de naus industrials de titularitat municipal? 
En cas afirmatiu, en què complementa o es diferencia del document 
presentat al Consell d'Administració de PIVSAM del passat 19 de 
juny de 2012? 

 S’està treballant sobre aquest tema 

17.  En base als diferents convenis que estableixen una col·laboració 
especial de l'Ajuntament amb l'Estació Nàutica, té coneixement el 
Govern Municipal del número de reserves d’hotel i de diferents 
activitats contractades amb l'Estació Nàutica com a intermediari? En 
cas afirmatiu, pot detallar les xifres per mesos i la seva comparativa 
l’any 2011 i 2012, especificant les diferents activitats? En cas 
negatiu, perquè el Govern no ha fixat mecanismes per obtenir 
aquestes dades? 

 No disposem d’aquesta informació. 



 

 

18.  El Regidor de Promoció Econòmica ha mantingut algun contacte 
amb oficines de la Generalitat o de Turespaña a l’estranger? En cas 
afirmatiu, amb quines i quan? 

 S’han mantingut contactes però a nivell tècnic. En els centres de 
Promoció Turística de Paris i Moscou. 

19. S’ha aprovat algun Pla d'Acció segons allò establert al Protocol de 
col·laboració de l'Ajuntament i els membres de la Taula de Comerç i 
Turisme amb l'Estació Nàutica firmat a l’abril? 

 Estem en procés d’elaboració.  
 
20. Quines millores en la gestió, promoció i comercialització del turisme 

a Vilanova i la Geltrú ha notat el Govern des de la firma del Protocol 
de col·laboració de l'Ajuntament i els membres de la Taula de 
Comerç i Turisme amb l'Estació Nàutica firmat a l’abril? 

 Des de la firma del Protocol de col·laboració totes les accions 
promocionals que s’han fet, han estat consensuades i treballades 
conjuntament. Millora important en les col·laboracions entre els membres 
de la taula. 

 

21. Quin ha sigut el cost total final de la fira Temps de Vi? 

 En virtut del conveni signat amb els organitzadors, Associació formativa 
Temps de Vi: 2.000 €. 

 
22. Disposa el Govern municipal d’alguna relació de les empreses locals 

que subministren materials i/o serveis als tallers de Renfe? 

 Des de l’àmbit no disposem. No és un tema que haguem tractat mai. 

23. Té previst realitzar algun tipus d’acció per fomentar el consum als 
mercats municipals durant la temporada d’estiu? En cas afirmatiu, 
quin cost tindrà i a quina partida pressupostària s’aplicarà? 

 Sí, la regidoria de promoció econòmica i Turisme conjuntament amb la 
regidoria de comunicació ha impulsat una campanya específica per 
promocionar els mercats municipals durant el període estiuenc de cara 
als visitants i turistes. S'han editat fulletons que es reparteixen a les 
oficines de turisme de la ciutat, en els mitjans de transport públics i entre 
els establiments hotelers i de restauració de la ciutat. També s'han 
publicat anuncis en diferents mitjans de comunicació i s'han utilitzat 
suports "mupies" en diversos punts de la ciutat. El cost de la campanya 
estat imputat en les partides pressupostàries corresponents i pels imports 
corresponents de les regidories de promoció i comunicació, algunes dins 



 

del marc dels convenis existents amb diferents mitjans de comunicació. 
Per potenciar específicament el mercat municipal situat a la zona turística 
de la ciutat, hem ubicat dos "totems" a peu de carrer amb la mateixa 
campanya, ubicats al Passeig Marítim i a la Rambla de la Pau indicant la 
localització del Mercat de Mar. 

24. Quantes accions dirigies exclusivament a públic professional fora 
de fires ha realitzat el Govern municipal des de juliol de 2011, per 
dinamitzar l’economia de la ciutat? I quines? 

 - Xarxa Local de Municipis: participació en les reunions i assemblees de 
la Xarxa Local de Municipis per a la dinamització econòmica i l’ocupació 
(26/3 i 19/7). 

 - Participació en les reunions i assemblees de l’Associació Catalana de 
Municipis (12 de juliol) 

 - Cooperativisme: accions de promoció del cooperativisme, adreçades a 
emprenedors i empreses de constitució recent, coincidint amb el manifest 
de suport al cooperativisme de l’Ajuntament. 

 - Mercats municipals: Accions de dinamització econòmica als mercats 
municipals. Programa Opera, per a l’ocupació de parades buides per part 
d’emprenedors (18/9). 

 

25. A quantes reunions de NODE Garraf ha assistit el Regidor de 
Promoció Econòmica des de febrer de 2012 i per tractar quins 
temes? 

 Ha assistit a 9 reunions i han tractat temes diversos. 

26. Quins són, a judici de la Regidoria, els àmbits en els quals l’acció de 
NODE Garraf presenta un valor afegit? 

 En l’àmbit de l’atracció d’inversió per desenvolupar projectes de 
reactivació econòmica i creació de nous llocs de treball a la comarca del 
Garraf 

 
27. S’ha fet algun tipus d’inserció publicitària per part de la Regidoria a 

premsa especialitzada? A quina i per quin import?  

 En l’àmbit del turisme si. Esmentar la campanya promocional d’aquest 
estiu. Document que es va informar a la Taula de Turisme i Comerç 

 
28. Com valora el Govern Municipal els actes per promocionar el port 

realitzats fins l’actualitat? Existeix algun tipus de quantificació dels 
resultats? S’ha produït captació de noves empreses? Quines?  

 Del tot satisfactori. Són organitzats per la Cambra de Comerç de 
Barcelona, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat, Tercat i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. S’han fet presentacions a Igualada, 



 

Lleida i ara s’està preparant la de Saragossa. Diverses empreses s’han 
interessat i un parell ja han operat des de Vilanova. 

 
29. En els actes realitzats per promocionar el Port comercial, com s’ha 

seleccionat el públic assistent  o s’ha limitat a una convocatòria 
oberta? Hi ha hagut algun tipus d’intermediari? S’ha fet algun tipus 
de seguiment posterior? Quin és el cost de cadascuna d’aquestes 
convocatòries?  

 Les convocatòries les han fet les respectives Cambres de Comerç de les 
ciutats esmentades, i els contacte els ha fet la Cambra de Comerç de 
Barcelona. El públic assistent ha estat empresaris de les respectives 
ciutats. No hi ha hagut cap cost per l’Ajuntament 

 
30. S’ha realitzat algun tipus d’acció municipal en l’àmbit de la logística? 

Quina? I algun tipus d’estudi sobre la competitivitat de la ciutat en 
aquest àmbit en comparació amb les ciutats del nostre entorn?  

 Per part de l’Ajuntament no. 
 

COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
1.  En relació a la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la 

dependència, quantes sol·licituds s’han realitzat durant l’any 2012 i 
en quina situació es troben els expedients? En quin temps promig 
de resposta s’estan resolent els expedients? 

 
A Vilanova i la Geltrú 156 persones han presentat durant l’any 2012 la 
sol·licitud de reconeixement de la situació de la dependència.  
 
Segons informació de l’equip que valora en el domicili o centre (SEVAD), 
d’aquestes 156 persones, 96 tenen resolució amb un grau protegit per la 
Dependència, Grau III i II en els nivells 1 i 2, i Grau I nivell 2, o sigui 
persones amb una primera sol·licitud pendents de fer PIA. 
 
De les 60 persones restants, 30 persones han estat valorades en Grau I 
nivell 1, grau no protegit i 30 no tenen la puntuació suficient per ser 
considerades depenents. 
 
A banda de les primeres instàncies, 45 persones més han sol·licitat la 
revisió de la situació de dependència, de les quals 38 persones se’ls ha 
valorat amb un grau protegit. 
 



 

Per tant, a data 7 d’agost el nombre total de persones que durant el 2012 
han presentat una primera sol·licitud o revisió de grau, amb resultat d’un 
grau reconegut per fer PIA, són 134. 

 
Pel que fa al temps de resposta, cal dir que la persona sol·licitant, en un 
termini aproximat d’un mes o mes i mig des de la valoració en el domicili, 
rep la resolució del seu grau i nivell de dependència. No obstant, tot i que 
la persona ja coneix quin es el seu grau de dependència, els Serveis 
Socials de l’Ajuntament han d’esperar a rebre de l’Administració de la 
Generalitat les dades –imprescindibles– corresponents a les persones a 
les quals s’ha enviat la resolució de grau a fi d’iniciar el procediment del 
PIA.  Les bases de dades que facilita la Generalitat als Ajuntaments no 
tenen una periodicitat establerta, ni tampoc contenen un nombre 
d’expedients estàndard. 
 
La fase d’estudi i fins a l’enviament del PIA, té una durada de 8-10 dies 
màxim. El temps promig de realització del PIA des de la trames de les 
dades fins a l’enviament de la documentació per part de l’Equip d’Atenció 
a la Dependència és habitualment de 3 mesos, complint per tant el 
periode de temps que marca la llei.  Tot i així, en l’actualitat es pateix un 
retard d’un mes sobre aquesta mitjana, degut a l’alt volum d’expedients 
tramesos per la Generalitat en els mesos de març (126), abril (41) i maig 
(66).  Dintre de l’any 2012 i fins a la data de 10/08/2012 l’EAD ha fet 334 
PIAs 
 
Un cop validat i enviat el PIA, (moment a partir del qual els Serveis 
socials Bàsics ja no tenen incidència en el desenvolupament de 
l’expedient) en un termini d’un mes la persona rep la resolució PIA i 
l’expedient passa a nòmines. Actualment no existeix un termini orientatiu 
en el pagament de nòmines en els nous PIAS, però tenim coneixement 
que en el mes d’agost s’estan fent els pagaments dels PIAS tramitats a 
desembre de 2011. 

 
2.  Actualment, quin és el temps d’espera màxim per un usuari que 

sol·licita la primera visita als serveis socials? 
 

Durant el primer semestre de 2012, la mitjana de dies naturals per ser 
atès per un/a treballador/a social del servei de primera acollida ha estat 
de 8 dies (6 dies hàbils), temps inferior als 15 dies plantejats en el PAM.  
Tot i així, el servei d’informació, tasca que desenvolupa una integradora 
social, atèn les persones al mateix moment que fan la demanda, o bé en 
un període màxim de dos dies (tret dels periodes de vacances).  Aquesta 
professional dóna resposta a la gran majoria de demandes, fent un 
cribratge molt important d’allò que és competència del sistema de serveis 



 

socials, i a  la vegada fa una primera atenció a les persones, determinant 
el nivell d’urgència. 

 
3.  Actualment, quin és el temps d’espera màxim per un usuari que 

sol·licita el Servei d’atenció domiciliària? 
 
 Màxim un termini de 5 dies.  Si el cas és urgent, pot començar l’endemà 

de valorada l’assignació del recurs de SAD 
 
4.  Actualment, quin és el temps d’espera màxim per un usuari que 

sol·licita el Servei de mediació? 
 

El temps d’espera per les persones usuàries que sol·liciten el Servei de 
Mediació és de 6 dies de mitjana transcorreguts entre el registre del cas i 
la primera intervenció, que és telefònica.  En el cas que es tracti d’un 
tema urgent, el temps de resposta es redueix. 

 
5.  Actualment, quin és el temps d’espera màxim per un usuari que 

sol·licita l’expedició d’informes d’arrelament? 
 

Actualment, el temps d’espera màxim per l’expedició de propostes 
d’informes d’arrelament és de 15 dies.  Els informes d’arrelament els 
expedeix la Generalitat 

 
6.  Actualment, quin és el temps d’espera màxim per un usuari que 

sol·licita la primera atenció del Servei de convivència? 
 

L’atenció presencial o telefònica es realitza de forma immediata.  Ara bé,  
actualment si la comunicació es fa via instància o mitja telemàtic, el 
temps d’espera  màxim per la primera atenció és de 7 dies. 

 
7.  En quin moment es troba la creació del grup de treball específic amb 

tots els grups municipals per intentar millorar el model impositiu per 
a les persones amb risc d’exclusió social, que el govern municipal 
va proposar en el seu Pla de Mandat? 

 
Des del govern s’està treballant el el marc de la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones amb el model de tarificació social que va quedar 
establert en la moció aprovada en el Ple 

 
8.  A quantes persones de 65 anys o més cobreix el Servei d’atenció 

domiciliària? 
 

Dades corresponents al primer semestre de 2012: 



 

 
 Dones Homes Total 

Usuaris SAD 65 o + anys 87 41 128 
 
9.  Quantes persones de 65 anys o més gaudeixen actualment de la 

teleassistència? Quina ha estat l’evolució durant el primer semestre 
de l’any 2012 respecte el primer semestre de l’any 2011? Distribució 
actual de copagament per part dels usuaris i xifres de copagament. 

 
En data d’agost de 2012 gaudeixen de la teleassistència a VNG 1.051 
persones de 65 o més anys.  En relació al primer semestre de l’any 2011 
hi ha hagut una disminució en 279 serveis, deguda a la tasca duta a 
terme durant el primer semestre de 2012 i a través de la qual s’ha pogut 
determinar quines teleassistències eren necessàries i complien els 
actuals requisits.  En aquest sentit, s’ha produït una disminució d’un 20% 
de les persones usuàries pels següents motius: 

• S’han produit canvis en la unitat de convivència i la persona conviu 
amb familiars o cuidadors: 99 situacions 

• El servei de teleassistència ja no és el recurs adequat (procés 
demència, deteriorament...): 32 situacions 

• La persona no fa un ús adequat del servei, no porta mai el 
polsador...: 76 situacions 

• Ingrés en centre residencial: 28 situacions 
• Defunció: 14 situacions 

 
Només en 30 situacions  (2,2%) s’ha produït una baixa per desacord amb 
el nou sistema de copagament, sense que s’observés una necessitat de 
disposat del servei.  En els 12 casos que així ha estat, s’ha fet una 
exempció del copagament per motius tècnics de necessitat d’aquesta 
prestació i continuen gaudint del servei. 

 
Distribució del servei segons tipologia de les persones usuàries 

 

Segons tipologia d'usuaris/es 
Tipus A 932 
Tipus B 80 
Tipus C 41 
Total 1053 

 
Distribució de les persones usuàries en el copagament anual del 
servei segons ingressos econòmics 

Distribució copagament en el servei 

Aportació anual  
Número de 
persones 



 

     
 

 

 

 

 

10.  Quina distribució d’ajuts econòmics per motiu hi ha hagut durant el 
primer semestre del 2012 i comparativa amb l’any 2010 i 2011. 

Dades primer semestre 2012 

Condicionament 
habitatge 6.299,00 4,18% 
Aliments /menjar 32.782,03 21,78% 
Allotjament 
temporal 5.970,00 3,97% 
Despeses 
menors 1.259,47 0,84% 
Deutes 
hipoteques 6.739,11 4,48% 
Deutes lloguer 45.246,91 30,06% 
Entrada habitatge 15.117,50 10,04% 
Formació adults 127,75 0,08% 
Formació 
obligatòria 48,80 0,03% 
Lleure infantil 3.918,70 2,60% 
Promoció de la 
salut 5.789,03 3,85% 
Subministraments 
hab. 22.457,61 14,92% 
Suport comunitat 
terapèutica 0,00 0,00% 
Transport 4.779,09 3,17% 
Totals 150.535,00 100,00 

 

Dades 2011 

Condicionament habitatge 2.496,60 1,15% 
Aliments /menjar   45.822,31 21,20% 
Allotjament temporal 13.370,00 6,19% 
Despeses menors 2.758,31 1,28% 
Deutes hipoteques 14.171,95 6,56% 
Deutes lloguer   61.541,03 28,47% 
Entrada habitatge   32.800,09 15,17% 
Formació adults   20,00 0,01% 
Formació obligatòria 263,20 0,12% 
Lleure infantil   2.132,99 0,99% 
Promoció de la salut 10.312,94 4,77% 

100 € 816  
50 € 55  
40 € 28  
No han de fer copagament 142  
Exempts per criteris socials 12  

Total usuaris  1053   



 

Subministraments hab. 25.544,79 11,82% 
Suport comunitat terapèutica 0,00 0,00% 
Transport     4.932,26 2,28% 

Totals     216.166,47     100,00% 
 

 

Dades 2010 

Condicionament habitatge 2.535,50 0,86% 
Aliments /menjar   37.817,59 12,80% 
Allotjament temporal 31.667,00 10,71% 
Despeses menors 2.588,37 0,88% 
Deutes hipoteques 4.204,58 1,42% 
Deutes lloguer   75.653,13 25,60% 
Entrada habitatge   31.039,23 10,50% 
Formació adults   868,44 0,29% 
Formació obligatòria 38.575,79 13,05% 
Lleure infantil   18.881,72 6,39% 
Promoció de la salut 18.402,36 6,23% 
Subministraments hab. 30.370,34 10,28% 
Suport comunitat terapèutica 540,00 0,18% 
Transport     2.419,00 0,82% 

Totals     295.563,05 100,00% 

 
 
11.  Quina és la ràtio actual del personal dels Serveis socials bàsics? 
 

Nombre de professionals del treball social dedicats a l’atenció directa: 13,25 
Nombre de professionals de l’educació social dedicats a l’atenció directa:  9 
Població 1/1/2011 (INE): 66.905 habitants 
Ràtio treballadors/es socials: 1 per cada 5.049 habitants 
Ràtio educadors/es socials:  1 per cada 7.434 habitants 

 
12.  De quina manera està previst cobrir el servei Hola Nadó des de 

Serveis Socials? 
 

La importància d’aquest servei és que la informació sobre els recursos 
destinats a la Petita Infància arribi a la gran majoria de pares i mares de 
la ciutat en el moment que tenen un fill/a, i també que tinguin un lloc on 
fer consultes sobre el desenvolupament del nadó.  En aquest sentit, 
s’intentarà seguir complint aquest objectiu amb els nounats de la ciutat a 
partir de la tramesa d’una guia informativa dels recursos per a la petita 
infància de la ciutat 

 



 

13.  En quina situació es troba la creació del Consell Local de Serveis 
Socials com a eina de participació ciutadana. 

 
Es troba en procés de creació i de reformulació dels espais participatius 
existents. A partir de la’estudi que està realitzant el departament de 
Participació sobre els espais de participació existents, i en estreta 
col.laboració amb aquesta regidoria, s’establirà el Consell Local de 
serveis socials com a òrgan que aglutini diferents espais de participació 
en l’àmbit social. 

 
14.  Sap l’equip de govern si a Vilanova i la Geltrú hi ha persones que no 

tenen lloc on dormir? En cas afirmatiu, quines mesures s’estan 
duent a terme? 

 
A nivell preventiu, es fa un abordatge de les possibles situacions de 
desnonament per trobar solucions i no arribar a que les persones i 
famílies quedin sense habitatge.  En principi, en aquests moments no 
tenim constància de persones sense sostre a Vilanova i la Geltrú.  Els 
recursos que s’apliquen són l’allotjament en albergs en altres territoris, 
quan es tracta de persones transeünts, i en determinades situacions, es 
preveu, segons protocol a tal efecte, l’allotjament en un establiment de la 
ciutat conveniat.   

 
15. En quantes ocasions s’ha reunit el Consell Ciutadà per a la 

Convivència des del setembre de l’any 2011. 
 

El Consell Ciutadà per a la Convivència no s’ha reunit en cap ocasió des 
del setembre de l’any 2011. Aquest és un espai obert de participació que 
es convoca bianualment. El darrer es va realitzar l’any 2010 i està previst 
realitzar el proper a finals del 2012.   

 
16.  Quins projectes de recerca relacionats amb el sector de la salut i la 

dependència estan actius en aquest moment i quins estan pendents 
de iniciar en un futur immediat? 

 
La Fundació Privada Sant Antoni Abat desenvolupa i gestiona Projectes 
en relació als acords marcs que manté amb el Consorci Sanitari del 
Garraf (CSG), el Consorci de Servei a les Persones (CSP) i el Consorci 
Sanitari de l’Alt Penedès (CSAP). Actualment tots els projectes actius es 
relacionen amb el CSG, i en destaquen els projectes competitius de 
convocatòries europees com el AAL (HELP, eCAALYX) o el ICT_PSP 
(CAALYX_MV) o d’àmbit nacional com INNPACTO o AVANZA 
(ELDERTOY o el recentment finalitzat ACROSS); o de subvenció 
competitiva de la Fundació Obra Social la Caixa (SENTITS). 



 

• HELP alliberament d’apomorfina en funció del moviment per a 
pacients amb Malaltia de Parkinson. 

• eCAALYX plataforma de telemedicina assistencial per a gent amb 
patologies cròniques. 

• CAALYX_MV evolució d’eCAALYX en prova de mercat. 
• ELDERTOY joc-joguina terapèutica dirigida a la gent gran. 
• ACROSS projecte de Robòtica Social. 
• SENTIS ús d’Ambients Multisensorials en Sala (Snoezelen) com a 

tractament de gent gran amb demència moderada i avançada. 
 

La Fundació participa en els projectes d’àmbit local i comarcal de 
promoció comercial, recolzament a l’emprenedoria i innovació, per la 
generació d’un ecosistema integrat d’innovació, indústria, serveis, etc. en 
l’entorn de la salut, la dependència i la promoció de l’exercici físic). En 
aquest apartat es troba la creació d’un ESPAI CO-WORKING, en 
col·laboració amb Neàpolis, aprofitant espais i trajectòria de la Fundació. 
També s’inclou el projecte EIXAMPLE NORD del Consorci del mateix 
nom. I la generació d’un grup intern de creació-innovació de projectes. 
 
Aquest any s’ha ampliat la cartera de serveis-projectes dins la Fundació i 
el Centre de Suport Sant Antoni Abat SL i amb intercanvi amb l’EMAID 
(escola municipal d’art i disseny) i Neàpolis, de creació de material 
audiovisual i disseny 3D per a marketing de projectes, com a material 
formatiu i de divulgació en salut-social. En el que s’emmarca la 
col·laboració amb BVentura i Parc Taulí en el projecte d’una nova tècnica 
per nens amb Pectus Excavatum (PECTUSPLATE); o futurs videojocs 
(Serious Games) de promoció de bons hàbits en salut,... 

 
En TOTS els projectes la tasca sol ser consorciada, en xarxa i en relació 
transversal amb diferents disciplines professionals, tipologies 
empresarials, territoris, universitats i entitats públiques. Des de fa 3 anys 
forma part del grup fundador de la Xarxa per la Innovació en Salut de 
Catalunya (XISCAT), primera d’aquest tipus en tot l’Estat espanyol. 
 

17.  Quina és la situació actual del projecte “Barri Digital”? Els usuaris 
disposen encara dels dispositius de comunicació? 

 
La data de finalització del projecte Barri digital era final de Juny de 2012.   
A la seva finalització es va realitzar un informe final i auditoria de comptes 
que va ser enviada al Ministeri. Un cop finalitzat i avaluat es va procedir a 
retirar els dispositius de comunicació a les persones usuàries, ja que es 
tractava d’un projecte per a provar la tecnologia, però perd sentit en una 
comunitat reduïda de tan poques persones usuàries.  La valoració fou 



 

que no era un projecte reeixit i que no era viable en la realitat actual de la 
nostra ciutat, per la qual cosa es va desestimar tot tipus de continuïtat. 
 

18. S’ha realitzat l’avaluació anual del pla de convivència? Quins 
resultats han tingut els diferents programes o projectes durant l’any 
2011? 
 
S’està treballant per finalitzar l’avaluació del Pla de la Convivència i està 
previst que en breu es puguin facilitar els resultats dels diferents 
programes o projectes a través de la comissió informativa. 

 
19.  Quina ha estat l’evolució del número de contractes de lloguer a 

través del servei de mediació de lloguer social durant els anys 2011 i 
2012? 

 
L’any 2011 es van signar un total de 26 contractes de lloguer. 
Aquest any 2012, fins a la data d’avui, portem 21 contractes. 
 
Comparant els contractes signats entre gener i juliol de l’any passat (que 
van ser 14) i gener i juliol d’aquest any (que són 21 contractes), trobem 
que la signatura de contractes ha incrementat un 50% aquest any 
respecte l’anterior. 

 

20.  Quines accions s’estan duent a terme des de l’equip de govern per a 
la construcció del nou hospital de Vilanova i la Geltrú o per a 
millorar els equipaments existents? 

 
Pel que fa a la construcció del nou hospital hem fet diferents reunions de 
treball amb el Conseller de Salut  així com amb el Director de CatSalut 
estem planificant diverses accions per calendaritzar el procés. 
 
Per a la millora dels equipaments existents: 
La Gerència del CSG, s’ha posat en contacte amb els responsables del 
Catsalut, tant a nivell de Regió sanitària, com del sector sanitari, per tal 
de elaborar in presentar un Pla de Viabilitat 2012-2015 que contempli 
totes les inversions necessàries a nivell dels centres actuals ( HGSC i 
HSAA). En aquest Pla de Viabilitat és contemplen unes necessitats 
d’inversions de 4,8 milions d’euros, en els propers anys, per tenir en un 
bon grau de funcionament els diferents centres entretant no és 
materialitza la construcció d’una nova estructura en Vilanova i la Geltrú.  

 
21. Amb quins recursos de professionals s’han reforçat les ABS de 

Vilanova i la Geltrú durant l’estiu d’aquest any 2012?  



 

Respecte a la cobertura i activitat als centres ICS de Vilanova durant 
l’estiu, l’organització està dissenyada per oferir la màxima 
accessibilitat en l’atenció a l’usuari. 
  
Disposem de 2 metges de reforç.  
  
Alguns professionals s’han desplaçat de centre per cobrir les necessitats 
dels usuaris, evitant així el desplaçament dels ciutadans. 
  
La pressió assistencial no ha variat respecte l’any passat. 
  
Fins ara, no han tingut cap reclamació dels usuaris. 

 
Respecte al CAPI: 
 
En la planificació de la cobertura de l’estiu 2012 s’ha considerat el 
registre històric d’activitat dels dos estius previs 2010 i 2011, en els que 
es va constatar una reducció d’activitat d’entre el 25-35%. Hem observat 
però que aquest estiu la tendència ha estat a una reducció menys 
important de l’activitat que en períodes anteriors, possiblement deguda a 
que la població no ha marxat de vacances o ho ha fet per períodes més 
curts. Per altra banda, s’ha mantingut / incrementat el turisme de 
proximitat respecte anys anteriors. 
L’objectiu és organitzar el servei de forma flexible per tal de garantir 
l’accessibilitat dels usuaris a les consultes de primària amb els 
estàndards de qualitat següents: 
 

o Llista d’espera per consulta assistencial inferior a 48 hores. 

o Atenció el mateix dia si el pacient ho demana tant per metge com 
infermera en el 100% de les visites. 

o Disposar de com a mínim 10 minuts de visita, tant a les agendes de 
metges com d’infermeres. 

o Atenció telefònica en menys de 5 tons en el 90% de les trucades. 

o Com a màxim 3 usuaris en el taulell en el 90% del casos. 

o Atenció domiciliaria diària amb un primer contacte amb un professional 
assistencial en menys de 10 minuts per poder valorar prioritat i atenció 
en com a màxim 3 hores, segons el nivell de prioritat establert. 

Considerem període d’estiu del 1 de juliol al 15 de setembre i és a aquest 
període al que fem referència a l’informe. 
 



 

A l’inici del període d’estiu s’estableix un sistema de monitoratge diari en 
el que es fa vigilància de l’activitat per tal de reajustar els recursos i 
l’oferta de serveis a la demanda observada. Es monitoritza la llista 
d’espera de totes les agendes; l’accessibilitat telefònica; l’accessibilitat a 
taulell mesurant les cues; quantificant l’activitat tant al centre com a 
domicili. 
 
En els períodes, o dies de la setmana, en que s’observa un increment de 
la demanda, de forma àgil, s’amplia la cobertura de la consulta del dia o 
consulta urgent en, com a mínim un 50%. A la consulta del dia s’atenen 
les urgències; els usuaris que prefereixen ser atesos el mateix dia; les 
visites dels professionals que fan vacances i el usuaris  desplaçats 
d’altres zones. 
 
L’organització dels períodes de vacances contempla que mai hi hagi 
menys de 3 metges, infermeres i/o administratius per torn (matí o tarda). 
Els dies en què això succeeix es reforça el servei, ja sigui amb cobertures 
per personal propi o bé amb contractació. 
 
En tots els torns de matí i tarda queda garantit el servei d’atenció 
domiciliaria de 7,30 del matí a 20,30 de la tarda. La resta de l’horari la 
cobertura la fa el dispositiu d’Atenció Continuada. 
 
A la taula 1 es poden veure les absències i cobertures que s’han fet fins 
ara per tal de donar resposta a la demanda. Amb aquests recursos s’ha 
pogut donar resposta mantenint els estàndards de qualitat establerts, 
sense increment de llistes d’espera ni disminució d’accés al taulell o 
telèfon. 

 
TAULA 1. RECURSOS PROFESSIONALS. 
 Hores / mes JULIOL AGOST 

Plantilla 1418 1418 
Absència* 259 (18,3%) 539 (38,0%) 

METGES DE FAMILIA 

Cobertura** 154 (59,5%) 182 (33,8%) 
Plantilla 1726 1726 
Absència* 210 (12,17%) 567 (32,8%) 

INFERMERIA 

Cobertura** 49 (23,33%) 105 (18,6%) 
Plantilla 1232 1232 
Absència* 308 (25,0%) 420 (34,1%) 

ATENCIÓ A L’USUARI 

Cobertura** 21 (6,8%) 147 (35,0%) 
* El % fa referència al total hores plantilla (% d’absència). ** El % fa referència al total 
d’hores d’absència (% de cobertura). 
 

En cap cas el % d’absència ha estat superior al 40% per cap categoria 
professional. 



 

Les contractacions de professionals externs en períodes crítics que no es 
poden assumir amb el professionals habituals han estat:  
 

o Metge 100% jornada: 1 juliol-31 agost. 

o Infermeria 100% jornada: 6-20 agost i 27 d’agost. 

o Administratius 100% jornada: 30 juliol a 17 agost i 13 agost a 31 d’agost.  

S’han incrementat les ambulàncies de suport vital bàsic i avançat 
durant l’estiu, igual que s’ha fet als municipis veïns de sitges i 
cubelles, o s’ha vist reduït el número a la nostra ciutat? 

 
Actualment la xarxa de recursos assistencials terrestres del Sistema 
d’Emergències Mèdiques que donen una primera resposta (*) a la 
Comarca del Garraf tenen com localització: 

 
   S. Pere de Ribes:  - Una unitat de SVB 24h 
Vilanova i la Geltrú:  - Una unitat de SVA 24h 
                                 - Dues unitats de SVB 24h 
                                 - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 
                                 - Una unitat de SVB (reforç hivern 4 mesos) 
                     Sitges: - Una unitat de SVB 24h 
                                 - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 
                 Cubelles: - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 
 
SVB: -Unitat de Suport vital basic amb dos tècnics de transport sanitari TTS 
SVA:  -Unitat de suport vital avançat amb un metge/ssa, infermer/a i un TTS  

 
(*) – la resposta es podrà complementar amb altres recursos terrestres i aeris de 
comarques veïnes en funció de les característiques i dimensió de l’emergència (com ja 
es va poder veure en l’incendi forestal de principis d’estiu i en serveis on els helicòpters 
medicalitzats son un dels recursos de primera actuació) 

 
22.  Quina és la llista d’espera de les diferents intervencions 

quirúrgiques i quina ha estat l’evolució durant el darrer any a la 
comarca? 

  
No s’ha incrementat el número de malalts en espera ( de 1601 a 1571), 
però si el temps d’espera promig, passant de 4,29 mesos d’espera en el 
mes de juliol del 2011 a 7,32 mesos d’espera en juliol del 2012, pel 
conjunt dels 14 procediments quirúrgics  garantits.  El fet de que a pesar 
de fer les mateixes intervencions en els dos primers semestres , i que 
tinguem el mateix número de malalts en llista d’espera, augmenti la llista 
d’espera,  és degut a  que en el segon semestre del 2011, és va produir 
una disminució d’activitat provocada per l’ajustament de la compra 



 

addicional quirúrgica en el exercici 2011, que estem intentant pal·liar 
aquest any, fem més activitat quirúrgica que l’any 2011. 

 
 
23.  Han disminuït recursos a urgències de l’Hospital Sant Antoni durant 

el darrer any? 
 

No han disminuït els recursos a urgències de l’Hospital de Sant Antoni 
durant el darrer any. 

 
24.  Quantes ambulàncies de suport vital bàsic i quantes de suport vital 

avançat té ara Vilanova i si el servei està reforçat durant l’estiu, igual 
que Sitges i Cubelles segons les notícies, o s’ha vist reduït com 
l’any passat? 

 
Actualment la xarxa de recursos assistencials terrestres del Sistema 
d’Emergències Mèdiques que donen una primera resposta (*) a la 
Comarca del Garraf tenen com localització: 
 
S. Pere de Ribes:  - Una unitat de SVB 24h 

Vilanova i la Geltrú:  - Una unitat de SVA 24h 
                                 - Dues unitats de SVB 24h 
                                 - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 
                                 - Una unitat de SVB (reforç hivern 4 mesos) 
                     Sitges: - Una unitat de SVB 24h 
                                 - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 
                 Cubelles: - Una unitat de SVB (reforç estiu 3 mesos) 

 malalts 

espera en 

mesos 

IQ realitzades gener-

juliol 

Tipus intervenció 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

        01-Intervencions cataractes 774 495 5,5 10,2 444 534 

        02-Intervenció varices 117 117 2,2 6,6 146 104 

        03-Reparació hernia inguinal/femoral 75 121 1,8 5,0 106 100 

        04-Colecistectomia 48 73 2,8 5,3 61 63 

        06-Artroscòpia 92 133 2,5 4,6 84 90 

        08-Prostatectomia 32 33 4,9 2,7 45 28 

        09-Alliberament canal carpiana 35 58 2,1 4,4 48 45 

        10-Amigdalectomia/Adenoïdectomia 7 14 4,7 1,5 16 18 

        11-Circumsició 112 106 6,1 6,1 61 89 

        13-Pròtesi de maluc 54 72 3,7 8,5 35 27 

        14-Pròtesi de genoll 150 189 3,1 8,1 47 36 

        15-Histerectomia 17 22 1,9 2,9 45 44 

        22-Excisió/reparació galindó 72 112 2,5 6,5 42 51 

        28-Excisió quist/si pilonidal 16 26 2,2 3,8 24 22 

Total 1601 1571 4,29 7,32 1204 1251 



 

 
SVB: -unitat de Suport vital basic amb dos tècnics de transport sanitari TTS 
SVA: -unitat de suport vital avançat amb un metge/ssa, infermer/a i un TTS  

 
(*) – la resposta es podrà complementar amb altres recursos terrestres i aeris de 
comarques veïnes en funció de les característiques i dimensió de  l’emergència (com ja 
es va poder veure en l’incendi forestal de principis d’estiu i en serveis on els helicòpters 
medicalitzats son un dels recursos de primera actuació) 

 

COMISSIÓ DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS 

1.  Quina previsió de places de llars d’infants hi ha per al curs vinent? 
 
Capacitat places llars d’infants públiques: 442 
Capacitat places llars d’infants privades: 401 
Explicat en comissió Informativa de 25 d’abril de 2012. 
 

2.  Quin és el cost per plaça municipal i quin és el pagament que es fa 
segons sigui Generalitat, pares-mares o Ajuntament? 
 

 
Curs 
2011-2012  

Cost plaça 2011-2012 
Preu licitació funcionament 
equipaments 0-3 anys: 
1.146.154,74 € 
Places: 209 

     
5.483,89 €  

Generalitat 
         
1.300,00 €  23,71% 

Famílies  
         
2.191,63 €  39,96% 

Diputació 
           
95,17 €  1,74% 

Ajuntament 
         
1.897,18 €  34,59% 

 
 
El finançament de la Generalitat es preveu de 1.300 €/alumne per al curs 
2011-2012. Encara no s’ha rebut confirmació de la quantitat. 
 
Explicat en comissió Informativa de 25 d’abril de 2012.  
 

3.  S’ha rebut cap ajut per a places de llars d’infants per part de la 
Diputació? 



 

Enguany, com a novetat, i per primer cop, la Diputació de Barcelona 
contemplava la possibilitat de sol·licitar una subvenció per al 
funcionament d’escoles bressol municipals dins del Catàleg de suport als 
serveis i a les activitats locals 2012. Aquesta subvenció es va sol·licitar i 
la Diputació subvenciona en 19.891,23 €. Es desconeix si aquest 
concepte es podrà demanar en properes convocatòries.  
 

4.  En quin moment està l’ampliació de places de llars d’infants que 
esmenta el PAM? 

 
La situació actual ens situa en un moment complex. El gir en el 
finançament de les llars d’infants municipals situa com a prioritat la 
consolidació de les places que actualment hi ha en funcionament. 
 

5.  Quines converses s’han dut a terme entre la Regidoria d’Educació i 
el Departament d’Ensenyament per tractar la realitat educativa de la 
ciutat? A quins acords s’ha arribat? 
 
Durant tot l’any es mantenen les converses que siguin necessàries per a 
tractar els diversos temes relatius a l’educació de la ciutat.  
 

6. En quin moment està la negociació amb el Departament 
d’Ensenyament per a l’ampliació de l’escola Sant Jordi i el trasllat-
tancament de l’escola Pasífae? Quin és el calendari actual previst? 
Quin és el cost del projecte d’ampliació? Es manté la data  de 
setembre de 2013 per tenir l’ampliació construïda? 

 
La negociació amb el Departament d’Ensenyament segueix el seu curs. 
Les darreres notícies són que es va explicar a una representació de 
l’AMPA i als equips directius de cada escola la situació actual d’aquest. 
De fet, la darrera reunió es va celebrar el 24 de juliol. El cost de 
l’ampliació és una dada que en aquests moments no podem especificar i 
entenem que els calendaris i dates es mantenen segons les previsions 
inicials la data de setembre de 2013 per tenir l’ampliació construïda? 
 

7.  Quants alumnes de l’escola Pasífae han demanat marxar de l’escola 
per al curs 2012-2013? A quants se’ls ha acceptat una nova plaça? 
 
Han estat 25 alumnes que han demanat per marxar de l’escola dels quals 
13 s’han pogut matricular en un altre centre. No obstat cal tenir present 
que fins el mes de setembre encara hi ha possibilitats de canvis. 
 

8.  Quina és la ràtio d’alumnes de les escoles i instituts a Vilanova? 
 



 

Competència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Per al curs 2012-13: 
Centres públics: 
P3: 25 alumnes 
De P4 a 6è de primària: 26 
1e ESO: 30 
De 2n a 4t d’ESO: 33 
 
Centres concertats: 
P3: 27 alumnes 
De P4 a 6è de primària: 25. Els centres poden demanar augment 
1r ESO: 35 
De 2n a 4t ESO: 30. Els centres poden demanar augment. 
Explicat en la comissió informativa del dia 6 de juny de 2012 i en el 
Consell Escolar celebrat el dia 20 de juny de 2012.  
 

9.  Quina és la xifra d’estudiants de la ciutat segons nivells d’estudis 
que segueixen i segons cursos: 0-3, primària, secundària, cicles 
formatius, escola de música, escola d’art, escola d’adults, cursos de 
l’IMET, escola d’idiomes? 

 
Corresponent al curs 2011-12. Data recollida de dades: setembre-octubre  
2011 
. 0-3: 691 alumnes llars infants públiques i privades  
. Infantil: 2223 alumnes 
. Primària: 4245 alumnes 
. Secundària: 2861 
. Batxillerat: 877 alumnes 
. Cicles Formatius: 971 alumnes 
- Escola de música i conservatori: 584 alumnes 
. Escola d’art: 383 alumnes 
. Escola d’adults: 749 alumnes 
. Cursos IMET: 543 alumnes 
. PTT: 30 alumnes 
. Escola d’idiomes: 707 alumnes 
Explicat en el Consell Escolar celebrat el novembre de 2011. 
 

10. Té l’equip de govern coneixement de famílies que hagin pre-inscrit 
alumnes en una escola pública i hagin hagut de matricular-se en 
escoles concertades? Quants casos han estat i com s’han resolt. 

 
S’han matriculat 16 alumnes de P3 a l’escola concertada que havien 
sol·licitat escola pública. 



 

S’han matriculat 8 alumnes de 1r. d’ESO a l’escola concertada que 
havien sol·licitat institut públic. 
Motiu: distribució equilibrada alumnat amb nee. 
 

11.  Quin és el grau de participació per nivells d’estudi als cursos o 
activitats del PAE? 

 
. Educació infantil (segon cicle): tots els nivells 
. Educació primària: tots els nivells 
. Educació secundària obligatòria: tots els nivells 
. Batxillerat: tots els nivells 
. Cicles Formatius 
. Educació Especial: TEGAR 
. PQPI/PTT 
. PQPI/IMET 
. Escola d’Art 
 

12.  Quines negociacions s’han dut a terme per ampliar l’oferta de cicles 
formatius a la ciutat? Amb qui s’ha parlat i quan i quina 
documentació s’ha aportat per justificar les peticions. 
 
El mes de febrer es posa en marxa la Taula d’Educació i Ferrocarril, 
integrada per representants del món polític, educatiu, universitari i 
ferroviari, que compta amb la participació de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, el Museu del Ferrocarril, RENFE-Integria, Fundació Catalana de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
Entre els seus objectius hi ha el de treballar en la proposta d’implantació 
del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Manteniment Ferroviari en un dels 
instituts públics de la ciutat.  
 

13.  Quines accions s’han dut a terme per afrontar el problema de 
l’absentisme escolar? 

 
- Elaboració d’una base de dades per a recollir els casos d’absentisme 

dels centres, per trimestres. 
-  Identificació de  les causes d’absentisme  
- Supervisió de l’escolarització de l’alumnat de 6è. de primària a 1r. 

d’ESO. 
-  Posada  en marxa dels circuits de prevenció, intervenció i compensació 

de l’absentisme escolar.  
-  Reunions Comissió Intervenció Absentisme Escolar 



 

 
14.  Quina és la xifra de l’anomenat fracàs escolar a la ciutat, quines 

causes s’ha conclòs que el produeixen i quines actuacions s’han 
dut a terme per afrontar el problema. 
 
Resultats acadèmics curs 2010/11. Fins a setembre de 2012 no tindrem 
els corresponents al curs 2011-12. 
- Nre. total d’alumnat de 4t. ESO: 582 
. Obtenen GESO: 452 
. No obtenen GESO: 130 
 
Causes: 
Les causes que provoquen el fracàs escolar poden ser moltes i diverses:  
desmotivació,  manca d’adquisició d’hàbits, entorn familiar, estatus, 
problemes emocionals, manca de confiança i poca percepció de la utilitat 
dels estudis, absentisme...  
 
Malgrat no existir un estudi específic de Vilanova i la Geltrú, les causes 
entre la població escolar de la nostra ciutat no difereixen de les ja 
detectades en diversos estudis publicats sobre el fracàs escolar. 
 
Les actuacions per a afrontar el problema:  
. PTT i PQPI 
. Projecte FAR 
. Projecte TASTETS 
. PAE 
. PAL 
. Emprendre a l’Escola 
. Pla local Absentisme 
. Ajuts escolaritat 
. Xerrades famílies 
... 
 
D’altra banda, cal destacar el treball que es du a terme des de la 
Comissió de Garanties d’Admissió, procurant una distribució equilibrada 
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la 
seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa 
adequada per a tota la població escolar. 
 

15.  Quines són les comissions de treball iniciades pel Consell Escolar 
des de juliol de 2011? 
 
El Consell Escolar Municipal s’ha reunit sempre en plenari des de juliol de 
2011 fins a juny 2012. 



 

Cara al nou curs 12-13, es proposarà una comissió per a valorar el 
sistema actual de zonificació.  
 

16.  Quines són les xifres d’utilització del Pla d’animació a la lectura, 
quin cost té i quina valoració en fa l’equip de govern? 
 
Hi participen totes les escoles de la ciutat d’educació infantil i primària. 
El cost del PAL 2011-12 és de 14.863.30€. 
Pel que fa a la valoració, es tracta d’un projecte molt ben valorat per totes 
les escoles, tal i com indiquen tant l’elevat nivell de participació, com les 
valoracions que en fan.  
 

17.  Quines són les xifres d’utilització del Pati Obert, quin cost té i quina 
valoració en fa l’equip de govern? 
 
Pel que fa a les dades sobre l’assistència i les incidències detectades, cal 
dir que les mitjanes setmanals de persones usuàries han variat segons es 
tractés d’una escola o altra. Durant el curs 2011-2012 (fins 1 de juliol) 
l’escola Ginesta va tenir una mitjana de 40 usuaris per cap de setmana,  
l’escola Llebetx 27, l’escola Canigó 41 i l’escola l’Arjau 62. 

 
 Escola 

Ginesta 
Escola 
Llebetx 

Escola 
Canigó 

Escola 
l’Arjau 

TOTAL 

 
Període d’obertura 

 
Del 17 de setembre de 2011 al 1 de juliol de 2012 

 
Nombre de dies oberts 

 
84 dies 

 
Assistència cap de 
setmana 

 
40 

 
27 

 
41 

 
62 

 
169 

 
Assistència total 

 
1.671 

 
1.114 

 
1.713 

 
2.596 

 
7.094 

 
 
COST DEL PROJECTE 
 
El cost total d’aquest projecte a les 4 escoles durant el curs 2011-2012 ha 
estat de 10.237,50€ que ha estat assumit per parts iguals per les 
següents regidories: Participació, Esports, Joventut, Convivència i IMET. 
Cada regidoria ha aportat 2.047,50€ 
 
L’ampliació del projecte fins a 30 de desembre de 2012 suposa un cost 
de 3.412,50€ que també es repartirà entre les mateixes regidories amb 
un cost de 682,50€ per regidoria. 
 

 



 

ESCOLA COST 
MENSUAL 

COST 
CURS 11-12 
(set 11-jul 12) 

COST 
AMPLIACIÓ 
fins 30/12/12 

 
Ginesta 

 
300,00 

 
3.150,00 

 
1.050,00 

 
Llebetx 

 
225,00 

 
2.362,50 

 
787,50 

 
Canigó 

 
225,00 

 
2.362,50 

 
787,50 

 
Arjau 

 
225,00 

 
2.362,50 

 
787,50 

 
TOTAL  

 
975,00 € 

 
10.237,50 € 

 
3.412,50 € 

 
El projecte Pati Obert és una iniciativa conjunta de cinc regidories de 
l'Ajuntament (Participació, Esports, Convivència, Joventut i Educació, a 
través de l'IMET) per donar resposta a la demanda ciutadana de disposar 
de zones de lleure i convivència als barris i poder fer ús de les 
instal·lacions externes de què disposen els centres escolars (sorrals, 
gronxadors, zones de joc, espais esportius, etc.) en els horaris en què 
estan tancats. 
 
La nostra ciutat disposa de dotze escoles públiques i des de l’equip de 
govern es valora positivament impulsar l’ús social d’aquests espais de 
convivència que, a més, permeten que la ciutadania se senti més propera 
a l’escola i al barri. L’experiència dels darrers dos anys, des que es va 
iniciar aquest projecte, ha estat valorada de forma molt positiva per part 
de tots els agents implicats: direccions dels centres escolars, AMPES o 
Associacions de Veïns que ho gestionen i usuaris/àries. 
 
És per aquest motiu, que es planteja la pròrroga dels convenis signats 
fins a 30 de desembre de 2012. 
 

18.  A quants i quins acords han arribat les regidories de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a la utilització de les escoles fora de l’horari 
escolar tant de forma habitual com de forma esporàdica (balls i 
celebracions, trobades...)?  
 
Els anomenats anteriorment (Pati Obert), més els atorgats directament 
per part dels Consells Escolars de Centre per a activitats extraescolars 
gestionades en el gran mesura per les AMPES. A més dels acords amb 
el Departament d’Esports per a activitats i ús de les pistes i instal·lacions 
esportives. 
 
A més, directament, la Regidora d’Educació ha atorgat 17 permisos en el 
que va del 2012: 



 

Gener 2012, escola Ítaca, assaig ball carnaval. 
Juny 2011, escola Pasífae, festa de l’escola. 
Octubre 2011, escola Margalló, temes de medi ambient. 
Juliol 2011, escola Ítaca, casal d’estiu. 
Maig  2011, escola Pompeu, Trapezi. 
Juliol 2011, escola Canigó, Falcons de Vilanova. 
Juny 2012, escola Ítaca, casal d’estiu. 
Juny 2012, escola Pompeu Fabra, casal d’estiu. 
Març 2012, escola Pasífae, esmorzar de germanor. 
Juliol 2012, escola Ítaca, casal d’estiu. 
Agost 2012, escola Sant Jordi, Associació de Veïns de la Geltrú. 
Juny 2012, escola Sant Jordi, Club Patí Vilanova. 
Juny 2012, escola Canigó, colla de gegants. 
Juny 2012, escola Sant Jordi, colla de gegants. 
Juny 2012, escola Margalló, grup de dansa de Vilanova. 
Juny 2012, escola Canigó, grup de dansa. 
Agost 2012, escola Sant Jordi, festa major La Geltrú 

 
19.  Quines són les xifres del Projecte Cultura emprenedora a l’educació 

primària, quin cost té i quina valoració en fa l’equip de govern? 
 
Curs 2011-2012: 
. Nre. de centres participants: 7 
. Cicles que participen: Educació infantil (segon cicle) i CI, CM i CS 
d’Educació Primària. 
. Nre. d’aules: 24 
. Nre. de mestres: 31 
. Nre. d’alumnes: 551 
 
COST  TOTAL:  22.624,10 € 
 
L’avaluació del projecte és positiva i en constant avaluació. Projecte en 
continu creixement, al qual cada any se sumen més escoles. És un 
projecte de total actualitat, ja que fa un any que la Diputació de Barcelona 
ha encetat una nova línia de treball referent al tema, i el mateix 
Departament d’Ensenyament el proper curs incorpora l’assignatura 
optativa  d’emprenedoria a 3r. d’ESO. 
 

20.  Quines són les xifres del servi Descobrim Vilanova, quin cost i quina 
valoració en fa l’equip de govern? 
 
Hi participen 12 centres de primària de ciutat. Per al proper curs 2012-
2013 seran 13. 
 



 

El projecte s’autofinança amb les entrades del cost de les unitats 
didàctiques. 
 
La valoració és molt positiva. 
 

21. Quines són les xifres del projecte Tastets, quin cost té i quina 
valoració en fa l’equip de govern? 
 
- Centres participants: tots (5 instituts públics i 5 escoles concertades) 
- Nombre d’alumnes participants: 79 
- Cost: 2.809.75€ 
 
Cal revisar la seva adequació a la realitat de l’oferta formativa de cada 
curs. 
 

22.  Quines són les xifres d’utilització de les aules d’estudi, quin cost té i 
quina valoració en fa l’equip de govern?  

 
Comptabilitzat només el primer període obertura: mes de juny.  
Utilització de les aules d’estudi:  
- Biblioteca Inst. Joaquim Mir: 189 usuaris 
- Biblioteca Joan Oliva: 533 usuaris 
- Biblioteca Armand Cardona: 646 usuaris 
 
Cost aules d’estudi: 4.959,67 € (tot el projecte, setembre inclòs) –pendent 
de balanç final- 
 
Se’n fa una valoració positiva. En constant avaluació. 
 

23.  Quins són els convenis i subvencions que s’han signat o atorgat a 
entitats i associacions educatives i per quin concepte?  
 
Els convenis i subvencions a entitats i associacions que s’atorguen des 
de l’àmbit municipal es canalitzen des de l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball (IMET).   
 
El dia 20 de juny, la Comissió informativa va ser informada de la proposta 
de convenis i subvencions que l’IMET proposava atorgar a les entitats i 
associacions de VNG. Aquesta proposta va ser aprovada per la Junta de 
Govern Local del dia 26 de juny i, posteriorment, es donava compte de la 
mateixa al Ple municipal del dia 2 de juliol.  
 
Els conveni i subvencions atorgades són les següents: 
 



 

 
 

 

SUBVENCIONS A LES ENTITATS ANY 2012   
    
IMET   

Interessat       Import 
Tipus de 
contracte 

AMICAL DE MAUTHAUSEN Y CAMPOS DE VICTIMAS 
DEL NAZISMO  400,00 Conveni 

AMPA CEIP  POMPEU FABRA 967,50 
Subvenció 
ordinària 

AMPA CEIP CANIGÓ 922,50 
Subvenció 
ordinària 

AMPA CEIP GINESTA 800,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA CEIP L'ARAGAI 990,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA CEIP L'ARJAU 967,50 
Subvenció 
ordinària 

AMPA CEIP LLEBETX 990,00 Conveni 

AMPA CEIP SANT JORDI-VILANOVA 990,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS 650,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA COL·LEGI SANT BONAVENTURA 742,50 
Subvenció 
ordinària 

AMPA DE L'ESCOLA COSSETÀNIA DE VILANOVA 990,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA DE L'ESCOLA LA PAU 600,00 Conveni 
AMPA ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE 
MÚSICA 450,00 Conveni 

AMPA ESCOLA PASÍFAE 725,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA ESCOLA PIA 400,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA ESCOLA VOLERANY 750,00 
Subvenció 
ordinària 

AMPA IES LLUCH I RAFECAS 1.080,00 Conveni 
AMPA IES VILANOVA I LA GELTRU (BAIX A MAR) 652,50 Conveni 

AMPA LLAR D'INFANTS EL GAVOT 400,00 
Subvenció 
ordinària 

ASSOCIACIO PARES I MARES D'ALUMNES CEIP EL 
MARGALLÓ 855,00 

Subvenció 
ordinària 

CEIP ÍTACA 1.040,00 
Subvenció 
ordinària 

CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS DEL GARRAF 1.350,00 Conveni 

CERCLE PROFESSIONAL 360,00 
Subvenció 
ordinària 

MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA 1.400,00 Conveni 



 

 
 
L’Àrea d’Educació de l’IMET creu fermament en l’educació no lectiva, familiar i 
associativa, i és per això que vol dotar als col·lectius que ho treballen amb 
recursos per a les activitats extraescolars de l’alumnat i les activitats 
formatives i d’intercanvi d’experiències organitzades per les AMPA i d’altres 
col·lectius relacionats amb el món educatiu, ja que incrementen els 
aprenentatges de tot l’alumnat i milloren la relació entre l’escola i la comunitat, 
creant un clima constructiu i de col·laboració. 
 
Així doncs, els imports assignats s’han establert tenint present el grau de 
compliment d’una sèrie de criteris, que tenen com a objectius i finalitats les 
emmarcades en les línies de treball següents: 
 
1) Tractament de la diversitat, equitat i suport a l’alumnat amb dificultats 

d’integració. 
 

Actualment les escoles s’enfronten al repte d’atendre i educar a una 
diversitat cada vegada més gran d’alumnes. L’educació, a més de ser un 
instrument de progrés per a les persones, ha de ser un mitjà per garantir la 
lluita contra les desigualtats i, per tant, la implicació de tota la comunitat 
educativa és indispensable per fomentar la corresponsabilitat social. 
 

2) Convivència a les aules, mediació i resolució pacífica de conflictes. 
 

Millorar la convivència i la cooperació a les aules pot ajudar en la tasca de 
prevenció i resolució de situacions de conflicte, afavorint la integració de 
tots els agents educatius; i la mediació n’és l’eix vertebrador com a procés 
educatiu de pacificació que pretén la millora de les relacions entre 
companys/es. 

 
3) Cursos, xerrades, conferències, grups de treball... orientats a les 

famílies com a principals agents educadors dels infants. 
 

Perquè s’ha d’educar a tots els nivells i no només en horari lectiu, l’escola 
ha d’anar més enllà del temps de classe i també ha de significar un nucli 
per a la participació de la família, on es pugui reflexionar de temes tan 
diversos com el tractament de problemes de conducta, els hàbits en el 
menjar, els hàbits del son, la diversitat d’aprenentatges... 

PLATAFORMA CIUTADANA PER A UNA  ESCOLA 
INCLUSIVA AL GARRAF 1.000,00 Conveni 
SOCIETAT D'ENSENYAMENTS DE MATEMÀTIQUES DEL 
GARRAF 400,00 

Subvenció 
extraordinària 

SOCIETAT ESPORTIVA DE PESCA I CULTURAL LA 
GAVINA 600,00 

Subvenció 
ordinària 

Total IMET 21.472,50  



 

 
4) Les activitats o iniciatives que tinguin com a objectiu el suport a la 

biblioteca de l’escola i el foment a la lectura. 
 

La biblioteca escolar és part integrant del procés educatiu i és essencial per 
al desenvolupament de l’aprenentatge, ja que fomenta l’hàbit i el gust per 
llegir i, alhora, s’aprèn a utilitzar els serveis de les biblioteques. 

 
 
Les activitats o iniciatives esmentades han de formar part de la Programació 
Anual del Centre. 
 
En cap cas s’ha tingut en compte aquelles sol·licituds que únicament 
presentaven activitats de funcionament general i ordinari de les AMPA. 
 
Han quedat també excloses de l’àmbit d’Educació aquelles sol·licituds que 
presentaven activitats i/o propostes de caràcter esportiu (aquestes són pròpies 
del departament d’Esports). 
 
En cap cas han estat objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat 
lucrativa i/o comercial. 
 

24. Quines són les xifres dels ajuts a l’escolaritat, quin cost té i quina 
valoració en fa l’equip de govern? 

 
 Durant el curs 2011-2012 s’ha destinat un total de 55.138,57 € a les 

escoles d’educació infantil i primària i educació secundària obligatòria de 
la ciutat. 

 Valoració: Positiva.  
 
25. Quines sol·licituds d’obres de manteniment d’escoles s’han rebut 

durant els anys 2011 i 2012 i quines s’han dut a terme amb detall del 
cost. 

 

Escola 2011 2012 

- Aragai:  
 

. Substituir peces del terra del porxo principal 

. Reparar i arrebossar amb ciment part del pati del 
darrera 
. Pintar les portes principals dels porxos  
. Pintar les voreres de color per senyalitzar 

. Pintar la biblioteca del centre, portes i baranes 

. Reparació tanca pati infantil 

. Pintar porta de l’aparcament 

. Tractaments preventius 

- Arjau: 
 

. Fer rampa d’accés per a la porta nova de l’escola  

. Pintar el passadís de cicle mitjà 

. Pintar el passadís dels wc de cicle superior  

. Pintar la biblioteca del centre  

. Pintar l’escala de l’ascensor 

.Pintar l’estructura del pati d’educació infantil  

. Pintar el vestíbul de direcció (Edifici annex als aularis  

. Pintura de portes, columnes de les aules, passadissos 
i escala d’emergència 

. Col·locació suros als passadissos 

. Revisió de cisternes. 



 

 

 
 

Obres i intervencions de manteniment 2011: l’àrea d’Educació malgrat no 
disposar de cap partida assignada, dóna resposta mitjançant els plans 

- Canigó 
 

. Reparar les goteres del gimnàs. (PIMAY)  

. Ampliar pavimentació del terra porta d’emergència 
del gimnàs i construir una rampa 
. Reparar teules de la teulada 
. Anivellar tapes de clavegueram del pati  
. Pavimentar part de l’estrada del pati pel carrer 
Montseny 
. Treure i posar nou terra a l’entrada de l’escola  

. Pintar sòcols dels passadissos de la 1a planta 

. Adobar i reparar les parets exteriors del gimnàs 

. Repicar i reparar els ràfecs de l’edifici principal 
(empresa externa) 

- Cossetània 
 

. Reparar rajoles esquerdades a P3 

. Reparar esquerdes al terra de P4 

. Col·locar peces de sòcol que falten en algunes aules  

. Pintar el rebedor de l’escola i el distribuïdor de 
l’escala 
. Pintar part del passadís 

. Pintura portes vestidors i magatzem, barana rampa 
del parvulari, els sòcols dels passadissos de tota 
l’escola, la porta del gimnàs i el cartell d’entrada 
.  Reparació plaques del sostre del gimnàs. 

- Ginesta 
 

. Reparar les esquerdes de la paret de l’hort 

. Reparar el desaigua del portxo que dóna al pati 
. Pintar aules 
. Reparar rajoles malmeses dels vestidors i dels 
lavabos 
. Reparar cortines i persianes. 

- Llebetx 
 

. Reparar esquerdes del damunt de les finestres del 
parvulari 
. Pintar amb pintura plàstica blanca el passadís del 
parvulari  
. Pintar la façana exterior de l’edifici del parvulari 

. Pintar el menjador 

. Pintar l’entrada de l’escola 

. Podar i netejar jardinet de l’entrada 

- Margalló 
 

. Fer rampa, en normativa, per a minusvàlid que doni 
accés del pati fins al menjador 
. Vorar peces marbre que envolten la façana circular i 
els dos laterals edifici parvulari 
. Pintar les portes de ferro d’accés al centre 
. Pintar l’aula i reparar les humitats dels alumnes de 
P3, així com el sostre de la mateixa 

. Treure el suro de les parets del menjador, enguixar i 
pintar. 
 

- Pompeu    
Fabra 

 

. Reparar diverses àrees del terra del pati, degut a les 
arrels dels arbres 
. Reparar o substituir múltiples rajoles de diverses 
aules i passadissos 
. Treure l’estructura de joc infantil del pati dels 
nens/es petits 
. Fer una escala nova per accedir a la pista de futbol 
sala 
. Pintar els dos menjadors de l’escola  
. Pintar les aules de la 1a, 2a i 3a planta malmeses per 
una fuita d’aigua  
. Pintar sostres wc de la segona planta deteriorats per 
la humitat i part del passadís 

. Pintar sala mestres, sostres i portes de lavavos i 
sòcols. 
. Col·locar panels de suro al passadís de P4. 
. Reparar façana de l’escola (empresa exterior) 
 

- Sant Jordi 
 

. Reparar caseta dels tubs d’aigua  

. Fer ventilacions al traster del material esportiu  

. Fer ventilació als tres trasters i a l’habitació de 
bombes i caldera 

. Pintar i repassar algunes aules 

. Reparar les cisternes i aixetes dels lavabos. 

Escola 2011 2012 

- Pasífae: 
 

. Ampliació del pati 

. Instal·lació nou mòdul-aulari de 180 m2. 
. Instal·lació i el muntatge del tendall al pati 
. Repàs pati 

- Ítaca  . S’ha pintat l’escola per dins des de meitat d’alçada 
. Canviar suro de les parets d’infantil 
 

- Volerany  . S’ha repassat la pintura d’algunes aules. 



 

d’ocupació i la subvenció atorgada per la Generalitat per a aquests, la 
despesa és d’uns 50.000 €. 
 
Obres i intervencions de manteniment 2012: malgrat el context econòmic 
es manté el compromís de millora i adequació dels centres. S’impulsen 
convenis amb la Generalitat per a l’arranjament de la façana de l’escola 
Pompeu Fabra i l’arrebossat inferior del perímetre de l’escola Canigó. Les 
obres de millora s’efectuen amb mitjans propis, brigada municipal i els 
conserges de les escoles. El pressupost aproximat és de 60.000 €. 
 
A més, anualment, l’Àrea d’Educació de l’IMET estableix convenis de 
manteniment ordinari amb les escoles públiques d’educació infantil i 
primària. Per a l’any 2011, la quantitat destinada va ser de 87.000 €. 
Aquesta quantitat es manté per a l’any 2012. 
 

26.  Quantes reunions s’han dut a terme amb les AMPES de la ciutat 
durant el període 2011-2012? 

 
1 reunió anual i les necessàries a demanda d’aquestes o de la mateixa 
regidoria. 

 
27.  Quines són les xifres del projecte Zona Educació, quin cost ha 

tingut (sumant conceptes com personal i hores de encara que sigui 
propi) i quina valoració en fa l’equip de govern? 

 
1- Nre. total de visitants: 1.300 persones 
2- Nre. total d’atencions personalitzades d’orientació: 220 
3- Nre. total d’assistents a activitats paral·leles: 280 
- Conferència inaugural: 160 
- Segona conferència: 70  
- Conferència de cloenda: 50 
 
- COST TOTAL: 12.809,70 € 
 

Les hores de personal propi queden imputades en el Capítol I sense segregar-
se. 
 
La valoració que se’n fa és excel·lent. Repercussió important a nivell ciutadà. A 
més, hi han participat centres de fora de la comarca.  
 
Explicat en la comissió informativa del 23 de maig de 2012.  

 



 

28.  Quines són les accions de formació ocupacional que s’han dut a 
terme o que es portaran a terme durant aquest any 2012 a la ciutat? 
Quines depenen de l’IMET? 
 
  

Accions de formació ocupacional previstes a la ciutat (2012-2013) 

Accions de FO que depenen de l’IMET Accions de FO de Reg. d’Educació-Aj. 
de Vilanova i la G. 

PQPI-PTT Auxiliar en muntatge i 
manteniment d’equips informàtics 

PQPI-PTT Auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic 

Accions de formació ocupacional de l’IMET 

Administratiu/iva polivalent per a PIMES 

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en domicilis  

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials 

Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials (2 parcials) 

Creació i gestió d’empreses: autoocupació 

Cuina per a col·lectivitats 

Gestor/a de magatzem 

Instal·lacions d’energia renovable en edificis 

Mecànic/a de motors i equips d’injecció 

Mecànic/a de motors d’aviació (3 cursos) 

Monitor/a sociocultural 

Mosso/a de magatzem i reposador/a 

Operacions bàsiques de restaurant i bar 

PQPI Auxiliar de manteniment de carrosseria 
de vehicles 

PQPI auxiliar de reparació i manteniment de 
l’automòbil 

Soldadura d’estructures metàl·liques lleugeres 



 

PQPI-PTT Auxiliar de manteniment i 
muntatge d’instal·lacions elèctriques i 
d’aigua i gas 

PQPI-PTT Auxiliar de mecànica i 
electricitat 

Projecte FITA: Activitats auxiliars de 
comerç 

 

 
Informat amb detall al Consell Rector. 
 

29.  Quina és la xifra d’alumnes de l’Escola d’Aeronàutica, quin és el 
cost, com és el seu finançament i quin és el grau d’inserció dels 
seus alumnes? 

 
- Xifra d’alumnes a data 4 de setembre de 2012: 117 alumnes 
 
  1r.: 31 
  2n.: 59 
  Repetidors: 27 
 
El cost de la formació per a l’alumnat es recull en les ordenances fiscals 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, més concretament en l’Ordenança 
Fiscal núm. 29. Ordenança reguladora dels Preus Públics. Annex 10. 
 
- El seu finançament, el curs 2011-2012: 
  SOC:    281.407,50€ 
  IMET-Ajuntament: 171.695,38€ 
  Diputació:     31.798,00€ 
  Matrícules:   290.853,04€ 
             Total:  775.753,92€ 
 
- Grau d’inserció (es considera després de superar els dos cursos i el 
tercer any amb pràctiques en empresa, és a dir considerem el grau 
d’inserció al termini per a superar els estudis). 
  2005: 88.24% 
  2006: 92.86% 
  2007: 72.44% 
  2008: 60% 
Informat en el Consell Rector  
 

30. Quines accions o negociacions s’han dut o s’estan duent a terme per 
millorar la situació financera que suposa l’Escola d’Aeronàutica? 
Detall de les reunions mantingudes amb els organismes 
corresponents. 
 



 

S’està treballant en un conveni amb el SOC per finançar els estudis de 
l’EFAV. D’aquesta manera, la subvenció no anirà pel Pla d’Oferta del 
SOC, sinó que tindrà una fornt de finançament propi.  
 
Veure resposta a la pregunta 51. 
 

31.  Quins PQPI s’han ofert els cursos 2010-2011 i 2011-2012? Quants 
alumnes hi ha participat? Quines negociacions s’han dut a terme per 
ampliar l’oferta, si és que ha estat el cas? 
 

PQPI 2010-2011 

Nom del PQPI Núm. 
d’alumnes 

Auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restauració 17 

Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC 16 

Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles 16 

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 18 

 
PQPI 2011-2012 

Nom del PQPI Núm. 
d’alumnes 

Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles 17 

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles 17 

 
Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament s’han mantingut 
converses amb els responsables de l’ Area de Programes de Qualificació 
Professional Inicial, el resultat d’aquestes converses són dos grups més 
de PTT que s’inicien l’actual setembre, curs 12- 13 , sobre els quals se’n 
va donar compte en la passada sessió del Consell Rector.  
 

32.  Quines són les xifres d’usuaris que han rebut Orientació a l’IMET els 
anys 2009,2010,2011 i 2012? De quins perfils es tracta i globalment 
quin tipus de demandes feien? 

 
Les persones que han rebut orientació mitjançant serveis i projectes 
desenvolupats durant aquests anys són: 
 
 



 

 
 2009   2010     2011   2012 
Servei Orientació a la 
Ciutadania 

1.295 1.414 1.225 824 

Equitat 75 71 ----  ---- 
Aula activa          ---- 107 198 ---- 
Total 1.370 1.592 1.492 824  

 
El Servei d’Orientació a la Ciutadania atén la totalitat de la ciutadania, des 
de persones amb un perfil amb molts recursos personals i formatius, fins 
a persones en risc d’exclusió social: 
 
  - persones aturades o que cerquen millora de feina de la comarca del 

Garraf que es dirigeixen directament a l’IMET 
  - persones derivades des de l’Oficina de Treball de Vilanova i la Geltrú 
  - persones derivades dels serveis socials municipals 
  - persones derivades de l’Oficina Jove 
 
D’ençà de l’esclat de la crisi, s’ha detectat com han augmentat la 
demanda de: 
 
  - persones amb recursos personals i formatius més alts però que els 

costa trobar feina 
  - persones que mai no havien estat a l’atur i que portaven una llarga 

trajectòria laboral en una empresa 
  - homes (fins la crisi, s’atenia a moltes més dones que homes). Aquest 

fet ve influït per l’afectació del sector de la construcció 
  - més persones en processos d’ansietat i depressius, que influeixen en 

la seva capacitat de recerca. 
 
La demanda principal és de recerca de feina, però segons els perfils 
atesos es treballaven els temes següents: 
 
  - autoconeixement del propi perfil 
  - definició de l’objectiu laboral coherent amb el propi perfil i amb les 

característiques del mercat de treball 
  - coneixement de les eines de recerca de feina (currículum, com trobar 

ofertes, autopresentació, l’entrevista de selecció, les proves, recerca 
de feina per Internet...), i coneixement de la realitat laboral 

  - desenvolupament de competències personals per la recerca de feina 
  - redefinició del perfil i objectiu (en casos d’outplacement) 
  - definició d’itinerari personal (formatiu...) per aconseguir l’objectiu 

professional 
  - definició i acompanyament de l’estratègia de recerca que s’ajusta a 

les necessitats de cadascú. (definir accions a curt, mig i llarg termini) 



 

  - suport a l’autoestima i en la creença de les pròpies possibilitats 
 

33. Voldríem conèixer quin suport als serveis i a les activitats locals ha 
sol·licitat l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc del Pla de 
Concertació de la Diputació de Barcelona: 

 
Per a cada un dels següents recursos voldríem saber: 
Si s’ha sol·licitat?  
En cas afirmatiu, per quin projecte i quina dotació econòmica? 
Si s’ha aprovat per part de la diputació i amb quina quantia 
econòmica?  
 
33.1. Finançament d’accions per la foment de l’ocupació 
33.2. Finançament dels serveis locals d’ocupació 
33.3. Joves i treball 
 
En el quadre queden detallats les actuacions demanades en el marc del 
Pla de Concertació de Diputació de Barcelona 2012, on s’especifiquen 
també els punts 34.1 i 34.2. 
 

Línia Ocupació Àrea Cost Sol·licitat Atorgat 

Joves i 
treball 

FITA (Formació i treball 
en alternança) Formació 

 Inicial : 
31.750,83€ 
Adaptat a 
l’atorgament : 
19.050,38€ 23.812,97€ 19.050,38€ 

Integració 
sociolaboral 
de persones 
amb 
malalties 
mentals 

Oficines Tècniques 
Laborals OTL  (MATI) 
Fons directe en funció 
d'indicadors comarcals 

Orientació 

    32.581,87€ 

Finançament 
dels serveis 
locals 
d'ocupació 

Fons de prestació 
Xarxa Xaloc. Fons 
directe en funció 
utilització metodologia 
Xarxa Xaloc 

Ocupació 

    1.259,00€ 

 

Suport als serveis i 
activitats del pla de 
concertació (obert tot 
l'any) 

Ocupació 

3.806,00€   3.806,00€ 3.806,00€ 
Apropem-nos Orientació 41.694,08€ 25.016,45€ 20.013,16€ 
Borsa de treball Ocupació 27.042,98€ 16.225,79€ 12.980,63€ 

Finançament 
d'accions per 
al foment de 
l'ocupació Club de la feina Ocupació 62.244,70€ 37.346,82€ 29.877,46€ 
Centres 
locals de 
serveis a les 
empreses 

Centre de serveis 
d'empreses Ocupació 70.108,20€ 42.064,92€ 33.651,94€ 



 

 Funcionament d'escoles 
bressol municipals Educació 1.176.797,98€ 95.854,65€ 19.891,23€ 

 Suficiència alimentària 
llars infants 2012 Educació     6.671,00€ 

 
Suport a la funció 
educativa de les famílies 
(xerrades) 

Educació 
      

 
34. Quines són les xifres del projecte TIMOL dels anys 2009,2010,2011 i 

2012? Alumnes i procedència geogràfica, cost del servei i 
subvencions rebudes. 

 
Les persones ateses al projecte Timol són persones amb discapacitat 
intel·lectual que es detallen a continuació: 
 

 2009 2010 2011 
2012 
(fins a 
juny) 

Cubelles 3 4 4 3 
Canyelles 1 1 1 1 
Olivella 0 0 0 0 
St. Pere de Ribes 13 13 12 13 
Sitges 5 6 6 7 
Vilanova i la Geltrú 14 20 20 21 
TOTAL 35 44 43 45 

 
Per al 2012 es preveu un cost de 133.463,62€. A dia d’avui, la Generalitat 
no ha publicat cap tipus de subvenció adreçada a aquest tipus de 
programes. 
 
Indirectament, encara que no estigui comptabilitzat dins del cost, el 
projecte compta amb el treball del Servei de Prospecció i el suport de 
diferents serveis del Centre (Club de la Feina, InfoIMET, recepció i 
consergeria...) 
 

35.  Quines són les xifres del projecte MATI dels anys 2009,2010,2011 i 
2012? Alumnes i procedència geogràfica, cost del servei i 
subvencions rebudes. 
 
Les persones usuàries del projecte Matí són persones amb problemes de 
salut mental, que derivades del Centre de Salut Mental, procedien de: 
 
 
 
 



 

 2009 2010 2011 2012 
(fins a 5/06) 

    Itineraris 
oberts 

Altes 

Cubelles 5 6 5 16 7 
Canyelles 2 1 1 1 1 
Olivella 2 0 1 0 0 
St. Pere de Ribes 20 20 13 20 10 
Sitges 11 8 8 15 5 
Vilanova i la Geltrú 68 55 64 48 37 

TOTAL 108 90 92 100 60 
 
 
Per al 2012 es preveu un cost de  102.525,18€. La Diputació de 
Barcelona aporta una subvenció de 32.581,87 €. 
 
Indirectament, encara que no estigui comptabilitzat dins del cost, el 
projecte compta amb el treball del Servei de Prospecció i el suport de 
diferents serveis del Centre (Club de la Feina, InfoIMET, recepció i 
consergeria...) 
 

36. Quines són les xifres del projecte Club de la feina dels anys 2009, 
2010, 2011 i 2012? Nombre d’usuaris i procedència geogràfica, cost 
del servei i subvencions rebudes. 
 
 

Nre. 
Usuaris+ 
visites 

Procedència Cost (*) 

Subvencions: 
Borsa treball i 
Club de la feina 
(un mateix servei)  

2009 

2.831 
usuaris 
22.508 
visites 

VNG: 67,86% 
Comarca: 28,86% 
Fora comarca: 
3,29% 

67.489,27€ 12.000,00€ 

2010 

4.051 
usuaris 
22.564 
visites 

VNG: 66,86% 
Comarca: 32,14% 
Fora comarca:1,60%  

92..829,38€ 64.072,11€ 

2011 

4.843 
usuaris 
23.969 
visites 

VNG: 65,89% 
Comarca: 32,91% 
Fora comarca: 
1,20% 

107.490,84€ 37.346,82€ 

2012 
 

3642  
usuaris  
14.416 
visites 
(fins a 30/6) 

Similar tendència 
2011 93.482,17€ 31.136,46€ 



 

(*) solament inclou el cost de personal  
 

37. Quines són les xifres del projecte Club Emprendre dels anys 
2009,2010,2011 i 2012? Alumnes i procedència geogràfica, cost del 
servei i subvencions rebudes. 
 
Els usuaris d’aquest servei no són alumnes, sinó persones emprenedores 
i empreses de recent creació que vénen a un servei d’assessorament. 
Una de les accions pot ser la formació. 
 

 Núm. 
usuaris Procedència Cost (*) Subvencions 

2009 197 
VNG: 67,86% 
Comarca: 28,86% 
Fora comarca: 3,29% 

62.896,45€ 27.045,55€ 

2010 287 
VNG: 66,86% 
Comarca: 32,14% 
Fora comarca:1,60% 

62.442,00€ 27.045,55€ 

2011 337 
VNG: 65,89% 
Comarca: 32,91% 
Fora comarca: 1,20% 

63.058,82 69.119,47€ 

2012 244 
(fins 30/6) j 

Similar tendència 
2011 55.053,90€ 60.697,49€ 

(*) solament inclou el cost de personal  
 

38.  Quines són les prospeccions o els estudis sobre el mercat de treball 
que utilitza l’IMET per oferir activitats de formació? 

 
Per a confeccionar la programació, anualment l’IMET elabora un Pla de 
formació. Les fonts utilitzades per elaborar l’esmentat Pla són les 
següents: 
 
Per a l’anàlisi de la situació socioeconòmica local 
 
DADES ESTADÍSTIQUES: 
 
•  Observatori del desenvolupament local. Mancomunitat Penedès-

Garraf. Servei d’Iniciatives Econòmiques 
•  Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
•  Web del Servei d’Ocupació de Catalunya 
•  Xarxa d’Observatoris Locals del Mercat de Treball de la Diputació de 

Barcelona 
•  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Promoció Econòmica 
 
ESTUDIS: 



 

•  “El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Penedès i 
el Garraf”. Cambra de Comerç de Barcelona (Maig 2010). 

 
JORNADES: 
 
•  “Sectors emergents: la formació com una eina clau de futur.” Ponent: 

Oriol Homs. 
•  Nuevas lecciones de màrqueting para crecer 2020 (documentació de 

la jornada. ESADE). 
 
INFORMACIÓ recollida pel Servei de prospecció del Centre (en contacte 
amb els gremis, ADEG, visites a empreses i jornades de treball). 
 
Per a l’anàlisi dels programes locals: El Pla d’Actuació Municipal. 
 
Per a l’anàlisi de les demandes directes de col·lectius i agents 
socials: 
 
•  Informació recollida pel Servei de prospecció del Centre (en visites i 

jornades de treball). 
•  Demandes recollides a l’IMET.     
 
Explicat en el darrer Consell Rector.  
 

39.  Quin és el procediment de negociació que se segueix amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya per tal d’oferir accions formatives a la 
ciutat? 
 
Els atorgaments de subvenció del SOC es realitzen mitjançant diferents 
procediments, en funció de cada convocatòria: 
 
- Per concurrència competitiva. L’Administració valora una sèrie 
d’aspectes de l’entitat:  

• Priorització de les Meses Locals d’Ocupació 
• Informe valoratiu de l’entitat 
• Gestió de les accions realitzades 
• Nivell d’execució 
• Nivell d’inserció 
• Programació de pràctiques de perfeccionament professional 

 
- Aplicació d’una fórmula. S’aplica en termes d’homogeneïtat i de 
manera que el pressupost destinat a la convocatòria es distribueixi de 
forma equitativa. El càlcul es fa tenint en compte dos factors: l’atur 



 

registrar i els imports atorgats a l’entitat, en els darrers tres anys per les 
convocatòries de Programes de Qualificació Professional. 
 
- Contractació pública: s’iniciarà una experiència pilot amb la Família 
professional d’Hostaleria i turisme. A partir d’aquesta experiència, el SOC 
vol implantar aquesta modalitat de relació amb els centres col·laboradors, 
els contractes programa. 
 
- Convenis entre el SOC i l’Entitat. En situacions puntuals o singulars, 
es poden realitzar convenis per al desenvolupament i execució de 
determinats projectes. 
 
A banda d’aquests procediments utilitzats per a la concessió de 
subvenció, sovint la Regidoria i l’Alcaldia mantenen alguna reunió amb 
les persones responsables del SOC en matèria de formació i qualificació, 
per presentar objectius de la ciutat i del centre, i valorar com pot incidir-hi 
la formació.  
 

40.  Quins programes de formació ocupacional o de cases d’oficis s’han 
demanat per oferir des de l’IMET? 
 
Veure resposta a la pregunta número 42 
 

41.  Quines són les xifres d’utilitació de la Borsa de Treball per tipus 
d’usuaris i perfils professionals. Quin cost té i quines subvencions 
ha rebut? 
 
Fan ús de la Borsa de treball tots els usuaris del Club de la feina (veure 
pregunta 2), ja que la Borsa és un recurs més del Club. És important 
entendre el Club de la feina com un espai on es concentren tot tipus de 
recursos per a utilitzar de forma activa i que té com a objectiu incrementar 
les possibilitats de trobar feina (no només hi ha la Borsa de treball, sinó 
dinamitzadors/es que ajuden a la recerca activa de treball, altres ofertes 
obertes que arriben al servei, tallers on s’ensenya a cercar feina per 
Internet, orientació, etc.). El que no podem controlar és com incideix 
aquest recurs en la inserció, perquè és un recurs obert (com una 
biblioteca) i, per tant, les xifres que donem són de les ofertes que es 
controlen des de la Borsa: 
 

 
Núm. ofertes+ 
Ofertes cobertes 
per la Borsa 

Cost (*) 
Subvencions 
Borsa de treball i Club de la 
feina (un mateix servei) 



 

 ( *) solament s’anota el cost de personal  
 

42.  Quines són els objectius i les accions que s’ha plantejat l’IMET per 
fer front a les xifres creixents d’atur de la ciutat per sectors de 
població? 

 
-  Fomentar el retorn a l’ensenyament reglat de les persones aturades 

que, per qualsevol circumstància, van abandonar els seus estudis i no 
tenen qualificació. 

-  Establir ponts entre la formació ocupacional (certificats de 
professionalitat) i la formació reglada (CFGM i CFGS). 

-  Contribuir a la reducció de la taxa d’atur mitjançant accions 
d’Orientació, Formació, Suport a la cerca de feina. 

-  Informació específica de les possibilitats de formació i inserció: Fira 
d’Ensenyament 

 
El centre ofereix aquests serveis a tota la població en situació d’atur 
(majoritàriament aturada, tot i que també hi accedeixen treballadors/es en 
actiu), independentment del sector de població al qual pertanyin.  
 
Amb tot, hi ha determinats programes, que tenen com objecte de la seva 
actuació un sector determinat de la població: 
 

Projecte Accions formatives Col·lectiu al qual 
s’adrecen 

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC PQPI-PTT 

2012-2013 AUXILIAR DE MECÀNICA I 
ELECTRICITAT 

 AUXILIAR DE MUNTATGE I 
MANTENIMENT D’EQUIPS 

INFORMÀTICS 

 AUXILIAR EN OPERACIONS DE 
MUNTAGE D’INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I GAS 

 AUXILIAR EN ACTIVITATS 
D’OFICINA I EN SERVEIS 

ADMINISTRATIUS GENERALS 

Joves de 16 a 21 anys, 
que no han assolit el 
Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria 

2009 
320 ofertes 
101 llocs 
coberts 

58.686,17€ 11.640,00€ 

2010 
372 ofertes 
137 llocs 
coberts 

59.946,96€ 10.709,00€ 

2011 237 ofertes 
80 llocs coberts 63.058,82€ 16.225,79€ 

2012 
Fins a 30/6 

174 ofertes 
32  llocs coberts 60.117,57€ 12.980,63€ 



 

Projecte 
FITA Activitats auxiliars de comerç 

 
 
A banda d’aquests projectes que l’IMET ja té atorgats, entre agost i 
octubre es preveu la publicació d’altres convocatòries de subvenció del 
SOC. A través d’aquestes subvencions s’oferirà formació (sobretot 
certificats de professionalitat) i suport en la recerca de feina a altres 
sectors de població que presenten també altes taxes d’atur (a banda dels 
joves sense qualificació): la franja de persones de 35 a 44 anys, seguida 
de la franja de 45 a 50 anys i de la de 23 a 34 anys. 
 
Els certificats de professionalitat que es volen plantejar s’adrecen a perfils 
diferents: 
- Persones sense el Graduat en GESO (Certificats de Nivell 1) 
- Persones amb el Graduat en ESO (Certificats de Nivell 2) 
- Persones amb nivell de Batxillerat (Certificats de Nivell 3) 
 
Tots els Certificats de Professionalitat estan estructurats en Unitats de 
competència i mòduls formatius que poden ser convalidables pels mòduls 
dels CFGM o CFGS que correspongui, segons l’especialitat.  
 

43.  Quines són les xifres del Campus Universitari de la Mediterrània 
dels anys 2009,2010,2011 i 2012. Alumnes i procedència geogràfica, 
cost del servei i subvencions rebudes. 
 
 Núm. 

usuaris Procedència Cost IMET Subvencions 

2009 808 alumnes 
42 cursos 

VNG: 66% 
Comarca: 6% 
Fora comarca: 
28% 

132.771,35€ 

Matrícules:  
56.708,70€ 
Subvencions 
29.746,02€ 

2010 365 alumnes 
21 cursos 

VNG: 47% 
Comarca: 14% 
Fora comarca: 
39% 

83.031,94€ 

Matrícules 
29.174,04€ 
Subvencions 
7.450€ 

 
 

2011 384 alumnes 
20 cursos 

VNG: 53,91% 
Comarca: 20,83% 
Fora comarca: 
25,26% 

93.940,56€ 
 

 
Matrícules 
18.802,10€ 
Subvencions 
15.287,00€ 



 

2012 
Fins a 
30/6 

239 alumnes 
12 cursos 

Similar tendència 
2011 

42.407,8€ 
Despeses 
experts 
4.838 

Matrícules 
10.151€ 
Subvencions 
2.008,5€ 

  
44.  Quines accions de col·laboració noves de formació o d’investigació 

s’han dut a terme amb la UPC en el període 2011-2012? 
 

Tenim un contacte molt proper i obert a possibles accions, però en aquest 
moment no s’ha dut cap nova col·laboració.  
 

45.  Quines accions de col·laboració noves de formació o d’investigació 
s’han dut a terme amb el Museu del Ferrocarril en el període 2011-
2012? 
 
Queda contestada en la pregunta 12. 
 

46.  Quines accions de col·laboració noves de formació o d’investigació 
s’han dut a terme amb Ports de la Generalitat o amb altres 
operadors del port en el període 2011-2012? 
 
Cap nova col·laboració fins el moment. 
 

47.  Quines noves accions s’han dut a terme a l’escola d’adults en el 
període 2011-2012? Quines accions formatives està previst que 
realitzi en el futur immediat? 
 
El curs 11-12 l’oferta formativa fou aprovada pel Departament 
d’Ensenyament i constava del següent: llengües inicials, informàtica per  
a usuaris, instrumental (alfabetització i certificat escolar), graduat 
d’educació secundària –GES-, preparació de la prova d’accés a cicles 
formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior i Universitat – majors de 25/ 45 
anys.  
 
El curs 12-13 es farà la mateixa oferta amb l’ampliació d’un grup de 
Graduat d’Educació secundària (35 persones més) i un grup d’informàtica 
per a usuaris (25 persones més).  
 

48.  Quines accions s’han dut a terme per millorar la situació actual de 
l’escola oficial d’idiomes? 
 
Establiment d’un conveni entre l’IMET de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’EOI Garraf, que té per objecte establir els termes de 
col·laboració entre ambdues institucions en matèria d’atenció a les 



 

necessitats del centre docent i resposta als requeriments de la ciutat en el 
camp de l’ensenyament de llengües estrangeres, entre d’altres. 
 
Aquest conveni va passar per la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials del passat 11 de 
juliol. 
 

49.  Quines accions s’han dut a terme per mancomunar serveis amb 
altres poblacions del Garraf i quins recursos “extres” en l’àmbit de 
la formació ocupacional s’han buscat per a Vilanova i la Geltrú? 
 
Ens hem reunit amb diferents alcaldes i regidors, i estem treballant per 
sumar i coordinar accions.  
 

50.  Quines accions s’han dut o s’estan duent a terme per treballar la 
cultura corporativa de l’IMET per enfortir la transparència i el treball 
en equip? 
 
El canvi gerencial ha comportat una nova visió estratègica de la política 
comunicativa i de noves formes de funcionament en pro de la 
transparència. 
 

51.  Quines accions o negociacions s’han dut o s’estan duent a terme 
per millorar la situació financera que suposa l’Escola 
d’Aeronàutica? Detall de les reunions mantingudes amb els 
organismes corresponents. 
 
Hi ha hagut una tasca important, que inclou visites a la Diputació de 
Barcelona, Departament d’Ensenyament, Departament de Treball, 
Delegat de la  Generalitat i altres entitats del govern.  
 
També en l’àmbit empresarial ens hem reunit amb Iberia, Baile, Parc 
Aeronàutic de Sabadell, Vueling , entre d’altres.  
 

52.  Quines reunions s’han realitzat amb el comitè d’empresa de l’IMET 
per tractar del replantejament de l’IMET i del pla d’ajust? 
 
Diverses reunions, amb un primer i important acord d’equiparació 
convenial amb l’ajuntament.  
 

53.  Quines partides s’han reduït o s’estan reduint a través d’economies 
d’escala durant l’any 2012? 
 



 

Bàsicament: neteja, manteniment informàtic, lloguers, manteniment del 
parc mòbil, compra de material fungible, telefonia.  
 

54.  Quines reunions s’han convocat i a quins acords s’ha arribat per 
potenciar el treball entre diferents regidories i organismes públics 
per fer una planificació conjunta en ocupació + emprenedoria + 
autoocupació + promoció econòmica. 
 
S’ha anat informant en les comissions informatives, veure les actes.  
 

55.  Quin tipus de persones està previst que passin a treballar des de 
l’IMET a la regidoria de promoció econòmica i amb quines 
responsabilitats? 

 
El mateix que la resposta anterior.  
 

56.  Quina ha estat la mobilitat de la plantilla de treballadors i les seves 
responsabilitats durant els períodes 2011 i 2012 a l’IMET? 

 
Pel que fa al 2011, ens remetem al que s’indica en les actes del Consell 
Rector. 
 
Pel que fa al 2012 i atès que l’any no s’ha acabat, se’n donarà compte en 
el seu moment. 
 

57.  Quines accions s’han dut a terme per afavorir l’escola inclusiva? 
 
Anualment, dins de la convocatòria per a sol·licitar ajuts destinats a 
entitats, associacions i/o col·lectius, l’Àrea d’Educació de l’IMET signa un 
conveni amb la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva al 
Garraf.  
 

58. Quines accions s’han dut a terme per afavorir la recerca dels 
estudiants no universitaris i universitaris de la nostra ciutat?  
 
La difusió de les activitats del CUM es porta a terme, preferentment, a 
través de 4 vies: correus electrònics i newsletters a diferents bases de 
dades, publicació de notícies i publicitat als mitjans de comunicació 
locals, xarxes socials i publicacions pròpies. 
 
A més, les activitats del CUM es difonen a través de correus electrònics 
de les bases de dels socis de l’entitat. L’EPSEVG-UPC fa difusió entre els 
seus alumnes i a les diferents escoles de la UPC, mentre que l’IEMed en 
fa a la seva base de dades de contactes. Tot i així, també es demana als 



 

contactes institucionals (Neàpolis, ADEG, Consell Comarcal, etc.) que 
facin difusió a través dels seus canals habituals. Les notícies referents al 
CUM també es publiquen a la newsletter mensual de l’IMET, i al Flaix 
IMET, el qual es distribueix a 17.129 contactes. 
 
Els cursos del CUM estan reconeguts per la Xarxa Vives d’Universitats 
(XVU) i inclosos dins la Guia d’Estiu de la XVU, d’aquesta manera les 
activitats del CUM estan publicades al web de la Guia d’Estiu i se’n fa 
difusió a través dels canals de la XVU (web, xarxes socials, notes de 
premsa, etc.),està present a les xarxes socials a través del Facebook 
(2.359 amistats) on fa difusió de les seves activitats des del seu perfil, 
una pàgina un grup propi dins d’aquesta aplicació. Finalment, el CUM fa 
difusió dels cursos a partir de la distribució de 2.000 flyers als diferents 
espais municipals: instituts de secundària, universitat, biblioteques, 
centres cívics, etc. 
 
A més, des de l’Àrea d’Educació de l’IMET s’han establert convenis amb: 
 
- Centre de Recursos Pedagògics: l’IMET atorga una quantitat de 1.350 € 
per a dur a terme diverses activitats i d’entre elles, el 4t. simposi de 
treballs de recerca de batxillerat: pretén potenciar la promoció i la 
valoració de l’àmbit científic i de recerca.  
 
- Cercle professional: l’IMET atorga una quantitat de 360 € per a dur a 
terme el X concurs de treballs de recerca de batxillerat. 
 
- S’inclou dins de l’oferta del PAE, l’activitat organitzada pel Museu del 
Ferrocarril, “Treballs de recerca”: assessorament individualitzat i 
especialitzat en el tema tècnic i industrial ferroviari. Adreçat a alumnes de 
Batxillerat. 
  

6 de setembre 2012 
 
Segons resposta del govern amb data 21 d’agost, a la pregunta feta pel 
Grup Municipal Socialista: 
 
� Quins contractes i per quin cost ha realitzat l’ajuntament, organismes 

autònoms i empreses municipals amb BDO SL. 
 

Voldríem saber: 

Si l’import de 21.168,80 (fragmentat en dues factures) que segons la 
resposta correspon a un Informe de procediments acordats de situació 
financera de l’Ajuntament, inclou també altres estudis realitzats per la 
mateixa empresa: 



 

� Informe de Reestructuración  

� Valoracions de VNG Aparcaments i de la Companyia d’aigües  

Si no és així, quin és l’import de les factures que s’espera entrin per 
aquests treballs realitzats per l’empresa BDO? 

 
Per tal de completar la pregunta del Grup Municipal Socialista relativa a les 
factures de BDO, es fa constar que existeix un document de provisió de fons 
amb el següent concepte “Provisión de fondos correspondiente al 50% de los 
honorarios profesionales incurridos en el asesoramiento legal en la 
constitución de un Holding Municipal, y en los procedimientos de venta de 
bienes inmuebles de diferentes Sociedades Municipales”, per un import de 
5.780,82 euros, pendent de comptabilitzar, a l’espera de la seva adscripció a 
l’entitat municipal que es consideri. 
_______________________________________________________________ 
 
PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
22 de juny de 2012 

- Demanem que se’ns faciliti el cost total de les dietes pagades a 
treballadors municipals al llarg de l’any 2011 i el primer semestre del 
present 2012.  

Dietes personal any 2011 :   23.759,35 
 
Dietes 1r. semestre 2012 :      5.982,98 
 

- Quina és la quantitat de dietes que ha rebut el gerent municipal fins a dia 
d’avui des del seu nomenament? 
 
Dietes gerència :  2.267,06 

- Quina remuneració perceben els secretaris dels consells rectors o 
d’administració d’organismes autònoms i altres empreses municipals o 
organismes dependents de l’Ajuntament? Quines persones exerceixen 
actualment aquestes funcions? I en els darrers quatre anys? Quants diners 
anualment han rebut per aquest concepte a banda del seu sou municipal? 
Quin és el criteri pel qual s’assignen aquests encàrrecs a diferents 
treballadors? 

.- Treballador A:  
 
a) Secretari del consell d’administració del a Companyia Municipal d’Aigües.   
 
Percepcions brutes durant els últims 4 anys. 



 

 
Any 2008          10.514,42 
Any 2009          10.682,70 
Any 2010          10.630,34 
Any 2011          10,630,34 
 
b) Secretari de la Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids 

Psíquics de la Comarca del Garraf. 
 
Any 2008           8.195,46...  Retenció     1.639,12 
Any 2009           8.310,26.... Retenció     1.662,08 
Any 2010           8.188,25.... Retenció     1.637,65 
Any 2011           7.999,72.... Retenció     1.599,92 
 
c) Secretari de la Companyia de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú. 
 
Any 2009           9.624,30  Percepció neta    6.737,03 
Any 2010           9.695,76           “            “         7.277,29 
Any 2011    9.837,00           “            “         7.734,50 
Any 2012           5.935,40           “            “         4.760,13 
(fins a 31 del 7 del 2012) 
 
d) Secretari de l’entitat Pública Empresarial Neàpolis. 
 
No es percep cap retribució. 
 
e) Secretari del Consell Sanitari del Garraf. 
 
No es percep cap retribució. 
 
 
.- Treballador B: 
 
a) Secretari del Consorci de l’Eixample Nord. 
 
ANY  Brut líquid 
2009   11.999,99 €   Percepció neta  9.218,38 €  
2010   11.672,95 €        “              “   8.967,15 €  
2011   11.434,20 €        “           “  8.783,76 €  
2012       5.431,25 €        “              “  4.172,29 €  
TOTAL           40.538,39 €        “          “            31.141,58 € 
 
b)  Secretari del Consorci de la Televisió Digital Terrestre. 
 
Percepció íntegra: cada any 5.850,   retenció 1.755. 
 
 
.- Treballador C: 
 



 

a) Secretari de l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
Any 2009 = 9.847,31 € 
Any 2010 = 9.990,10 € 
Any 2011 = 9.814,81 € 
Any 2012 = 8.297,34 € (Import sense el pagament de l’extra de nadal). 
 
b) Secretari de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf. 
 
SOU ANY 2009 ..............    11.946,44 € 
SOU ANY 2010 ..............    11.893,28 € 
SOU ANY 2011 ..............    11.843,06 € 
SOU ANY 2012 ..............    10.997,70 € ( comptant només amb 1 paga) 
 
 
.- Treballador D: 
 
a) Secretari de l’empresa Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM.  
 
Any 2008:    9.973.62 € 
Any 2009:    9.914.10 € 
Any 2010:    9.865.52 € 
Any 2011:    9.460, 63 € 

b) Secretari de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 

Per aquesta funció no percep cap retribució. 

 
.- Treballador E: 
 
a) Secretari del Consell d’Administració de PIVSAM. 
 
2012         1.500,00 € (500 € per sessió) 
2011       16.880,61 € 
2010       18.507,48 € 
 
Els criteris per a la designació de les secretaries d’aquests organismes vénen 
determinats, en cada cas, pels seus respectius estatuts i els acords corresponents 
dels seus òrgans competents. 
 
22 d’agost de 2012 
 
El passat 17 de març de 2012 va tenir lloc una manifestació pels carrers 
de Vilanova, amb sortida i arribada a la Plaça de la Vila.  Al principi de la 
manifestació es van llegir uns escrits a la mateixa plaça, demanant a tal 
efecte poder connectar el micròfon al servei de consergeria.  Els 
treballadors del servei van demanar a la persona sol·licitant el seu DNI.  



 

Es dóna el cas que aquesta persona ha estat acusada judicialment, sis 
mesos després, de ser l’organitzador de l’acte i com a tal, està sotmès a 
una possible multa de fins a 30.000 euros, sense que mai fos requerida la 
seva identificació per part de Mossos, que és la part denunciant. 
 
La Constitució espanyola en el seu article 21 reconeix el dret de Reunió. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 4.1 es reafirma dient que 
els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les 
llibertats i els drets que reconeixen tant l’Estatut, com la Constitució. 
 
Finalment, la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del Dret de 
Reunió. regula el nucli essencial del Dret de Reunió, ajustant-ho als preceptes 
de la Constitució i en els seus articles 8 i 9 s’estableix el procediment per 
sol·licitar autorització: 
 
Article 8. 
 

La celebració de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions 
hauran de ser comunicades per escrit a l'autoritat governativa corresponent 
pels organitzadors o promotors d'aquelles, amb una antelació de deu dies 
naturals, com a mínim i trenta com a màxim. Si es tractés de persones 
jurídiques la comunicació haurà de fer-se pel seu representant. 
Quan existeixin causes extraordinàries i greus que justifiquin la urgència de 
convocatòria i celebració de reunions en llocs de trànsit públic o 
manifestacions, la comunicació, al fet que fa referència el paràgraf anterior, 
podrà fer-se amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores. 
 

Article 9. 
 

1. En l'escrit de comunicació es farà constar: 
a. Nom, cognoms, domicili i document oficial d'identificació de 

l'organitzador o organitzadors o del seu representant, cas de 
persones jurídiques, consignant també la denominació, naturalesa i 
domicili d'aquestes. 

b. Lloc, data, hora i durada prevista. 
c. Objecte de la mateixa. 
d. Itinerari projectat, quan es prevegi la circulació per les vies públiques. 
e. Mesures de seguretat previstes pels organitzadors o que se sol·licitin 

de l'autoritat governativa. 
 
2. L'autoritat governativa notificarà a l'Ajuntament afectat les dades 

contingudes en l'escrit de comunicació, excepte quan es tracti d'una 
convocatòria urgent de les previstes en el paràgraf segon de l'article 



 

anterior, a fi que aquest informe en un termini de vint-i-quatre hores sobre 
les circumstàncies del recorregut proposat. En cas de no rebre's l'informe 
en aquest termini, el mateix s'entendrà favorable. L'informe es referirà a 
causes objectives tals com l'estat dels llocs on pretengui realitzar-se, la 
concurrència amb altres actes, les condicions de seguretat dels llocs 
conformement a la normativa vigent i altres anàlogues d'índole tècnic. En 
tot cas, l'informe no tindrà caràcter vinculant i haurà de ser motivat. 

 
 
 -  Per la raó, la via o el procediment que sigui, l’Ajuntament va facilitar 

als Mossos la identitat del sol·licitant del punt de llum abans 
esmentat? 

 
En la fitxa del registre informàtic de la policia local, on es detalla la incidència 
de data 17 de març, no consta que ningú de l’Ajuntament (en aquest cas de la 
policia local) facilités el nom de la persona que sol·licità la connexió al punt de 
llum, si és que això va succeir, bàsicament perquè era desconegut, tan el nom 
com el fet. El que sí consta en la fitxa és que el Cap de Torn del Cos de 
Mossos comunicar al Cap de Torn de la Policia Local el nom del responsable 
de la concentració. 
 
La denúncia ve motivada per una “greu alteració del trànsit”, 
suposadament provocada per la manifestació.  Desconeixent si és 
habitual aquest procediment o no: 
 
 -  Té l’Ajuntament alguna constància (informe o similar) d’aquesta “greu 

alteració del trànsit”?  Si existeix, se’ns pot facilitar tal expedient? Si 
no existeix, es pot expedir un certificat o similar? 

 
En la fitxa del registre informàtic de la policia local, referida anteriorment, 
consta que els agents de la policia local van haver de desviar la circulació de 
vehicles al tallar els manifestants, en el seu recorregut, la rambla Josep Tomàs 
Ventosa. 
 
La policia local no va fer cap informe perquè, com s’explica a continuació, no 
és seva la competència i es va limitar a col·laborar amb el Cos de Mossos. 
Que devien remetre informe, acta o denúncia a l’estament adient de la 
Institució Governamental Catalana. 
 

Cal recordar que la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces y 
Cossos de Seguretat. Estableix a l’article 38 que Les Comunitats Autònomes, 
en els estatuts de les quals estigui prevista la creació de cossos de policia 
propis, podran exercir, a través d’aquests, tot un seguit de funcions i 
concretament en el mateix article apartat 2 diu el següent: 
 



 

2. En col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat: 
c. Vigilar els espais públics, protegir les manifestacions i mantenir l'ordre 
en grans concentracions humanes. 
 
(Cal afegir que, a Catalunya, aquesta funció va ser traspassada de 
forma plena al cos de Mossos d’Esquadra.) 
 

D’igual forma recordar que l’article 53 apartat h. de la mateixa Llei O. 2/86 
estableix com a funció de la policia local: 
 

h. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de 
Seguretat de l'Estat i amb la policia de les Comunitats Autònomes en la 
protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans 
concentracions humanes, quan siguin requerits per a això.  

 
En els mateixos termes, com no pot ser d’altra forma, donat que estan 
sotmeses a una llei de rang superior com és la llei orgànica, es manifesten les 
lleis que regulen el cos policial autonòmic de Catalunya i les policies locals: 
 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals. 
Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d`Esquadra. 

Artículo 53.  

1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones: 

a. Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, y vigilancia o 
custodia de sus edificios e instalaciones. 

b. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con 
lo establecido en las normas de circulación. 

c. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco 
urbano. 

d. Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás 
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

e. Participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en 
el artículo 29.2 de esta Ley. 

f. La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o 
calamidad pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la 
ejecución de los planes de protección civil. 

g. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar comisión de actos delictivos en el marco de colaboración 
establecido en las juntas de seguridad. 

h. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y con la policía de las Comunidades Autónomas 



 

la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en 
grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

Artículo 38.  

Las Comunidades Autónomas, a que se refiere el número 1 del artículo 
anterior podrán ejercer, a través de sus cuerpos de policía, las siguientes 
funciones: 

1. Con carácter de propias: 

a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares 
dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma. 

b. La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, 
establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus 
entes instrumentales, garantizando el normal funcionamiento de las 
instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios. 

c. La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina 
de la Comunidad Autónoma, denunciando toda actividad ilícita. 

d. El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o 
disposiciones de la propia Comunidad Autónoma. 

2. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

a. Velar por el cumplimiento de las Leyes y demás disposiciones del 
Estado y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales. 

b. Participar en las funciones de policía judicial , en la forma establecida 
en el artículo 29.2 de esta Ley. 

c. Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener 
el orden en grandes concentraciones humanas. 

El ejercicio de esta función corresponderá, con carácter prioritario, a los 
cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la 
intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien 
a requerimiento de las autoridades de la comunidad autónoma, o bien por 
decisión propia, lo estimen necesario las autoridades estatales competentes. 

_______________________________________________________________ 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23,40 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari.  

 


