
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-13-01-2014/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 13 DE GENER DE 2014 

 
 

Acta núm. 1 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 13 de gener de 2014, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

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



 

 

SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR ACCIDENTAL 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ 

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

 
No assisteix la Sra. GISELA VARGAS REYES (PSC). 
 
La Sra. MARIA JOSEP RIBA (CiU) s’incorpora a la sessió a les 18.15 hores, 
quan s’està tractant el punt número 5 de l’ordre del dia i el Sr. SANTIAGO 
RODRÍGUEZ SERRA (PP) s’incorpora a les 19.22 hores, quan s’està discutint 
el punt número 14 de l’ordre del dia.  
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

    1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament d’11 de novembre de 2013. (0:02) 

    2. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 
de l’Ajuntament de 2 de desembre de 2013. (0:02) 

    3. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i 
urgent del Ple de l’Ajuntament de 19 de desembre de 2013. (0:02) 

    4. Declaració institucional de l’Ajuntament amb motiu de la mort de dues 
vilanovines víctimes de la violència masclista. (0:03) 

 
  
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
    5. Proposta d’aprovació de canvis en les atribucions de les comissions 

informatives. (0:10) 
 
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
    6. Ratificació del Decret núm. 000334/2013-RH, de sol·licitud al SOC 

d’atorgament de subvencions. (0:13) 



 

 

   
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
   7. Aprovació, si escau, del Reglament del servei de transport urbà del 

municipi de Vilanova i la Geltrú. (0:16) 
   8. Aprovació, si escau, de la pròrroga del servei de transport col·lectiu urbà. 

(0:22) 
 
 
 MOCIONS 
 
   9. Moció de CIU i d’ICV, amb el suport de la CUP, amb relació a la 

celebració de la consulta sobre el futur de Catalunya. (0:45) 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
 10. Moció sobre l’increment de la pobresa energètica i per tal de garantir 

l’accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. (2:56) 
 
 Grup Municipal del PSC 
 
 11. Moció per nomenar el Sr. ALBERT SALVANY I BERTRAN fill predilecte 

de la ciutat. (3:15) 
 12. Moció sobre els treballs del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 

(3:20) 
 13. Moció sobre la modalitat de pagament a la ciutat. (3:28) 
 
 Grup Municipal de la CUP 
 
 14. Moció sobre el trasllat de l’escola Pasífae. (1:10) 
 15. Moció de la CUP, amb el suport d’ICV i del PSC, per a la sanció dels 

immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i 
altres grans empreses. (1:32) 

 16. Moció per la reducció de les indemnitzacions que reben els secretaris de 
les societats, organismes autònoms i entitats públiques empresarials 
municipals. (3:46) 

 
 Grup Municipal de CiU 
 
 17. Moció de CiU, amb el suport d’ICV, CUP, PP i PSC, d’adhesió al Manifest 

de les entitats del tercer sector social de Vilanova i la Geltrú. (2:14) 
 



 

 

 URGÈNCIA 
 
17 BIS. Moció d’urgència d’ICV, de rebuig a la Resolució de la Generalitat de 

Catalunya sobre la distribució als municipis de Catalunya del fons de 
cooperació local de l’any 2013.  (4:32) 

 
 PREGUNTES 
 
 18. Pregunta del grup municipal del PSC sobre la situació dels pisos buits 

propietat dels bancs.  (4:39) 
 
 PRECS (4:40) 
 

 
   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’11 DE 
NOVEMBRE DE 2013. 

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

 
 
   2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 2 DE 
DESEMBRE DE 2013. 

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

 
 
   3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE 19 DE DESEMBRE DE 2013. 

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

 
 
   4. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT AMB MOTIU 

DE LA MORT DE DUES VILANOVINES VÍCTIMES DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 
Des del Ple Municipal tots els grups municipals volem expressar el nostre més 
sentit condol a les famílies de la Judith i la Núria per la seva mort com a 



 

 

víctimes de violència masclista a la nostra ciutat. Una violència que atempta 
contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la 
integritat física i a la llibertat de les dones. Un atac masclista és un atac a tota 
la població femenina, que actua coartant la llibertat de totes les dones a través 
de la por.  
 
Sabem que aquest fet desolador posa de manifest tan sols una part de la 
magnitud del problema, doncs és un tipus de violència que no emergeix en la 
seva totalitat. És el crim més encobert i nombrós del món, tal com han afirmat, 
amb contundència, reconegudes instàncies internacionals 
 
Aquest Ple municipal vol expressar el seu rebuig més rotund a aquesta 
violència masclista, malauradament encara present a les nostres societats; 
una violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, 
per prevenir-la i eradicar-la i fer-ho des de la voluntat més ferma i contundent.  
 
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: 
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i 
violència econòmica... Una violència que es pot manifestar en l’àmbit de la 
parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral amb l’assetjament sexual i per raó 
de sexe, en el marc del radicalisme religiós i en l’àmbit social amb el tràfic de 
dones i nenes, amb la mutilació genital femenina o amb els matrimonis forçats. 
També es pot manifestar en la violència derivada dels conflictes armats i amb  
qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la 
llibertat de les dones. 
 
Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un 
denominador comú: la violència contra les dones està profundament arrelada 
a les estructures socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la 
violència masclista no poden obviar el sistema que la sosté i la legitima, un 
sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts 
aspectes, es resisteix a desaparèixer. És per això que l’educació en l’equitat 
és fonamental per acabar amb la violència masclista. Només educant i 
transmetent des de la infància els valors de l’equitat serà possible capgirar 
aquest sistema basat en unes relacions entre homes i dones tant desiguals 
com injustes. 
 
Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en 
compte que les causes que les generen són multifactorials i, per tant, 
requereixen d’un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits 
implicats. És amb la complicitat conjunta de les diferents administracions 
públiques, de les entitats i associacions de dones per la seva tenacitat i 
fermesa, de la societat civil organitzada i de totes aquelles persones que 
individualment treballen de forma incansable, que es podrà assolir la fita de 



 

 

l’eradicació de la violència masclista. És, per tant, amb l’esforç de tothom qui 
hi treballem, i amb el deure inexcusable que tenim tots els ciutadans i 
ciutadanes de denunciar qualsevol acció de violència contra les dones, que 
aconseguirem la fita de l’eradicació.   
 
Des de l’ajuntament som conscients que, cada cop més, es fa evident la 
necessitat d’aprofundir en mesures de sensibilització, prevenció, detecció 
precoç i investigació del fenomen. Així, els grups municipals de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú entomem aquest compromís perquè entenem la política 
com tot allò que es fa per propiciar l’equitat, la llibertat, la concòrdia i avançar 
cap a un escenari social lliure de violència. 
 
Des de l’ajuntament ens comprometem a treballar incansablement perquè fets 
com aquest no es tornin a produir i a posar tots els recursos i esforços que 
tinguem a la nostra disposició per fer-hi front.  
 
Des de l’ajuntament diem: no a la violència contra les dones, no a la violència 
masclista. 
 
 

 
DICTÀMENS: 

  
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
   5. ALCALDIA. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CANVIS EN LES 

ATRIBUCIONS DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària de 4 de 
juliol de 2011, de distribució de competències entre Comissions Informatives. 
 
Vist l’acord del Ple de 4 de març de 2013, pel qual es modificava l’acord inicial i 
l’acord de Ple de l’1 de juliol de redefinició del contingut de les Comissions 
Informatives, així com el Decret de 27 d’agost de 2013, ratificat en la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de 9 de setembre de 2013. 
 
Atès que cal canviar l’adscripció dels temes relacionats amb la Regidoria de 
Joventut, que actualment es tracten a la Comissió Informativa de Societat del 
Coneixement i Serveis Personals Sectorials i passarien a la Comissió 
Informativa de Serveis a les Persones.  
 
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les  corporacions locals, l'article 11 del 
Reglament orgànic municipal, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar la modificació del contingut de les atribucions de les 
Comissions Informatives, en el sentit d’atribuir a la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones les competències pròpies de la Regidoria de 
Joventut, que formaven part de la Comissió Informativa de Societat del 
Coneixement i Serveis Personals Sectorials.  
 
Les competències de les dues Comissions Informatives afectades, distribuïdes 
per regidories, seran: 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
Regidories: 
 
• ALCALDIA: Neus Lloveras i Massana 
 
Gestió del Coneixement 
Gabinet d’Alcaldia i Protocol 
Servei de Projectes d’Alcaldia 
Servei de Participació i Cooperació 
 - Participació Ciutadana 
 - Cooperació 
 - Agermanaments 
 - Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals 
 - Entitats 
 - Gent Gran 
 - Pla Local d’Infància i Adolescència 
Serveis d’Atenció Ciutadana 
 - Oficina d’Atenció Ciutadana 
 - Estadística i Padró 
Secretaria General 

    - Serveis jurídics  
    - Junta de Govern Local, Ple i Comissions Informatives 
    - Decrets i resolucions 
    - Servei de Contractació 
    - Responsabilitat Social Corporativa 
  
 
•  SALUT:  Francesc Xavier Sánchez Vera 
 
Servei de Salut Pública  
 



 

 

•  CONVIVÈNCIA I EQUITAT:  F. X. Sánchez Vera 
 
Servei de Convivència i Equitat 
 
•  SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA:  F. X. Sánchez Vera 
 
Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana 
 
•  HISENDA:  Miquel A. Gargallo 
 
Intervenció Municipal 
 
Servei d’Hisenda 
Sevei de Compres i Serveis Generals 
Servei de Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria 
 - Gestió Tributària 
 - Recaptació 
 - Tresoreria 
 
•  RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA:  Miquel A. Gargallo 
 
Servei de Recursos Humans i Organització Interna 
 - Recursos Humans 
 - Prevenció de Riscos Laborals 
 
• SERVEIS SOCIALS:  Blanca Albà 
 
Serveis Socials 
 
• JOVENTUT:  Gerard Figueras 
 
Servei de Joventut 
 
 
 
ENS ADSCRITS:    
 
- FUNERÀRIA VILANOVA, SA (SOCIETAT ANÒNIMA MIXTA)     
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS: 
 
- CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES  
- CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT  DEL GARRAF 
- CONSORCI SANITARI DEL GARRAF 
 



 

 

 
CONTRACTES ADSCRITS 

 
Serveis Socials Menjador social Can Pahissa 

Organització i gestió de les ludoteques 
Gestió serveis infants i adolescents Espai Jove i Espai 
d’Acció 
Minuts Menuts 
Servei acolliment residencial d’urgència 
Servei suport (psicològic) a Serveis Socials 
Assessorament jurídic 
Supervisió professionals EBAS de serveis socials 
Gestió Centres Oberts (inici oct. 2013 – pendent 
licitació) 

Salut Pública Pla de drogues 
Convivència Servei de mediació 

Servei d’atenció psicològica 
Seguretat i Protecció 

Ciutadana 
Servei retirada vehicles dipòsit 
Servei retirada vehicles via pública (aturat) 
Rènting vehicles policia local 

Serveis generals    Servei manteniment extintors 
Servei manteniment calefacció i climatització 
Neteja edificis municipals 
Subministrament material oficina, consumibles i paper 
Servei Vigilància i recepció Ajuntament 
Servei manteniment portes automàtiques 
Subministrament de carburant 
Subministrament aigua envasada  
Manteniment d’ascensors 
Màquines de vènding Ajuntament 
Serveis postals 

Participació Gestió Centres Cívics 
Joventut Contracte lloguer Baixos Casa Mir 

 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS 

PERSONALS SECTORIALS 
 
Regidories: 
 
•  EDUCACIÓ:  Ariadna Llorens 
 
Servei d’Educació 
 
• ESCOLES MUNICIPALS: Marijó Riba  
 



 

 

Escoles Municipals 
 
•  OCUPACIÓ:  Ariadna Llorens 
 
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 
•  TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ:  Ariadna Llorens 
 
Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
 
 
ENS ADSCRITS:    
 
-  ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL DE 
 L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
-  ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “NEÀPOLIS”. 
 
ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:  
 
-  MANCOMUNITAT TEGAR 
 
 

 
 
SEGON. Comunicar el present acord a tots es membres de les comissions 
informatives i als caps dels serveis municipals.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU = 9 vots 
  Abstencions: PSC (7), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 
 

 
   6. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ 

DEL DECRET NÚM. 000334/2013-RH, DE SOL·LICITUD AL SOC 
D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. 

  
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització 
Interna, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

CONTRACTES ADSCRITS 
 

Societat i Tecnologies de la 
Informació 

Servei de Telecomunicacions 
Manteniment xarxa informàtica 



 

 

ACORD 
 
Ratificar el Decret de l’Alcaldia amb núm. exp. 334/2013-RH, de data 27 de 
novembre de 2013, pel qual es sol·licita al Servei d’Ocupació de Catalunya, de 
conformitat amb la resolució EMO/281/2013, d’11 de novembre, l’ atorgament 
de subvencions en el marc del Programa Treball i Formació, el qual literalment 
diu:  
 
“Identificació de l’expedient 
 
Núm.Exp. 000334/2013-RH 
 
Relació de fets 
 
I. Vista la convocatòria del Servei d’Ocupació de Catalunya EMO/281/2013, d’11 de 
novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la realització del Programa de Treball i Formació adreçat a 
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, i sobre la convocatòria 
per a l’any 2013. 
 
II. En l’esmentada Ordre indica la preassignació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
de 6 contractes de treball. 
 
III. Aquest Ajuntament està interessat en obtenir la subvenció per la contractació i 
formació de 6 persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, així com 
per portar endavant els projectes per desenvolupar treballs de caràcter públic i interès 
social. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordre EMO/281/2013, d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de 
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima 
d’inserció, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. 
 
2. Acord de la Mesa de Negociació de 29 de desembre de 2013, en relació a Plans 
d’Ocupació Local. 
 
3. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
Per tot això,  RESOLC : 
 
“Primer. Aprovar la presentació, en el marc del Programa de Treball i Formació per a 
perceptors de RMI, de la sol·licitud de subvenció i la realització de les accions 
incloses, de contractació i de formació a 6 persones aturades perceptores de RMI, 
d’acord amb els pactes de la Mesa de Negociació de 29 de desembre de 2012, en 
relació a Plans d’Ocupació i amb  el que estableix  l’“l’Acord relatiu a la contractació 



 

 

de persones aturades que hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació 
promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya” signat per una banda per la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i,  per l’altra, la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de caràcter 
autonòmic, adjunt al present acord com annex II. 
 
Segon. Adherir-nos a “l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades que 
hagin exhaurit la prestació i/o subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya” signat per una banda per la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i,  per l’altra, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, com a 
organitzacions sindicals més representatives de caràcter autonòmic, adjunt al present 
acord com annex I. 
 
Tercer. Les accions proposades per portar a terme el Programa Treball i Formació - 
RMI,  i desenvolupar treballs de caràcter públic i d’interès social són les següents:  
 
� Serveis Viaris i Mobilitat:  
- Manteniment de la ciutat i dels equipaments municipals: 3 Oficials  de 1a paleta.  
 
Total Servei: 3 Treballadors. (treballadors d’oficis:  necessiten EPI’s a 75€/persona i 
vestuari laboral a 80€/persona, material per desenvolupar les accions 10.000€). 
 
� Medi Ambient:  
- Manteniment ambiental en l’Espai natural de la Platja Llarga: 3 operaris 
     (preferentment coneixements de jardineria) 
 
Total Servei: 3 Treballadors. (treballadors d’oficis:  necessiten EPI’s a 75€/persona i 
vestuari laboral a 80€/persona, material per desenvolupar les accions  310€). 
 
Quart. Informar que els contractes de treball tindran obligatòriament una durada de 
sis mesos i una jornada laboral de 37 hores i mitja . El Servei d’Ocupació de 
Catalunya finançarà el 100% de la jornada amb un import màxim de 850€ mensuals 
més import corresponent a les pagues extres durant sis mesos. Aquest import 
correspon al salari base i les pagues extraordinàries corresponents, i s’incrementarà 
amb les despeses de cotització empresarial que correspongui. Cada treballador 
contractat haurà de realitzar accions formatives transversals que es composaran de 
dos dels mòduls que consten a l’annex 7 de l’Ordre EMO/281/2013, relacionada amb 
el perfil ocupacional de la persona contractada, durant una durada mínima de 20 
hores i màxima de 30 per al total de l’acció formativa. 
 
Cinquè.  L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) assumeix la realització de les 
accions formatives transversals obligatòries per tots els contractats en el marc del 
Programa Treball i Formació -RMI  de dos dels mòduls que consten a l’annex 7 de 
l’Ordre EMO/281/2013. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú abonarà a l’IMET la part 



 

 

de la subvenció corresponent a les accions formatives  de 3€ per hora de formació i 
participant. 
 
Sisè. El conjunt d’actuacions per portar endavant els projectes que s’enmarquen en 
la sol·licitud de la subvenció pel Programa Treball i Formació – RMI, econòmicament 
es concreten de la forma següent:  
 
6 treballadors  
• Cost salarial brut (6 mesos + part proporcional pagues extraordinàries)  
 5.950 €/treballador...................................................................................... 35.700 € 
• Cost d’indemnització final de la contractació (part proporcional de 8 dies  
 de salari per cada any de servei) 113,33 €/treballador............................... 679,98 € 
• Cost Seguretat social empresa 2.249,100€/treballador..........................13.494,60 € 
• Cost Formació (3€ hora formativa/persona per 30 hores) 90€/treballador.......540 € 
• Vestuari laboral i EPI’s (6 treballs d’ofici per 80 € vestuari i  
 75€ EPI’s persona).......................................................................................... 930 € 
• Material Projectes de  Serveis Viaris: Manteniment ciutat i dels  
 Equipaments 

municipals....................................................................................................10.000 € 
• Materials Projecte de Medi Ambient:  Manteniment en l’espai  
 natural de la platja llarga................................................................................. 310 € 
 

Concepte Cost  
Total 

Subvenció 
 sol·licitada 

Aportació  
Municipal 

Sous  35.700,00€ 35.700,00€ 0 
Indemnització   679,98€ 0 679,98€ 
Seguretat Social 13.494,60€ 13.494,60€ 0 
Formació 540,00€ 540,00€ 0 
Vestuari laboral i EPI’s 930,00€ 0 930,00€ 
Materials 10.310,00€ 0 10.310,00€ 
Total  61.654,58€ 49.734,60 11.919,98€ 

 
 
Les contractacions s’han d’iniciar com a màxim el 31 de desembre de 2013, l’import 
dels  costos aplicables al Pressupost 2013 són els següents: 
 

• Partida sous Pla Ocupació dels dies 30 i 31 de desembre 2013: 
                                04.241,14000 ..........396,66 € 
 

• Partida Seguretat Social dels dies 30 i 31 de desembre 2013:    
          04.241,16000............148,74 € 

 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer 
front als costos generats pel Programa Treball i Formació - RMI en el Pressupost 
Municipal 2014. Els costos de sous, indemnització i seguretat social estaran 
consignats en partides de la Regidoria d’Hisenda, Recursos Humans i Organització 
Interna. El  vestuari laboral i  EPI’s  aniran a les partides pressupostaries del Servei 
sol·licitant, que són Serveis Viaris per 3 participants i Medi Ambient pels altres 3 
participants. Els materials necessaris per tirar endavant els projectes es consignaran 



 

 

en 10.000€ a les Partides pressupostaries de la Regidoria de Serveis Viaris i 
Manteniment Ciutat i 310€ a les partides pressupostaries  de Medi Ambient. 
 
Setè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
Vuitè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 

 
   7. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Antecedents 
 
1. En els darrers temps, s’ha fet palesa la necessitat de determinar  unes 
condicions generals d’utilització per als usuaris i les usuàries del servei de 
transport públic col·lectiu de viatgers de superfície que discorre íntegrament 
pel municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
2. L’objectiu  d’aquest reglament, és  establir els drets i deures dels usuaris, 
així com dels empleats de l’empresa gestora.   
 
Fonaments de dret 
 
1. La Llei 12/87 de 28 de maig de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles a motor i el seu Reglament aprovat per Decret 
319/90 de 21 de desembre així com els articles 40, 41, 142 i) i 143.1 de la Llei 
16/87 de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, l’article 201.1 del 
seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.211/90, de 28 de setembre, i la 
legislació aplicable en matèria de drets i deures dels consumidors i usuaris.  
 
2. La ordenació i accessibilitat de les parades es regiran per la legislació 
vigent, actualment el Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya i 
l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats 



 

 

 
3. A tenor de l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot això, vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment el  Reglament  pel Servei de Transport Urbà del 
municipi de vilanova i la Geltrú.  
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest reglament durant TRENTA 
DIES HÀBILS, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans 
esmentades.” 
 

REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

SUMARI  
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Article 4. Condicions generals d’utilització dels serveis. 
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Article 8. Prescripció. 
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Disposició final 

 
Exposició de motius 
 
L’objecte d’aquest Reglament és determinar les condicions generals d’utilització per 
als usuaris i les usuàries del servei de transport públic col·lectiu de viatgers de 
superfície que discorre íntegrament pel municipi de Vilanova i la Geltrú, de 
conformitat amb allò que determinen les disposicions de la Llei 12/87 de 28 de maig 
de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor i el 
seu Reglament aprovat per Decret 319/90 de 21 de desembre així com els articles 
40, 41, 142 i) i 143.1 de la Llei 16/87 de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports 
Terrestres, l’article 201.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.211/90, de 28 
de setembre, i la legislació aplicable en matèria de drets i deures dels consumidors i 
usuaris. La ordenació i accessibilitat de les parades es regiran per la legislació vigent, 
actualment el Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat de Catalunya i l’Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels 
espais públics urbanitzats. 
 
1.Condició d’usuari 

  
1.1) Rebrà la condició d’usuari aquell ciutadà que estigui utilitzant el servei públic 
reglamentat. L’accés a la condició d’usuari és lliure i general per a tots els ciutadans. 
Els infants menors de 12 anys hauran de viatjar acompanyats d’una persona adulta.  
  
1.2) El gestor del servei només podrà impedir aquest accés en el cas dels motius 
concrets especificats en l’article 4. 

2. Drets dels usuaris 

Seran drets dels usuaris dels serveis públics de transport col·lectiu de viatgers de 
superfície: 
  
2.1) Ser transportats amb un títol de transport vàlid amb els objectes i paquets que 
portin, sempre que no se sobrepassin les places i pes autoritzats per al vehicle i 
sempre que no suposin molèsties o un perill per als altres viatgers i amb les 
limitacions determinades a l’article 5. 
  
2.2) En cas d’incidència que provoqui l’aturada de l’autobús, tindran dret a continuar 
el viatge a la mateixa línia o en altra d’itinerari semblant, sense que hagin de pagar 
aquest nou trajecte, o a obtenir un bitllet de bescanvi. Els títols que permetin un 
nombre il·limitat de viatges o la lliure circulació no donaran dret a cap devolució. 
  
2.3)  Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis. Els itineraris i els horaris de 
serveis estaran exposats a les parades i les tarifes s’exposaran als vehicles. 



 

 

  
2.4) Ser tractats correctament pels empleats de les empreses explotadores i ser 
atesos en les peticions d’ajuda i informació que sol·licitin d’aquells. 
  
2.5) Formular les reclamacions que estimin convenients, en relació a la prestació dels 
serveis, la qual cosa podran efectuar en els llibres de reclamacions, que estaran a la 
seva disposició a les oficines del gestor i/o a les dependències municipals. 
  
2.6 ) Rebre resposta de les reclamacions i queixes formulades, per part de l’empresa 
prestatària dels serveis, en un termini màxim de 3 mesos a partir del dia de la 
sol·licitud o inferior en cas que ho determini la normativa. D’ acord amb el que 
estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les 
administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud, i 
una vegada transcorreguts els terminis abans esmentat, el silenci serà negatiu. 
  
2.7) Recuperar els objectes perduts en el servei, cas que estiguin a disposició del 
gestor o de la policia local, en el període màxim de dos mesos. 
  
2.8 ) Rebre l’ajut del conductor per pujar i baixar del vehicle cas que pateixin alguna 
dificultat tant física com mental per al desenvolupament normal de la seva activitat. 
  
2.9) Els usuaris amb mobilitat reduïda, les dones embarassades i la gent gran, 
disposaran de seients d’ús preferent degudament senyalitzats. 
  
2.10) Ser informat amb antelació de les modificacions parcials o totals dels itineraris 
previstos inicialment. 
  
2.11) Presentar les reclamacions d’indemnització que es derivin d’accidents del 
servei, dins dels terminis legals, davant el gestor, l'Ajuntament o la Companyia 
d'Assegurances amb la qual el gestor del servei hagi subscrit la corresponent pòlissa.  
   
 
3. Obligatorietat del títol de transport 
   
3.1) Per la utilització dels serveis, els usuaris hauran de disposar del títol de transport 
corresponent degudament validat. 
  
3.2) Els títols podran ser per a un sol viatge, per a diversos viatges, per a un temps 
determinat o de qualsevol altra classe. Així mateix podran ser exclusius per a la 
utilització del prestador del servei o compatibles amb altres serveis de transport públic 
amb els quals s’hagi dut a terme un procés d’integració tarifària. 
  
3.3) Tots els títols que requereixin cancel·lació o validació no seran vàlids sense 
aquesta, amb independència de les seves característiques. A aquest efecte tindran la 
consideració de títol de transport els bitllets, abonaments o xips sense contacte 
adquirits mitjançant el pagament del preu corresponent o la contractació del post 
pagament, com els passis atorgats a diversos col·lectius. 



 

 

  
3.4) El bitllet o títol de transport vàlid donarà dret a viatjar fins el terminal de línia, 
s’haurà de conservar durant tot el viatge i s’haurà d’exhibir a sol·licitud de qualsevol 
empleat de l’empresa explotadora. En el cas concret dels usuaris de la línia 2 que 
tinguin destinació a la parada “Sant Josep-Hospital” de la línia 1 tindran dret a 
prolongar el seu viatge fins a aquesta parada. Quan així ho determinin els 
organismes competents, el títol o bitllet podrà ser utilitzat en altres línies o en altres 
modalitats de transport, en les condicions de transbord i ús que expressament 
s’estableixin. 
  
3.5)  El bitllet o títol de transport s’haurà de preservar en bon estat ja que qualsevol 
títol o bitllet  malmès no donarà dret a ser bescanviat. L’empresa explotadora només 
estarà obligada a facilitar a l’usuari el mateix nombre de viatges que li restin per 
cancel·lar, dins del termini de vigència del títol. 
  
3.6) Dos o més passatgers podran viatjar amb un sol títol multiviatge, que no sigui 
personal, sempre que s’hi hagin efectuat el nombre de cancel·lacions o validacions 
equivalents al d’usuaris i sempre que el portador del títol realitzi un desplaçament 
igual o més llarg al dels acompanyants. 
  
3.7) En cap cas, l’empresa prestadora respondrà ni estarà obligada en virtut de la 
publicitat incorporada al títol de transport. 
  
3.8) Els nens menors de quatre anys estaran exempts de pagar bitllet. 

 

4. Condicions generals d’utilització dels serveis 

4.1) Els usuaris del servei estan obligats a: 
  
a. Atendre les indicacions que formulin els empleats de la companyia, en ordre a la 
correcta prestació del servei, així com també les que resultin de cartells i avisos 
col·locats a la vista en els vehicles i les parades d’autobús. 
  
b. Observar un comportament correcte i respectuós amb la resta d’usuaris i amb els 
empleats de l’empresa explotadora. En els vehicles es col·locaran i s’asseuran de 
manera que no obstaculitzin o dificultin l’entrada o sortida d’altres viatgers. 
  
c. Reunir les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries, per tal 
d’evitar qualsevol risc o incomoditat per la resta d’usuaris. 
  
d. Evitar qualsevol acció que pugui implicar deteriorament o maltractament en els 
vehicles o en les instal·lacions de les estacions d’autobusos o que en general 
perjudiqui els interessos de les empreses explotadores. Els usuaris comunicaran al 
conductor del vehicle qualsevol anomalia o desperfecte que s’hagi observat, per a la 
seva reparació. 



 

 

  
e. Entrar i sortir dels vehicles per les portes que, respectivament, estiguin destinades 
a aquest efecte. En els autobusos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els 
usuaris que vagin amb cadira de rodes estan autoritzats a pujar per la porta del 
darrera fi i efecte d’utilitzar la rampa d’accés. A l'interior del vehicle s’hauran de situar 
a l’espai reservat i convenientment senyalitzat. L’empresa explotadora podrà 
determinar les condicions d’utilització de la rampa d’accés per a altres supòsits 
concrets. 
  
f. Indicar al conductor la seva intenció de baixar-pujar al vehicle a les parades 
determinades amb la deguda antelació; des de l'interior, prement el timbre instal.lat a 
l’efecte, i des de l’exterior, assenyalant-ho amb la mà.  
  
g. Lliurar al conductor els objectes que altres usuaris hagin oblidat al vehicle. 
  
h. Portar preparada, en pujar al vehicle, moneda fraccionada suficient per al 
pagament de la tarifa sense que es pugui obligar al conductor-perceptor a canviar 
moneda major de 20 € per a cadascun dels viatgers.  
  
i. Cedir els seients reservats a persones amb mobilitat reduïda, gent gran, amb nens 
petits als braços i dones embarassades. 
    
4.2) El conductor i tots aquells empleats de les empreses prestatàries del servei que 
tinguin encomanades funcions d’inspecció, intervenció i vigilància, podran prohibir 
l’entrada als vehicles i ordenar-ne la sortida als viatgers que incompleixin les 
obligacions establertes. 
   
4.3) No es podran introduir els objectes de mides superiors a 100x65x25 cm, excepte 
cadires de rodes i cotxets per a infants. No obstant l’exposat, l’empresa prestatària 
del servei de transport, per a determinats objectes la mida dels quals fos superior a 
les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar les condicions 
específiques quant a la utilització dels serveis per als seus portadors, sempre i quan 
l’ocupació del vehicle ho permeti. Cada usuari només podrà transportar fins a un 
màxim de tres paquets o objectes i en cap cas no es permetran càrregues superiors a 
30 kg. No s’admetran objectes que pel seu aspecte i/o condició puguin molestar o 
afectar el servei o la resta d’usuaris. 
 
4.4) Si s’efectua l’accés al vehicle amb cotxets de nens, es procurarà que aquests 
estiguin plegats. En cas contrari, s’hauran de situar al lloc convenientment senyalitzat 
d’acord al Decret 135/95.  
 
4.5) Els cotxets per a nens seran admesos en tots els autobusos de plataforma baixa, 
sempre i quan la persona adulta que porti el cotxet procedeixi a : 
 

a) Subjectar correctament al menor al cotxet o cadira. 
b) Ubicar el cotxet o cadira en la plataforma central del vehicle, en posició 

contrària a la marxa, de forma que el menor quedi d’esquena al sentit de la 
marxa de l’autobús i amb el cinturó de seguretat corresponent. 

c) Accionar el fre del cotxet o cadira. 



 

 

 
4.6) La persona adulta que condueixi el cotxet o cadireta és l’únic responsable de la 
seguretat del nen o nena. 
 
4.7) En els vehicles que no siguin de plataforma baixa, els cotxets o cadiretes hauran 
d’anar preferentment plegats i ubicar-los en l’espai reservat a tal fi. Cas de no plegar-
se l’acompanyant tindrà el cotxet fermament subjecte i protegit (tal com s’especifica 
en aquest apartat). 
 
4.8) En tot cas, els cotxets, cadiretes s’ubicaran en l’autobús sense dificultar el pas en 
els llocs destinats al trànsit de persones. No s’abonarà cap recàrrec per a aquesta 
prestació. 
 
4.9) Els usuaris que es desplacin en cadira de rodes, que accediran per les rampes 
exclusives per a PMR, tindran preferència sobre els cotxets i cadiretes per a nens. 
Hauran de procedir a: 
 

a) Situar-se a l’espai convenientment senyalitzat i reservat. 
b) Col·locar-se en el sentit contrari a la marxa i amb el cinturó de seguretat 

corresponent. 
c) Accionar el fre de la cadira. 

 
 
5.Prohibicions 
  
5.1) Els usuaris del servei tindran prohibit: 
 
 a. Viatjar sense bitllet o títol de transport vàlid. 
 
 b. Distreure el conductor quan el vehicle estigui en marxa. 
 
 c. Sol·licitar al conductor que efectuï parades diferents a les establertes oficialment.  
 
 d. Pujar quan s’hagi fet l’advertiment que el vehicle està complet. 
 
 e. Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes d’accés als vehicles, o 
manipular-ne els mecanismes de funcionament, previstos per a ser utilitzats per 
personal exclusiu de les empreses explotadores. 
  
 f. Distribuir propaganda, enganxar cartells, pidolar o vendre béns o serveis a l'interior 
dels vehicles sense autorització expressa de l’Ajuntament i de l’empresa operadora i, 
en general, mantenir o efectuar accions que per la seva naturalesa puguin pertorbar 
als usuaris i alterar l’ordre públic. 
  
 5.2) Els usuaris del servei tindran prohibit introduir en el vehicle gossos o d’altres 
animals de companyia, amb les següents excepcions: 
 

a) gossos d’assistència personal, sempre que vagin acompanyats per la 
persona que el Departament competent en matèria de serveis socials 



 

 

reconegui que justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un gos d’assistència 
i gaudeixin de les condicions higièniques i sanitàries previstes a la 
normativa, així com el corresponent distintiu d’identificació de gossos 
d’assistència personal en un lloc visible. 

 
b) gossos de cossos i empreses de seguretat, sempre que vagin 

acompanyats per l’agent de seguretat i gaudeixin de les condicions 
higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la normativa. 

 
c) Animals de companyia en transportins tancats adequats a l’espècie 

 
5.3) Es prohibeix fumar o portar la cigarreta encesa a l'interior dels vehicles, inclosos 
els cigarrets electrònics. 
 
5.4) Es prohibeix obrir les finestres quan funcioni l’aire condicionat. 
  
5.5) Desatendre les instruccions que sobre el servei donin els conductors o els 
empleats de les empreses que tinguin encomanades funcions de vigilància o 
inspecció. 
  
5.6) En general, tot comportament que impliqui perill per a la pròpia integritat física o 
la dels altres usuaris o que es pugui considerar molest o ofensiu per a aquests o per 
als agents i personal de les empreses explotadores, així com aquelles accions que 
puguin implicar el deteriorament o causar brutícia en els vehicles o parades 
d’autobús. 
  
  
6. Infraccions i sancions 
  
6.1) L'incompliment pels usuaris de les obligacions esmentades a l’article 4 i de les 
prohibicions assenyalades a l’article 5 d’aquest Reglament tindrà la consideració de 
falta lleu, segons allò que determina l’article 142 i) de la Llei 16/87 de 30 de juliol 
d'Ordenació dels Transports Terrestres i serà sancionat amb multa de 100 €, d’acord 
amb la Resolució TES/3013/2011, de 21 de desembre, d’actualització de la quantia 
de percepció aplicable a les persones usuàries del servei de transport públic de 
viatgers que viatgin sense bitllet o amb un títol de transport no validat o no vàlid per a 
les característiques del trajecte o de la persona usuària. Així mateix, l’ús indegut per 
part de les persones usuàries del servei de transport públic serà sancionat d’acord 
amb el règim sancionador previst a l’article 53 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de 
mesures fiscals i administratives, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i normes concordants, en el redactat 
que en cada moment resulti vigent o en el que resulti de la norma que, si fos el cas, la 
substitueixi. 
  
6.2) Quan l'incompliment de les prohibicions previstes en aquest Reglament pugui 
representar perill per a la seguretat del vehicle, dels seus passatgers, empleats i 
instal·lacions de tot tipus, tindrà la consideració de falta greu i es sancionarà amb una 
multa de fins a 2.000 €. 



 

 

  
6.3) La graduació de les sancions s’efectuarà atès els danys i perjudicis causats, el 
risc creat, la intencionalitat del causant i la reiteració en la comissió de les conductes 
sancionades. 
  
 6.4) Les infraccions administratives realitzades pels usuaris seran sancionades 
instruint l’expedient, simplificat si s’escau, on es garantirà l’audiència de l'interessat 
aplicant el procediment sancionador disposat a la legislació vigent. 
  
 
7. Procediment sancionador 
  
7.1) Els expedients sancionadors que es derivin de les infraccions denunciades es 
tramitaran d’acord amb el que disposen el capítol 4 del Títol 8 del Decret 319/1990, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del 
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor i el Decret 278/93, de 
9 de novembre, de Presidència de la Generalitat, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
7.2) L’empresa prestatària del servei de transport podrà inspeccionar el compliment 
pels usuaris de la resta de les obligacions i prohibicions establertes en aquest 
Reglament (articles 4 i 5, respectivament), sense perjudici de la supervisió de la 
referida inspecció per l’Ajuntament. 
  
7.3) Així mateix, els empleats de l’empresa gestora estaran autoritzats a vigilar i 
inspeccionar el compliment de les obligacions dels usuaris i hauran de donar compte 
de les infraccions detectades formulant la corresponent denúncia que donarà lloc, si 
s’escau, a l’obertura de l’expedient sancionador corresponent. Quan exercitin 
aquestes funcions estaran proveïts del document acreditatiu de la seva condició, que 
hauran d’exhibir si els hi és requerit. 
 
   
8. Prescripció 
  
Les infraccions i les sancions prescriuran de conformitat amb el que preveu l’article 
132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el terminis que estableix l’article 58 de 
la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera 
mitjançant vehicles de motor. 
  
 
9. Publicitat del reglament 
  
L’empresa prestatària dels serveis col·locarà el Reglament o un extracte d’aquest a 
l'interior dels vehicles, així mateix col·locarà pictogrames identificatius relacionats 
amb les obligacions dels usuaris a fi de facilitar la informació de manera universal. 
 
 
 



 

 

Disposició final 
 
Aquest Reglament , entrarà en vigor al mes següent del seu text íntegre al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; i romandrà en 
vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 16 vots 
   Abstencions: PSC = 7 vots 
 
 

   8. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
PRÒRROGA DEL SERVEI DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ. 

  
 
La Junta de Govern Local de 14 de març de 2006 va ADJUDICAR, en règim de 
gestió interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a 
Vilanova i la Geltrú a l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, amb les 
condicions econòmiques i tècniques que figuren en el plec de condicions i en el 
contracte administratiu signat entre les parts en data 17 de març de 2006. El 
nou servei es va iniciar l’abril de l’any 2006. 
 
El contracte té una durada de vuit anys, a comptar des de la data de posada en 
funcionament del servei i és susceptible de pròrroga, de mutu acord per 
períodes d’un any. 
 
En data 30 d’octubre de 2013 l’empresa Transports Ciutat Comtal, SA, 
sol·licita la pròrroga del contracte per període d’un any i presenta un 
compromís de viatgers de R0 14.646 per als anys 2013 i 2014. 
 
Donat que de manera immediata s’iniciarà el Pla de Mobilitat Urbana, que ha 
de definir la futura xarxa de transport urbà, el tècnic responsable de Mobilitat 
ha emès un informe favorable a la pròrroga del contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la Llei Municipal 
de Règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. PRORROGAR el contracte administratiu amb l’empresa Transports 
Ciutat Comtal, SA, per al servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers 
del municipi de Vilanova i la Geltrú per un període d’un any. 
 
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària Transports Ciutat 
Comtal, SA.” 
 
 
CONTRACTE ADMINISTRATIU RELATIU A LA PRÒRROGA, PER UN PERÍODE 
D’UN ANY, DEL SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE 
VIATGERS A VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 

 
A Vilanova i la Geltrú, a 15 de gener de 2014 

 
REUNITS 

 
D’una part, JUAN ALEJANDRO GIMÉNEZ MARINÉ, amb DNI número 36.916.866 – 
A, domiciliat als efectes de notificació del present a Rambla de Catalunya, 123, 2n – 
08008 Barcelona. Intervé en la seva qualitat de gerent i representant de l’empresa 
TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, S.A., amb NIF número A 59736686 i el domicili 
indicat. 
 
D’altra part, NEUS LLOVERAS MASSANA, en la seva qualitat d’Alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú i assistida en aquest acte per ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari de 
la corporació. 
 

ANTECEDENTS 
 

I. La Junta de Govern Local va acordar, en la sessió del dia 14 de març de 2006, 
adjudicar a l’empresa TRANSPORTS CIUTAT COMTAL, SA VARIANT 2, en règim de 
gestió interessada, el servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a Vilanova i 
la Geltrú per un import mensual estimat de 54.439,27 €/mes. 
 
II. L’adjudicació de l’esmentat servei va ser efectuada d’acord amb allò que s’estipula 
al Plec de Clàusules administratives, tècniques i econòmiques per a la contractació 
en règim de gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu urbà de 
viatgers a Vilanova i la Geltrú. 
 
III. En data 17 de març de 2006, es va signar, entre ambdues parts, el contracte 
administratiu relatiu a l’adjudicació de l’esmentat servei, el qual té una durada de vuit 
anys i és susceptible de pròrroga, de mutu acord, per períodes d’un any. Tanmateix, 
la durada del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de DEU (10) anys. 
 
IV. En data 30 d’octubre de 2013, l’adjudicatari Transports Ciutat Comtal SA ha 
presentat la sol·licitud de pròrroga del contracte per un període d’un any. 
 



 

 

V. El Ple de l’Ajuntament de data 13 de gener de 2014 va adoptar l’acord de prorrogar 
el contracte administratiu per un període d’un any, signat amb l’empresa Transports 
Ciutat Comtal SA, per al servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 

ESTIPULACIONS 
 

PRIMERA. L’objecte del present és la formalització escrita del contracte de pròrroga, 
per un període d’un any, del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a 
Vilanova i la Geltrú adjudicat a l’empresa Transports Ciutat Comtal SA, de conformitat 
amb la possibilitat que estableix el contracte inicial, així com la clàusula 8 del Plec de 
Clàusules administratives particulars. 
 
SEGONA. L’Ajuntament i el contractista s’obliguen mútuament al compliment de les 
corresponents prestacions en el marc del contracte inicial, les estipulacions del qual 
es mantenen intactes, i d’acord amb les condicions tècniques i econòmiques 
expressades en l’oferta presentada, amb el Plec de Clàusules administratives, 
tècniques i econòmiques i amb la normativa que sigui d’aplicació a la contractació 
administrativa local. 
 
TERCERA. D’acord amb la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives 
particulars, el termini del present contracte de pròrroga és d’UN (1) any comptat a 
partir del dia que s’inidiqui a l’acta d’inici.  Aquesta acta s’estendrà un cop s’hagi 
iniciat el servei.  Aquest contracte podrà ser prorrogat un altre cop per un període 
d’UN (1) any, de mutu acord, abans de la finalització del seu termini.  Tanmateix, la 
durada del contracte, incloses les pròrrogues, no podrà excedir de DEU (10) anys. 
 
   
I, en prova de conformitat, signen el present document que consta de tres fulls, en el 
lloc i data assenyalat a l’encapçalament, per triplicat. 
____________________________________________________________________ 
 
 
L’aprovació d’aquest punt requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), PSC (7) i PP (2) = 18 vots 
   Vots en contra: CUP = 3 vots 
   Abstencions: ICV = 2 vots 

 
 

MOCIONS 
 

    9. MOCIÓ DE CIU I D’ICV, AMB EL SUPORT DE LA CUP, AMB 
RELACIÓ A LA CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR DE CATALUNYA. 



 

 

 
Atès que el passat dijous 12 de desembre els grups parlamentaris de CIU, 
ERC, ICV-EUIA i CUP van arribar a un acord en relació amb la pregunta i la 
data de la consulta per a exercir el dret a decidir a Catalunya i que en 
l'esmentat acord hi figura la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats una proposició de Llei Orgànica de delegació de la competència 
per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum perquè els catalans i 
catalanes es pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir 
dels termes que s’acordin amb el govern de l’Estat espanyol. 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de Vilanova i la Geltrú vol manifestar el 
següent: 
 
“PRIMER. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces 
polítiques al Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el 
poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 
col·lectiu. 
 
SEGON. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat. 
 
TERCER. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, 
pacífica i en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al president del Govern de l’Estat 
espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al 
president del Pacte Nacional pel dret a decidir, al president del Consell de 
Governs Locals, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació 
Catalana de Municipis.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 

 
 
 
 



 

 

Grup Municipal d’ICV 

 10. MOCIÓ SOBRE L’INCREMENT DE LA POBRESA ENERGÈTICA I 
PER TAL DE GARANTIR L’ACCÉS ALS CONSUMS 
ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA CIUTADANIA. 

Atesa la situació de crisi, atur i les retallades en drets socials que estan 
provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes 
persones en l’accés a recursos i serveis bàsics, com aliments i 
subministraments d’aigua, llum o gas, necessaris per garantir unes condicions 
mínimes de vida digna. 
 
Atès que l’electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el 
control públic permet garantir la universalitat del servei, l’equitat i la 
progressivitat de les tarifes. 
 
Atès que, igual que totes les persones haurien de poder disposar d’un 
habitatge digne en exercici al dret a l’habitatge, també totes les persones 
haurien de poder fer efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministraments 
mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenar, calefacció i per cuinar- en 
termes d’habitabilitat, salubritat i higiene. 
 
Atès que la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de pagar una 
quantitat de serveis energètics suficients per a la satisfacció de les necessitats 
domèstiques que garanteixin unes condicions de vida digna a un preu just, 
està experimentant un augment significatiu, tal i com manifesten diferents 
indicadors i com alerten diferents organismes, com pot ser la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya. Segons dades estadístiques 
conegudes, l’any 2010 se situava al voltant del 10% de la població i que 
segons els experts la situació es pot haver agreujat i situar-se al 15% al 2012. 
 
Atès que majoritàriament les persones que pateixen l’anomenada pobresa 
energètica són les que estan en atur o reben alguna prestació social reduïda o 
bé estan molt endeutades. Els col·lectius més vulnerables com els nens, la 
gent gran o persones amb malalties cròniques poden veure afectada la seva 
salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consums 
energètics mínims per assegurar una qualitat de vida acceptable. 
 
Atès que els increments continuats de les tarifes elèctriques aprovades pels 
governs de l’Estat suposen un increment continuat en tots els seus conceptes 
entre 2003 i 2012 del 63% i un increment per al 2014 del 2,3%, que suposa el 
quart increment en els últims dotze mesos, que situa Espanya com l’Estat de 
la zona euro de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 3 anys 
malgrat la situació de crisi. 



 

 

 
Atès que els increments continuats de les tarifes de gas natural aprovades 
pels governs de l’Estat suposen un increment continuat en tots els seus 
conceptes entre 2003 i 2012 del 68% i que la bombona de gas butà ha 
incrementat el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any anterior. 
 
Atès que les Directives 2009/72/CE i 2009/73/CE del mercat interior 
d’electricitat i gas obliguen els Estats membres a desenvolupar plans per 
abordar la pobresa energètica a l’hora d’orientar la seva política energètica i la 
protecció dels consumidors sense que el govern espanyol ho hagi fet fins ara 
i, ans al contrari, la recent reforma energètica vulnera aquestes directives amb 
la conseqüent obertura d’un expedient informatiu per part de la Comissió 
Europea. 
 
Atès que està comprovat que la pobresa energètica és conseqüència de la 
combinació de 3 factors: renda familiar, preus de l'energia i baixa qualitat en 
l’eficiència energètica de l’habitatge i que són factors que estan afectant a 
moltes llars de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que malgrat totes les companyies subministradores asseguren disposar 
de bonus socials per a les famílies més desafavorides, aquests no només són 
insuficients sinó que sovint estableixen requisits que provoquen que qui més 
ho necessita es quedi fora. 
 
Atès l’increment de talls de subministrament dels serveis d’electricitat i gas a la 
nostra ciutat en els darrers anys, que es fan efectius per part de les 
companyies comercialitzadores i distribuïdores, sense que aquestes hagin 
complert escrupolosament els procediments contemplats a la normativa 
vigent, amb els greus perjudicis, també econòmics, que ocasionen als 
afectats/des. 
 
Atès que d’una banda el govern de l’Estat no ha volgut fins ara donar resposta 
amb mesures, normatives i legislatives, a la problemàtica de la pobresa 
energètica que pateixen cada vegada més famílies i llars, per tal que es 
puguin garantir uns consums mínims vitals a totes les famílies en funció del 
nombre de components i els períodes estacionals. 
 
Atès que el 7 de novembre de 2013 el Parlament de Catalunya ha aprovat per 
unanimitat una moció perquè les companyies d'aigua, llum i gas no puguin 
tallar el subministrament de serveis bàsics a la llar, on s’especifica “b) Crear 
una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i 
recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de l’Administració local, 
associacions de consumidors, entitats socials, experts en aquesta matèria i 
empreses subministradores. Aquesta taula, entre altres funcions, ha de fer 



 

 

recomanacions al Govern i als ens locals per a: Primer. Determinar un sistema 
públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència de 
recursos.” 
 
Atès que un dels principals compromisos i objectius d’aquest Ajuntament, 
especialment en el context actual, ha de ser lluitar contra l’exclusió social i 
intentar garantir unes condicions de vida digna als ciutadans i ciutadanes. 
 
Atesa la necessitat de continuar esmerçant esforços en la diagnosi de les 
situacions de vulnerabilitat i de concertar línies de treball i actuacions per 
cercar solucions a les principals problemàtiques que afecten les condicions de 
vida de moltes famílies, com han estat diferents iniciatives institucionals 
davant l’increment de les execucions hipotecàries. 
 
És per tot això que, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la creació de les Taules Locals sobre Pobresa 
Energètica, com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i 
solucions sobre aquesta problemàtica, amb participació dels grups municipals, 
els agents econòmics i socials i de les empreses distribuïdores de serveis 
energètics bàsics. 
 
SEGON. Reforçar l’atenció municipal al consumidor energètic amb 
insuficiència de recursos per tal d’ampliar l’assessorament sobre possibles 
mesures d’estalvi i eficiència energètica a la seva llar, alhora que fer un 
seguiment quantitatiu i qualitatiu sobre la situació de pobresa energètica a la 
nostra ciutat i la seva evolució.  
 
TERCER. Negociar amb les companyies energètiques que operen a la nostra 
ciutat possibles solucions davant els impagaments de les famílies mancades 
de recursos mínims, per tal d’evitar el tall del subministrament i poder garantir 
l’accés als consums mínims. 
 
QUART. Sol·licitar a les companyies energètiques que operen a la nostra 
ciutat una moratòria en els talls de subministrament a llars amb insuficiència 
de recursos durant els mesos d’hivern i fins que acabi el fred, apel·lant a la 
responsabilitat social corporativa que les empreses han de demostrar en 
situacions d’emergència social com les que estan patint molts ciutadans i 
ciutadanes del nostre municipi. 
 



 

 

CINQUÈ. Sol·licitar a les companyies subministradores i comercialitzadores 
d’electricitat i gas que operen a la nostra ciutat que respectin escrupolosament 
la normativa vigent respecte als processos de tramitació i execució de talls de 
subministrament. 
 
SISÈ. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, de manera immediata i com 
va aprovar el Parlament de Catalunya el 7 de novembre de 2013, elabori un 
“Pla de xoc contra la pobresa energètica” que tingui com a principal objectiu 
garantir el dret ciutadà als subministraments bàsics de la llar, establint acords 
amb companyies energètiques que operen a Catalunya per tal de determinar 
un sistema públic de tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuficiència 
de recursos, així com protocols de prevenció de talls de subministrament en 
col·laboració amb els Serveis Socials municipals i, en cas que es produeixin, 
la gratuïtat del servei de reconnexió. 
 
SETÈ. Sol·licitar a l’Estat espanyol que reguli normativament l’establiment de 
tarifes especials reduïdes de serveis energètics (electricitat i gas) per a 
col·lectius amb insuficiència de recursos, així com l’establiment de la 
normativa i els protocols necessaris per tal que no es produeixin talls de 
subministrament a famílies amb insuficiència de recursos. 
 
VUITÈ. Comunicar els anteriors acords al Govern de la Generalitat, al Govern 
de l’Estat espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del 
Congrés i el Senat, a les companyies de distribució i comercialització 
energètica que operen al nostre municipi i als agents econòmics i socials de la 
ciutat.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 

Grup Municipal del PSC 
 

 11. MOCIÓ PER NOMENAR EL SR. ALBERT SALVANY I BERTRAN 
FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT. 

 
“Albert Salvany, sens dubte l’home més carismàtic que mai han tingut els 
Bordegassos de Vilanova.  Un home, “homenot”, com diria en Pla, que 
traspuava confiança i passió per allò que feia.  La seva bonhomia es 
manifestava en cada gest, en cada paraula i sobretot en aquella mirada tan 
noble que li produïen aquells ullassos que tan sovint li espurnejaven d’emoció.  
Va tenir la virtut de romandre al capdavant dels Bordegassos en els darrers 
anys pitjors.  De ganes de deixar-ho, en aquells temps de franca davallada, no 



 

 

n’hi deurien faltar a l’Albert, però hi havia una cosa que el frenava: era 
conscient que si ell plegava la colla acabaria enfonsant-se del tot i, com a bon 
capità, no abandonava el barco.  Així doncs, no només els castellers, sinó tots 
els vilanovins li hem d’agrair que aguantés amb braços de ferro i no deixés que 
s’escapés el projecte “Bordegassos” xuclat pel volerany dels retornats Castells 
de nou. 
 
Pels volts de Nadal de 1976 Albert Salvany fou escollit cap de colla i continuà 
la seva tasca fins que la mort se l’emportà sobtadament el mateix dia de Nadal 
del 1989. 
 
En la memòria col·lectiva dels Bordegassos el seu record continua encara 
força viu.  L’Albert era tota una institució, amb la seva personalitat tan 
característica va aconseguir aglutinar. 
..... 
 
Tothom li explicava els seus problemes i parlant amb un i altre, escoltant per 
aquí i allà, aconseguia apropar la gent.  Llimava asprors i, al seu redós, la colla 
es cohesionava.  Venia a ser el catalitzador que activava el funcionament dels 
diferents equips i sectors.  Les converses que hi havia a la ferreria mentre 
treballava –tenia el noble ofici de ferrer i l’exercia amb mestratge- arreglaven 
molts problemes de la colla.  Qui tenia alguna cosa a dir passava per allà i li ho 
explicava.  Ell, sempre molt enfeinat, ho escoltava tot.  No gastava massa 
paraules, però entre cop i cop de martell no perdia detall del que li explicaven: 
aquell enfadat perquè no pujava, l’altre que no hi podia ser per la Festa Major 
perquè feia la mili i no li donaven permís... 
 
Ell escoltava, escoltava i no li passava res per alt.  Després, a la seva manera 
actuava. 
 
Parlava amb el tècnic sobre aquell que estava descontent, demanava al 
secretari que s’enviés una carta a la caserna d’aquell que ens feia falta per la 
Festa Major, etc., etc.  No oblidem tampoc la bona feina que feia a l’hora 
d’aixecar castells.  Les seves mans a la pinya sempre eren importants i havia 
estat un gran segon, tal com ho va demostrar en la nostra primera torre de set, 
carregada la Festa Major del 78.  Com a cap de colla era una persona que no 
podem dir que fos autoritària, fins i tot li gastàvem bromes que ell acceptava de 
bon grat (la més sonada va ser quan, després d’haver-se descarregat la 
primera torre de set, va anar a parar dins la bassa que hi ha al cantó de l’ermita 
de Lurdes, vestit i tot).  Això sí, tots li teníem un gran respecte perquè ell també 
respectava molt tothom.  Era un clar exemple del que és tenir autoritat sense 
exercir l’autoritarisme. 
 



 

 

Quan ens va deixar i a mi em van imposar el càrrec de cap de colla, vaig 
prometre, en nom de tots, que aquell any faríem la torre de set pensant en ell. 
 
Aquell any mateix no va poder ser, la torre se’n va haver d’esperar un parell 
més, com tots sabem.  Vàrem complir, però, aquella promesa amb escreix tot 
fent el salt cap als castells de vuit.  Ara, la colla ha canviat tant que fins i tot ja 
ens hem atrevit a fer algun castell de nou.  Cada vegada que aconseguim un 
d’aquests grans castells, encara ara, em ve l’Albert a la memòria i se’m fa un 
nus a la gola pensant en com de feliç seria si veiés els Bordegassos actuals.  
Que puguem celebrar aquests èxits es deu en gran mesura a l’abnegació i les 
ganes de tirar endavant de l’Albert Salvany quan va liderar la colla sense fer-ne 
gens d’ostentació i estirant del carro sempre, encara que fes pujada i fóssim 
pocs a tibar.” 
 
Fa uns anys, Víctor Capdet, cap de colla dels Bordegassos entre 1990-1995, 
escrivia a l’Aleta aquest article sobre l’Albert Salvany i Bertran. 
 
Albert Salvany va néixer el 9 de juny de 1936 a Vilanova i la Geltrú. 
 
Va ser una persona compromesa amb la ciutat i amb les seves tradicions, en 
especial, amb la posada en marxa i consolidació de la colla castellera dels 
Bordegassos de Vilanova, així com també participà de forma molt activa amb 
els Tres Tombs de la ciutat. 
 
L’Albert Salvany ens deixà el dia de Nadal de 1989. 
 
Tot i que d’ençà uns anys els Bordegassos celebren una Diada amb el seu 
nom (aquest any, justament el dia 28 de setembre), des del Grup Municipal 
Socialista creiem que la ciutat, representada per aquest Consistori, hauria 
d’atorgar-li un reconeixement especial pel seu compromís amb la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú, l’any que farà 25 anys de la seva mort. 
 
És per aquest motiu que, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda:  

ACORD 
 
“Que, seguint el Reglament d’Honors i Distincions aprovat per aquest 
Ajuntament, se li concedeixi el títol de Fill Predilecte de la Ciutat a la persona 
de l’Albert Salvany i Bertran.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 



 

 

 
  12. MOCIÓ SOBRE ELS TREBALLS DEL NOU  PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL.  
 

El Ple extraordinari de gener de 2012 va aprovar iniciar els treballs per a la 
redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a la ciutat. 
 
Al llarg d’aquests dos anys s’han celebrat algunes reunions de debat entre els 
diversos grups municipals i, en principi, s’han començat alguns estudis previs, 
vinculats a altres documents que s’estan elaborant, però encara desconeixem 
com serà el model i l’estratègia per abordar la redacció d’aquest document. 
 
L’actual situació econòmica i paralització del mercat immobiliari permet definir 
el model de ciutat d’acord amb les noves necessitats socials i econòmiques 
d’una nova etapa, que permeti entre d’altres qüestions: redefinir sectors de 
creixement, un calendari de desplegament més realista, prioritzar àmbits i 
sectors d’activitat econòmica, els usos de sòl no urbanitzable, entre d’altres. 
 
L’esperada tramitació del planejament de l’Eixample Nord, que tot just 
s’iniciarà enguany i que vincularà l’estratègia de ciutat per a la redacció i 
modificació de l’actual planejament general del municipi, permet ja definir un 
calendari d’actuacions per iniciar els treballs de redacció del nou POUM. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 

“PRIMER. Ratificar els acords votats al Ple extraordinari de 23 de gener de 
2014. 

SEGON. Instar el govern municipal a presentar un calendari de reunions de la 
Comissió Informativa Especial de Planificació fins a finals de la present 
legislatura. 

TERCER. Instar el govern municipal a presentar en aquesta comissió, i en el 
termini màxim de dos mesos, l’estratègia definitiva per a la redacció d’aquests 
treballs, entre d’altres, treballs externs i interns a realitzar, equip o director del 
POUM, etc.” 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 

 



 

 

 13. MOCIÓ SOBRE LA MODALITAT DE PAGAMENT A LA CIUTAT. 
 
Un cop acabada la campanya de Nadal i ara que es dóna inici a les rebaixes, 
constatem que la crisi econòmica es segueix fent notar en el sector del 
comerç. Els marges amb els que es veuen obligats a treballar són mínims i les 
necessitats de ser competitius i baixar preus s’han consolidat.  
 
En aquest entorn, cada cop són més els ciutadans que utilitzen com a mitjà de 
pagament la targeta de crèdit, sovint com a hàbit adquirit i desconeixent que 
aquesta forma suposa un cost no només per a l’usuari sinó també per a 
l’establiment comercial.  
 
Així doncs, per cada transacció que fem a la ciutat, una part se la queden les 
entitats financeres, encarint els productes que consumim.  
 
Una forma de recolzar el comerç de proximitat i el teixit empresarial local és 
promoure la conscienciació dels consumidors sobre aquests marge de 
benefici dels bancs perquè, fent ús de la seva llibertat d’elecció, puguin optar 
amb ple coneixement a pagar en efectiu. Per evitar desconfiança, resulta 
important que aquesta informació l’ofereixi l’administració Pública i no que ho 
hagi de fer el propi comerciant. 
 
Com més es redueixin els pagaments amb diners de plàstic a través d’entitats 
financeres, més possibilitats tindrem que aquesta reducció de costos acabi 
revertint en una reducció de preus.   
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 

“PRIMER. Que el Govern posi en marxa enguany una campanya general 
sobre els costos que té el pagament amb targetes de crèdit en els 
establiments de la ciutat, perquè la ciutadania tingui coneixement sobre quina 
part dels diners que paguen se’n van directament a les entitats financeres.  
 
SEGON. Que aquesta campanya estigui llesta per a la propera campanya de 
rebaixes i que es desplegui en les èpoques de major consum, tant a l’estiu 
com per la campanya de Nadal.”  
 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
   Abstencions: CIU (9) i PP (2) = 11 vots 



 

 

 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

14. MOCIÓ SOBRE EL TRASLLAT DE L’ESCOLA PASÍFAE. 
 
Fa molts anys que s’allarga el conflicte a l’Escola Pasífae i les famílies encara 
no veuen que les solucions plantejades i les condicions de les mateixes 
avancin. Després d’un cicle de lluites i promeses per part dels governs 
autonòmics i municipals, la situació que envolta l’absorció de l’Escola Pasífae 
per part de la Sant Jordi continua generant moltíssims dubtes i incerteses. 
Malgrat aquesta situació de manca d’informació sobre la data de l’inici de les 
obres i la finalització de les mateixes, el govern autonòmic ha anunciat que 
manté el calendari de trasllat de l’escola Pasífae a la Sant Jordi per a aquest 
2014. Considerem que no s’estan complint les condicions promeses i ens 
temem que traslladin tots els nens i nenes de la Pasífae a la Sant Jordi sense 
el nou edifici, fet que no podem permetre si volem garantir un trasllat en 
condicions. 
 
El gruix dels dubtes es deriven del pressupost de la Generalitat per a aquest 
2014, que sols contempla una inversió de 211.000 euros del total d’1,8 milions 
en els que està pressupostada l’obra. La promesa del Departament era que el 
trasllat es fes amb garanties de que l’ampliació de l’escola Sant Jordi estaria 
llesta per tal d’afrontar el curs 2014/2015 en un sol centre. Aquesta incertesa 
s’agreuja encara més quan s’acosta el període de preinscripcions, en el qual 
ja no serà possible triar l’Escola Pasífae. 
 
La voluntat de la moció és ben clara i senzilla: evitar que el trasllat de tot 
l’alumnat es faci sense les garanties corresponents i evitar que els alumnes i 
els mestres s’hagin de trobar en una situació de precarietat que, a totes llums, 
generarà no pocs conflictes. És en aquest sentit que considerem i proposem 
que aquest trasllat no es faci efectiu fins que l’ampliació estigui feta, acabada i 
organitzada per la comunitat educativa. Per tant, que es continuï utilitzant 
l’actual Escola Pasífae fins que aquest trasllat no sigui realitzable amb les 
condicions esmentades, encara que es contradigui amb el calendari proposat 
inicialment per part del Departament. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Que el trasllat de l’Escola Pasífae a l’Escola Sant Jordi no es realitzi 
fins que l’ampliació d’aquest darrer centre s’hagi realitzat i, per tant, seguir el 



 

 

curs 2014/2015 amb les dues escoles fins que les condicions i garanties del 
trasllat siguin les òptimes i s’acordin amb la comunitat educativa. 
 
SEGON. Traslladar aquesta voluntat municipal al Departament i el conjunt de 
la comunitat educativa de les escoles Pasífae i Sant Jordi.” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar el govern de la Generalitat a complir els terminis previstos 
inicialment en la construcció dels nous edificis per a l’ampliació de l’escola 
Sant Jordi. 
 
SEGON. Que el trasllat de l’Escola Pasífae a l’Escola Sant Jordi no es realitzi 
fins que l’ampliació d’aquest darrer centre s’hagi realitzat i, per tant, seguir el 
curs 2014/2015 amb les dues escoles fins que les condicions i garanties del 
trasllat siguin les òptimes i s’acordin amb la comunitat educativa. 
 
TERCER. Traslladar aquesta voluntat municipal al Departament i el conjunt de 
la comunitat educativa de les escoles Pasífae i Sant Jordi.” 
 
 

 15. MOCIÓ DE LA CUP, AMB EL SUPORT D’ICV I DEL PSC, PER A 
LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT 
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I 
ALTRES GRANS EMPRESES. 

 
Introducció 
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de 
persones que, a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes, no poden 
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat milers 
de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer 
de la seva llar.  
 
La seva traducció social han estat milers de desnonaments a tot l'Estat 
espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret 
a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, 
precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.  
 



 

 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 i fins 
setembre 2013, a l'Estat espanyol ja s'ha arribat a 500.000 execucions 
hipotecàries, de les quals 96.927 són a Catalunya.  Segons l'informe presentat 
pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012 la banca 
va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de 
crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual 
per dia hàbil.  Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els 
rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments.  Segons les 
dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 
llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem, doncs, davant d’una situació d'emergència habitacional que 
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia 
l'informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per 
l'Observatori DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'Estat 
espanyol és el país d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total 
– 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011-  i 
amb un parc social d'habitatge clarament insuficient -menys d'un 2% de 
l'habitatge existent. 
  
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en 
primera instància el impacte social d'aquesta situació, en tant que les més 
properes a la ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en què es troba gran part de la 
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el 
grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la 
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen 
les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals 
i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint 
obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits 
ja sigui a l'espera que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es 
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El 
resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció 
especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució 
Espanyola (CE)  ha de complir el dret de propietat.  
 
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, 
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern 
de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), 
i del traspàs d'actius a l’anomenat “banc dolent”, la Societat de Gestió 



 

 

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).  Paradoxalment, 
però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de 
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no 
han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que 
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen 
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE.  
Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca 
de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit 
en mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de 
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si 
s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a 
l'abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del govern central de buidar de competències les 
administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal 
satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context 
que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de 
foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats 
financeres, han iniciat procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) 
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació 
permanent i injustificada.  Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en 
aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient 
administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, 
conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les 
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels 
immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de 
garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i 
la reparació de desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de la 
rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a 
l'Administració Pública perquè els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de 
mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en 
matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop 



 

 

l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 
42.  Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació 
pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que 
d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats 
obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques 
destinades a garantir el dret a l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar 
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, 
caracteritzat per una situació d'emergència habitacional.  
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i 
l'aprovació dels següents acords per part del Ple municipal. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a 
la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta 
moció, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a 
l'emergència habitacional. 
 
SEGON. Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el 
planejament existent, que contempli i reguli degudament les mesures de 
foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges 
enumerada a l’article 42 de la Llei 18/2007. 
 
TERCER. Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, 
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent 
desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres 
grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en 
disposició de l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé 
realitzant una inspecció física des de l'administració.  
 
QUART. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, 
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests 
procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint 
una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala 
de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas 
afirmatiu, caldrà requerir el propietari perquè cessi en la seva actuació en un 
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a 
terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.  
 



 

 

CINQUÈ. Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 
euros, tal i com determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, 
si transcorregut el termini fixat no s’ha produït  l'ocupació de l'immoble. 
 
SISÈ. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que 
es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat 
per a corregir la situació,  tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
SETÈ. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit 
amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
VUITÈ. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les 
entitats municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups 
parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions 
veïnals del municipi.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 

 
 
 16. MOCIÓ PER LA REDUCCIÓ DE LES INDEMNITZACIONS QUE 

REBEN ELS SECRETARIS DE LES SOCIETATS, ORGANISMES 
AUTÒNOMS I ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS 
MUNICIPALS. 

 
La CUP va presentar al Ple del mes de novembre del 2012 una moció sobre 
aquesta mateixa temàtica, que recollia un únic acord: 
 
“Eliminar les remuneracions extraordinàries que perceben actualment els 
secretaris de les empreses municipals i organismes autònoms per tal de 
destinar aquesta suma a reforçar les polítiques socials.” 
 
La moció va ser aprovada però, durant el debat de la mateixa, l’acord va ser 
modificat, quedant de la següent manera:  
 
“S’instarà els ens municipals o societats municipals perquè els seus 
organismes facin les modificacions pertinents i/o estatutàries, perquè es 
minimitzi el cost de l’obligació del lletrat assistent del Consell d’Administració o 
del consell Rector corresponent.” 
 
La CUP va accedir a aquesta modificació perquè creia que la reducció del cost 
dels secretaris dels diferents ens municipals seria considerable i perquè 
entenia que les persones que desenvolupaven aquestes tasques havien de 
ser retribuïdes si aquest fet els suposa un augment de les seves hores de 



 

 

treball, degut a que les reunions es realitzen molts cops fora del seu horari 
laboral. 
 
Finalment, el govern va aprovar els següents acords en la Junta de Govern 
Local del 19 de març del 2013: 
 
“PRIMER. Aprovar els criteris generals en relació amb les indemnitzacions 
dels serveis de secretaria dels ens del sector públic local següents: 
 
1.1.  Aprovar la supressió progressiva dels serveis externs d’assessorament 

no especialitzat i secretaria de tots els ens del sector públic municipal a 
favor dels lletrats en plantilla de la corporació. 

1.2.  Aprovar l’establiment del criteri d’indemnitzacions per assistències als 
diferents òrgans del sector públic municipal d’acord amb el Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó de servei. 

1.3.  Aprovar una harmonització i reducció dels imports mensuals actuals per 
un igual per a totes les entitats a raó de 750 €/mes, amb un màxim anual 
de 8.800 € i un mínim de 7.500 €. 

 Aquesta reducció significa passar d’un cost global anual de 46.474 € a un 
mínim de 35.644 € o un màxim de 41.827 € anuals, el que representa un 
estalvi anual aproximat entre un 10 % i un 25% 

1.4. Establir que les indemnitzacions per raó de servei per a cadascun dels 
òrgans del sector públic municipal s’actualitzaran d’acord amb les bases 
d’execució del pressupost de cada exercici.  

 
SEGON. Comunicar el present acord a la presidència i direcció/gerència de 
tots els ens del sector públic als efectes de la seva execució. 
 
TERCER. Procedir si s’escau a l’adequació dels estatuts de les entitats als 
efectes de fer possible l’execució del present acord.”  
 
Els ens municipals que tenen aquesta figura del secretari són els següents: 

 
- Organisme Autònom Víctor Balaguer. 
- Institut Municipal autònom d’educació i treball (IMET) 
- Entitat Pública Empresarial Local “NEÀPOLIS”.  
- Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM.  
- Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
- Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal (PIVSAM). 
- Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM. 

 
Tot i que els imports aprovats en l’acord de JGL del mes de març no ens 
acaben de quadrar, entenem que estan fets només comptant amb 5 d’aquests 
ens.  És cert que, tot i el punt 1.1 de l’acord de JGL, el secretari de PIVSAM 



 

 

no és un treballador municipal i, per tant, quedaria fora d’aquest càlcul. Tot i 
això, la resta d’empreses i organismes municipals són 6, i per tant, si agafem 
el mínim de 7.500 € anuals i el màxim de 8.800 € anuals, el cost total es 
mouria entre els 45.000 i els 52.800 €. Si, tal i com recullen aquests mateixos 
acords, el cost anterior era de 46.474 €, no només no hi ha hagut cap 
reducció, sinó que per fer complir un acord d’una moció que demanava la 
minimització d’aquestes indemnitzacions, el cost global per l’Ajuntament de 
Vilanova serà superior. 
 
Des de la CUP entenem que la tasca dels secretaris va més enllà de les 
reunions i que han de fer tasques d’assessorament de les corresponents 
Societats Municipals, Organismes Autònoms i Entitats Públiques Municipals. 
Ara bé, creiem que aquestes tasques han de quedar dins del seu horari 
laboral i que, per tant, només s’haurien d’indemnitzar les hores reals de reunió 
fora d’aquest horari. 
 
És per tot això que la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú 
proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
“1. Anul·lar l’acord de la Junta de Govern Local del 19 de març del 2013 
referent als criteris generals en relació amb les indemnitzacions dels serveis 
de secretaria dels ens del sector públic. 
 
2. Aprovar uns nous criteris per aquest concepte, que recullin que només 
s’indemnitzaran els secretaris dels diferents ens municipals per les hores 
efectives de reunió fora de la seva jornada laboral, i que el preu per hora en 
cap cas superarà els 30 €.” 
 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 

 
 

Grup Municipal de CiU 
 

 17. MOCIÓ DE CIU, AMB EL SUPORT D’ICV, CUP, PP I PSC, 
D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE LES ENTITATS DEL TERCER 
SECTOR SOCIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Atès que entitats vilanovines, que majoritàriament des del voluntariat porten a 
terme tasques en l’àmbit de l’acció social a Vilanova i la Geltrú: des de les 
dedicades a l’atenció de problemàtiques socials, de salut i integració fins a les 
de cooperació internacional; davant la greu i sostinguda situació de crisi 
econòmica i les greus conseqüències dels programes d’austeritat aplicats a 
nivell europeu, estatal i català, volen fer arribar a la ciutadania i als 



 

 

representats d’aquesta a l’Ajuntament de la nostra ciutat les reflexions 
indicades en el manifest adjunt. 
 
Atès que els grups municipals d’aquest Ajuntament valoren i creuen en la tasca 
social de les entitats del tercer sector social de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es solidaritza amb les tasques 
socials i té la voluntat de contribuir i ajudar en les activitats que desenvolupen 
les entitats vilanovines del tercer sector social. 
 
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  
“PRIMER. Adherir-se al “Manifest de les entitats del tercer sector social de 
Vilanova i la Geltrú”. 
 
SEGON. Atendre les següents demandes de les entitats del tercer sector social 
de Vilanova i la Geltrú realitzades a l’Ajuntament: 
 
1. Que sigui aquest qui disposi i gestioni els recursos per garantir els drets de 
benestar dels ciutadans, amb les entitats socials treballant-hi per 
complementar l'atenció i vetllar per transmetre’ls, si cal, la realitat i necessitats 
de les persones amb vulnerabilitat i risc d’exclusió. 
 
2. Que s'incideixi en el paradigma de confiança que ha de primar en la relació 
entre entitats i administració local. Aquesta no ha de menystenir el principi 
d'independència de les primeres ni pretendre fer-les treballar de forma 
subsidiària. 
 
3. Que a nivell local s’asseguri de donar prioritat a les polítiques socials, de 
formació i promoció de l’ocupació adreçades especialment als col·lectius més 
desafavorits o d’atur de llarga durada. 
 
4. Que en els propers cinc anys, amb un increment anual del 0,10% respecte al 
pressupost de 2013, s’asseguri assolir i destinar dels Capítols I, II i V del 
pressupost municipal el 0,7% a projectes de cooperació i sensibilització al 
desenvolupament, i la resta del 0’3% fins arribar a l’1%, a fomentar la cultura 
per la pau, segons l'acord de Ple del dia 7 de juny de 2004.  De ser possible, i 
segons la disponibilitat pressupostària de l'Ajuntament, anticipar l'assoliment 
d'aquest percentatge als cinc anys, en cap cas sense incloure-hi costos de 
gestió ni de personal. 
 
5. Que s'acompleixin els compromisos econòmics a través d’ajudes i 
subvencions amb les entitats del tercer sector social, tant dels projectes a nivell 



 

 

local com de cooperació internacional, i fer-los efectius en els terminis que 
puguin garantir el desenvolupament efectiu d’aquests. 
 
6. La publicació detallada de la despesa real directa i indirecta en acció social i 
cooperació a la ciutat. 
 
7. Que les taxes i impostos municipals tinguin en compte les situacions de les 
persones i famílies més desafavorides o en risc d’exclusió.” 
 
 

MANIFEST DE LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
“El valor d’aportació de les entitats del tercer sector social no depèn tant de les 
activitats que desenvolupen com d’allò que genera en el si de la societat: 
participació, compromís, solidaritat, corresponsabilitat, integració, enfortiment 
de la identitat col·lectiva, desactivació d’estereotips, tolerància, etc.”.  

(Extret de l’Anuari 2013 del tercer Sector Social de Catalunya) 
 
Les entitats sotasignades, que majoritàriament des del voluntariat portem a terme la 
nostra tasca en l’àmbit de l’acció social a Vilanova i la Geltrú, des de les dedicades a 
l’atenció de problemàtiques socials, de salut i integració, fins a les de cooperació 
internacional, davant la greu i sostinguda situació de crisi econòmica i les greus 
conseqüències dels programes d’austeritat aplicats a nivell europeu, estatal i català, 
volem fer arribar a la ciutadania i als representats d’aquesta a l’Ajuntament de la 
nostra ciutat les següents reflexions. 
 
1. La dràstica reducció de la despesa pública dels darrers anys, accentuada pel que fa 
a polítiques socials més necessàries que mai en temps de crisi econòmica, ve 
derivada de l’aplicació a petita escala de mesures d’ajustament estructural imposades 
per organismes internacionals com el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. 
Aquestes mesures, semblants a les aplicades per exemple a Amèrica Llatina, i que 
van resultar ser un fracàs, pretenen guarir una malaltia matant al pacient. L’austeritat 
com a mesura de recuperació de l’economia no està generant el creixement esperat a 
nivell de carrer, i sí en canvi dels grans actors econòmics com ara bancs, inversors 
privats i empreses multinacionals, instigadors en gran mesura de la situació actual, i 
que cada vegada acumulen més riquesa. La usura i l’ambició de més poder d’aquests 
volen imperar a nivell internacional, i dediquen esforços i recursos a l’hora de buscar i 
trobar aliats entre la classe política, dipositària de la confiança de tots nosaltres en 
totes i cada una de les institucions públiques, tant locals, com nacionals i 
supranacionals.  
 
2. El rescat sense precedents de bancs privats amb diners públics ha fet augmentar a 
nivells perillosos el deute de les administracions i governs, i ha hipotecat els 
pressupostos futurs. A això s’hi suma a més a més la mala gestió política, el 
malbaratament dels recursos públics dels darrers anys i l’escandalós enriquiment de 
forma fraudulenta d’alguns que s’han dedicat a la funció pública. Tot sumat provoca ja, 



 

 

i provocarà a mig i molt llarg termini, una dràstica retallada de la despesa, 
especialment en els àmbits de l’educació i la salut, un increment de la pressió fiscal 
sobre els ciutadans, i per descomptat una disminució dels pressupostos de tot allò 
relacionat amb tercer sector social, tot per poder pagar els interessos del deute 
generat. En el cas de Catalunya, si sumem a tot això la nefasta reestructuració i 
eliminació del sistema de caixes d’estalvi, per a les entitats del tercer sector del 
territori, font important de recursos des de la seva obra social, la situació per a moltes 
d’aquestes entitats és en aquest moment d’ofegament econòmic. Aquest fet i 
l’increment exponencial en molts casos de les persones ateses precisament víctimes 
d’aquesta crisi, ha comportat per a algunes d’aquestes entitats socials haver de deixar 
de prestar els seus serveis. Segons l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social de 
Catalunya, la disponibilitat de recursos de les entitats del tercer sector s’ha reduït a 
nivells de l’any 2007, però actualment amb un 47% més de destinataris de la seva 
acció.  
 
3. No volem oblidar les conquestes dels darrers anys en matèria d’ajudes a la 
cooperació internacional, amb el compromís de les administracions públiques de 
destinar-hi recursos que superaven en molts casos l’1% dels seus pressupostos. Els 
projectes de les entitats de cooperació i els que depenen de les administracions 
públiques que tenen la finalitat de millorar les condicions de vida, salut, alimentació,  
treball... en els països d’origen per evitar entre d’altres l’explotació de les persones o 
la immigració, s’han anat reduint dràsticament. Podríem trobar fàcilment exemples de 
projectes en països en vies de desenvolupament que s’han hagut d’abandonar per 
l’impagament de les ajudes o subvencions compromeses des de l’administració a les 
entitats, o bé per la reducció dels pressupostos públics. En el cas dels organismes de 
cooperació que depenen de les administracions públiques, la davallada del recursos 
ha afectat directament als projectes en els països de destí però no a les estructures 
de gestió de la pròpia administració. Dades recents apuntaven per exemple, que 
l’Agència Catalana de Cooperació, que ha rebaixat significativament el seu 
pressupost, destinarà al 2014 més d’un 40% a partides que tenen a veure amb les 
estructures de gestió pròpies, quan el 2013 eren sols del 20%. A menys pressupost 
total per destinar a projectes a l’exterior, igual despesa pública de gestió. 
 
4. Es podria creure que la situació actual pot fer retornar als països d’origen als 
nouvinguts que vam acollir durant els anys de bonança econòmica, col·lectius que van 
aportar mà d’obra al creixement econòmic del nostre país. Malgrat és cert que es 
dóna aquest fenomen, el gruix d’aquesta darrera onada immigratòria s’ha mantingut 
força estable al nostre país. Aquestes persones i les entitats socials que les atenen en 
les seves problemàtiques concretes, han estat les primeres perjudicades per la 
frenada de l’activitat econòmica i les retallades de recursos. S’estima que en el global 
de Catalunya, segons el mateix Anuari 2013 del Tercer Sector Social, el 44% de les 
entitats que s’han dissolt o es mantenen inactives tenen com a principal col·lectiu 
destinatari les persones immigrades. Recauen doncs en aquest col·lectiu, ja 
especialment vulnerable, les conseqüències de l’explotació durant anys en l’àmbit 
laboral (treballadors sense contracte), de la reducció d’ajudes públiques a repartir ara 
entre més destinataris, de la dificultat d’integració i l’estigma interessat per alguns 
(persones i partits d’extrema dreta i xenòfobs) d’ésser col·lectius problemàtics que 
s’aprofiten de les ajudes socials públiques. No ens oblidem tampoc de col·lectius com 
les persones drogodependents, amb discapacitat, persones grans dependents o 



 

 

persones amb problemàtiques de salut mental o derivades de malalties cròniques, 
minoritàries, degeneratives... Moltes de les entitats d’aquests àmbits que fins fa poc 
s’havien nodrit bàsicament de fons públics per al seu funcionament, i que a més 
requerien de personal contractat qualificat, han hagut de reestructurar les seves 
plantilles acomiadant professionals o reduint els serveis que oferien. L’impagament del 
deute de la Generalitat amb les entitats i centres subvencionats o concertats del tercer 
sector, posa en perill de tancament a alguns d’aquests. 
 
5. És conegut el creixement del nombre de persones que les entitats del tercer sector 
social a Catalunya hem atès en aquest context socioeconòmic (d’1.700.000 al 2007 a 
2.500.000 al 2012). Aquest fet ha comportat el sorgiment de nous perfils entre els 
destinataris de l’acció social, derivats de situacions de vulnerabilitat que afecten a 
totes les franges d’edat, especialment als infants. L’any 2011 la taxa del risc de 
pobresa entre els menors de 16 anys segons l’Institut d’Estadística de Catalunya es 
situava en el 26%. Al principis del 2013 es calcula ja en el 28%. Actualment a Vilanova 
i la Geltrú, sols pel que fa referència a les ajudes en alimentació bàsica, la piràmide 
d’edat dibuixa un perfil més propi de països subdesenvolupats, amb gairebé un 50% 
de perceptors menors de 17 anys, i amb un increment dels destinataris totals entre el 
2007 i el 2012, per exemple, en el cas de Càritas Interparroquial de Vilanova, de 
gairebé 1.500 persones. Els nous pobres, persones majoritàriament nascudes al 
nostre país i que formaven part del gruix de la societat que gaudia del guanys del 
benestar, han d’encarar per primera vegada situacions extremadament complicades 
derivades principalment de situacions d’atur de llarga durada, que exigeixen respostes 
immediates per part de les nostres entitats i també de l’administració. Aquesta 
situació, portada a nivell europeu i de continuar amb la mateixa tendència, segons 
Oxfam-Intermón, farà que es passi dels 120 milions de pobres al 2011 a entre 135 i 
150 al 2025.  
 
6. En el mateix marc de la crisi també s’han fet paleses les conseqüències directes a 
nivell social que tenen els desnonaments o les dificultats d’accés de moltes persones, 
sobretot joves i famílies, a un habitatge digne.  Són un àmbit de treball petit en 
referència al nombre del total de persones assistides i de les entitats que s’hi 
dediquen, però no és menys important pel que implica. El dret a l’habitatge es va 
convertir durant anys en un terreny abonat per a la depredació econòmica per part del 
sistema bancari, amb clàusules i condicions abusives en el préstec de diners. També 
ho és ara no atendre a la dació en pagament, demanar el desnonament de famílies o 
persones amb risc d’exclusió sense voler negociar, per exemple, lloguers socials, o bé 
no posar a disposició de les entitats i administracions part del mercat d’habitatges 
buits. Malgrat no pertànyer pròpiament a l’àmbit del tercer sector social, les entitats 
sotasignades reconeixem entre els que treballen per la justícia social a les plataformes 
d’afectats per les hipoteques per la labor de reintegració i suport a les persones i 
famílies en allò que és un dret fonamental. Es sumen a la problemàtica de poder fer 
front a la despesa de l’habitatge, qüestions com el poder pagar les despeses dels 
subministres d’aigua, gas o electricitat. Pensem en com pot condicionar aquest fet a 
qüestions tan primordials com la higiene, l’alimentació o la climatització de l’habitatge 
a l’hivern. 
 
7. Precisament la manca de recursos econòmics per part de les famílies, amb l’atur 
com a principal causa, porta implícites una sèrie de problemàtiques fins ara poc 



 

 

conegudes, que tot just s’intueixen i que tenen i tindran conseqüències a nivell social i 
econòmic a mig i llarg termini. A banda de problemàtiques immediates d’habitatge o 
alimentació, cal pensar en com afectarà als infants i joves la impossibilitat de moltes 
famílies d’assumir ensenyaments o activitats no reglades que feien créixer el seu 
capital cultural i intel·lectual (p.e. estudis de música) o la cohesió social al nostre país 
(p.e. colònies i activitats d’estiu). Cal pensar com sostindrem un sistema públic de 
pensions si els joves en edat laboral no tenen feina i que per tant tampoc poden 
emprendre projectes de vida al marge dels seus pares. Cal pensar per exemple, com 
els fills de famílies amb recursos escassos podran seguir estudis superiors en 
l’ensenyament públic per l’increment del preu de les matrícules universitàries. Cal 
preveure com atendrem d’aquí uns anys en l’àmbit de la salut pública els casos 
derivats d’una mala nutrició en les primeres etapes de la vida, o l’increment del 
tractament de problemàtiques psicosocials derivades de depressions o trastorns 
mentals conseqüència de l’atur de llarga durada o l’estrès per haver de fer front a 
situacions personals i familiars sobrevingudes. O com molts jubilats amb pensions 
molt minses podran sostenir al seu càrrec durant més temps als seus fills i néts. En 
aquest context, totes les situacions plantejades i les que no anomenem, perfilen un 
present i un futur proper amb un gruix encara més gran de persones amb un alt risc 
de vulnerabilitat i d’exclusió, que no es troben aïllades però del seu entorn més 
immediat. La família i el rol de la dona en l’articulació d’aquest primer nucli de relació, 
convivència i d’afrontament de les problemàtiques, pren ja un paper prominent.  
 
Enfront a la situació que s’ha descrit, les entitats del tercer sector social que 
desenvolupem la nostra tasca a Vilanova i la Geltrú, expressem el nostre compromís 
de seguir treballant en tots i cada un dels àmbits d’actuació presents i d’afrontar els 
reptes futurs amb la mateixa implicació i motivació amb la que hem treballat fins avui.  
Ens comprometem a seguir posant al servei dels que més ho necessiten el nostre 
treball, els nostres recursos i la nostra veu per fer prevaler la dignitat de la persona per 
damunt de tot. I estem segurs que seguirem comptant per a fer-ho amb l’ajuda i el 
suport dels nostres conciutadans, veritable motor i garantia que la nostra tasca sigui 
possible. 
 
Finalment, per tot el que hem exposat en el present manifest, les entitats del Tercer 
Sector Social de la ciutat demanem a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 
1. Que sigui aquest qui disposi i gestioni els recursos per garantir els drets de 
benestar dels ciutadans, amb les entitats socials treballant-hi per complementar 
l'atenció i vetllar per transmetre’ls, si cal, la realitat i necessitats de les persones amb 
vulnerabilitat i risc d’exclusió. 
 
2. Que s'incideixi en el paradigma de confiança que ha de primar en la relació entre 
entitats i administració local. Aquesta no ha de menystenir el principi d'independència 
de les primeres ni pretendre fer-les treballar de forma subsidiària. 
 
3. Que a nivell local s’asseguri de donar prioritat a les polítiques socials, de formació i 
promoció de l’ocupació adreçades especialment als col·lectius més desafavorits o 
d’atur de llarga durada. 
 



 

 

4. Que en els propers cinc anys, amb un increment anual del 0,10% respecte al 
pressupost de 2013, s’asseguri assolir i destinar dels Capítols I, II i V del Pressupost 
municipal el 0,7% a projectes de cooperació i sensibilització al desenvolupament, i la 
resta del 0’3% fins arribar a l’1%, a fomentar la cultura per la pau, segons l'acord de 
Ple del dia 7 de juny de 2004. De ser possible, i segons la disponibilitat pressupostària 
de l'ajuntament, anticipar l'assoliment d'aquest percentatge als cinc anys, en cap cas 
sense incloure-hi costos de gestió ni de personal. 
 
5. Que s'acompleixin els compromisos econòmics a través d’ajudes i subvencions 
amb les entitats del tercer sector social, tant dels projectes a nivell local com de 
cooperació internacional, i fer-los efectius en els terminis que puguin garantir el 
desenvolupament efectiu d’aquests. 
 
6. La publicació detallada de la despesa real directa i indirecta en acció social i 
cooperació a la ciutat. 
 
7. Que les taxes i impostos municipals tinguin en compte les situacions de les 
persones i famílies més desafavorides o en risc d’exclusió. 
 
Demanem finalment a tots els grups polítics representats a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, l’adhesió al present manifest.  
 
Vilanova i la Geltrú, 7 de gener de 2014 
 
Entitats adherirdes a 31/12/2013. 
Acaps - Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí  
Associació Alè 
Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú 
Dones per al Desenvolupament. Cooperacció. 
Cooperavida 
DIN’s Garraf 
Fundació Casa d’Empara 
Fundació Privada Vida Útil 
Garraf Coopera 
Grup Solidaritat Fem Pous 
INIPI, Associació Solidària amb els pobles nadius d'Amèrica del Nord 
Mans Unides 
La Mensa del Cor 
Oxfam-Intermón 
Pau i Solidaritat 
Servei d’Habitatge Solidari de Càritas 
 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 vots d’ICV). 
 
 



 

 

17 bis. MOCIÓ D’URGÈNCIA D’ICV DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ 
ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ 
LOCAL DE L’ANY 2013. 

 
El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per 
dotar de recursos els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels 
ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya.  En termes legals, aquesta 
participació té la consideració jurídica d’una transferència d’assignació 
territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest 
motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i inversions 
derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves 
competències. 
 
En són destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals 
descentralitzades de Catalunya. 
 
Atès que correspon a la Generalitat, mitjançant la Llei anual de pressupostos, 
distribuir el Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i 
conforme a les especificitats de l’organització territorial de Catalunya. 
 
Atès que fins ara els criteris principals que s’utilitzen són els de població (volum 
de població agrupada per trams a nivell de cada ens local); de despeses 
derivades de la gestió del territori (existència de nuclis de població diferenciats, 
superfície del territori, capitalitat comarcal, població disseminada, etc.) i altres 
de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències en la renda 
comarcal per càpita). 
 
Atesa la resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2013 i 
publicada al DOGC núm. 6529, de 27 de desembre de 2013. 
 
Atès que la resolució fixa l’import en concepte de la participació en els 
ingressos de la Generalitat en 37.570.998,94 euros pel tram de lliure 
disposició, condicionat a l’aprovació de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, administratives i 
financeres que a hores d’ara no està aprovada. 
 
Atès el que significa de menyspreu al món local expressat pel Govern de la 
Generalitat amb aquesta resolució i la total oposició als criteris emprats en 
l’atorgament, ja que no s’ajusten als principis que sostenen el Fons de 
Coooperació i incompleixen, especialment, els preceptes continguts a l’article 



 

 

219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Atès que segons aquests articles correspon a la Generalitat la creació d’aquest 
Fons i també la seva distribució mitjançant “la Llei anual de Pressupost... 
d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin”.  Així mateix, “en tot cas, 
els criteris de distribució han de tenir en compte les especificitats de 
l’organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de les 
competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis 
sectorials”.  En aquest sentit, l’art. 51 de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de 2012 (en endavant LPG 2012) contempla que la partida GO 03 
D/460.0003/711 del pressupost del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, en concepte de participació dels municipis en els ingressos de la 
Generalitat, finança: a) La participació de lliure disposició, amb un import de 
92.041.661,34 euros; i b) La participació per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 euros. 
 
En tot cas, segons assenyala el mateix art. 54 de la LPG de 2012, el lliurament 
de les participacions del Fons de Cooperació Local restarà condicionada a que 
“els ens locals destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre 
els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris 
estadístics homogeneïtzats d’aquestes dades al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”. 
 
Per altra banda, i segons l’Acord GOV/119/2013, del Govern, de 27 d’agost, 
pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, 
de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga 
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, mentre no entrin 
en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig, s’autoritza 
al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que pugui portar a terme la 
modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 
164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 
4, 5, 6, 7 i 8 es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 
91,4% del pressupost inicial 2012”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs 
al capítol 4. 
 
Atès que considerem que les quantitats assignades al Fons de Cooperació es 
correspondrien als criteris fixats legalment en la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya del 2012. 
 
Atès que es produeix una reducció substancial de recursos i un canvi de 
criteris en les distribucions de la participació en els ingressos de la Generalitat 



 

 

integrada en el Fons de cooperació local pel 2013, vinculats exclusivament als 
saldos de la PIE de 2013 en relació a 2012, a data de novembre de 2013. 
 
Atès que amb els criteris establerts de distribució dels 37,7 milions d’euros 
destinats al Fons de Cooperació Local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat 
del 2012 s’hi destinaren 92,4 milions d’euros), exclouen 107 municipis que 
representen una població de 5,6 milions d’habitants; és a dir, quasi el 75% de 
la població de Catalunya. 
 
Atès que aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que 
ve agreujada per una situació financera ja precària, atès el deute de la 
Generalitat amb els ajuntaments i que repercutirà en la qualitat i la garantia en 
la prestació dels serveis que la ciutadania precisa i més necessaris que mai pel 
context de crisi. 
 
Atès que la participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no 
són excloents de la participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya, fet que ha prevalgut com a criteri principal en la resolució del Fons 
pel 2013. 
 
Atès que aquests criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i consens 
necessari amb el municipalisme. 
 
Atès que la resolució no dóna compliment als objectius i finalitats del Fons de 
Cooperació Local. 
 
Atès que és del tot rebutjable que la Generalitat retiri als ajuntaments afectats 
un important ingrés ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos 
municipals, i que ho faci el 27 de desembre, quan els ajuntaments ja no tenen 
cap capacitat efectiva d’introduir mesures correctores a la despesa municipal 
que evitin la generació de dèficits a la liquidació de l’exercici. 
 
Atès que la recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local 
per part del govern de l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), que representa la 
culminació de la recentralització, privatització i cop d’estat als ajuntamentes, 
requeriria d’un consens i font molt ampli entre les forces polítiques contràries a 
aquesta reforma. 
 
Per això, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda:  

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de Cooperació Local per a l’any 2013 i obrir diàleg amb el 
món local per tal d’acordar criteris equitatius respecte a la distribució dels Fons 
de Cooperació Local. 
 
SEGON. Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord 
amb el món local respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions 
d’euros i les dates en les que s’ha publicat la mateixa (DOGC del divendres 27 
de desembre) que deixa poc marge a les al·legacions i deixa compromesos els 
pressupostos anuals i les corresponents previsions. 
 
TERCER. Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre 
ajuntament per defensar l’equitat local i la suficiència de recursos per al conjunt 
del món local. 
 
QUART. Trametre aquests acords al president del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la consellera de Governació i Relacions Institucionals, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i 
ACM.” 
 
 
En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
   Vots a favor: PSC (7),PP (3), CUP (3) i ICV (2) = 15 vots   
   Vots en contra: CIU = 9 vots 
 
Després del debat es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 3 vots del PP, 3 vots de la CUP i 2 
vots d’ICV). 
 
 

18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA 
SITUACIÓ DELS PISOS BUITS PROPIETAT DELS BANCS. 

 
La pregunta es retira, atès que ja s’ha tractat el tema en una de les mocions 
presentades. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
Grup Municipal d’ICV 
 
1.  El Sr.Said Bilali ha demanat una entrevista amb el grup municipal 

d’ICV on ha exposat que al mes d’abril d’enguany va voler entrevistar-
se dues vegades amb l’alcaldessa Neus Lloveras. Que llavors, Said 
Bilali es trobava en una situació personal límit i necessitava 
urgentment parlar amb ella; que va ser atès en alcaldia on va 
manifestar que només parlaria amb l’alcaldessa i no exposaria el seu 
problema a ningú més. Que al segon intent d’entrevista es va produir 
una situació límit, va ser requerit per la policia municipal i ha rebut 
una citació judicial d’una denuncia d’agressió. 

 
 El grup municipal d’ICV demana conèixer la situació i els fets 

produïts, i si ha estat la policia municipal qui ha fet la denúncia. 
 
El Sr. Said Bilali es va presentar el dia 15/4/13 al Gabinet d’Alcaldia i Protocol 
per demanar una entrevista personal amb la Sra. Alcaldessa, la qual va ser 
gestionada seguint el protocol habitual. 
 
Els responsables d’agendar les peticions de visites fan la primera atenció als 
ciutadans i recullen la seva demanda. En aquesta primera trobada s’informa 
als usuaris que la visita no s’assignarà immediatament perquè cal disposar de 
tota la informació vinculada al tema plantejat i també cal coordinar totes les 
peticions amb la disponibilitat d’agenda de la Sra. Alcaldessa. Per això, 
passen uns dies des de la data de petició fins que s’informa als interessats. 
 
En aquest interval de temps el Sr. Bilali va tornar a presentar-se a l’Alcaldia i la 
seva actitud va derivar en els aldarulls que van requerir la presència de la 
policia local, amb una posterior denúncia pels fets ocorreguts. Actualment està 
pendent el judici per aquesta denúncia. 
 
2. La vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, ha 

declarat que abans de final d'any el Govern liquidarà la pràctica 
totalitat del deute que manté amb els ajuntaments. El grup municipal 
d’ICV demana conèixer el deute que la Generalitat de Catalunya té 
contret fins a data d’avui amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i les 
partides pressupostaries afectades. 

 
En relació amb la pregunta esmentada, donat que ja s’havia donat informació 
sobre el tema  a la Comissió informativa, i  per altra banda tenint en compte 
que actualment estem en curs de formalitzar els pagaments que està fent la 
Generalitat via compensació ICO,  després de parlar amb el regidor Manel 



 

 

Claver, hem quedat que la informació sobre el pendent per part de la 
Generalitat es donarà un cop tancat l’any amb data 31 de desembre. 
 
 
Grup Municipal del PSC 
 
1.  El grup municipal socialista voldria conèixer l’evolució, mes a mes, de 

la plantilla adscrita al servei de neteja d’equipaments, des de la 
formalització del contracte amb l’empresa SELSA el gener de 2013. 

 
 

2013 TOTAL 
TREBALLADORS 

TREBALLADORS 
FIXOS 

TREBALLADORS 
INTERINS 

GENER 63 59 4 
FEBRER 59 53 6 
MARÇ 56 51 5 
ABRIL 58 51 7 
MAIG 65 54 11 
JUNY 64 54 10 
JULIOL 41 34 7 
AGOST 59 54 5 
SETEMBRE 66 54 12 
OCTUBRE 63 51 12 
   

 
 
Referent a la pregunta feta pel grup municipal socialista al Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sobre la nau del ferrocarril, aquest 
grup voldria saber: 
 
1. En quina situació es troba l’expedient sobre la legalització de la Nau 

del ferrocarril pels usos als que es destina? 
 
La Nau del ferrocarril és un equipament que agafa el relleu a l’envelat per 
donar compliment exactament a les mateixes funcions i demandes de les 
associacions juvenils i culturals que existeixen des de fa anys a la ciutat. La 
diferència respecte aquest primer equipament és la millora en els aspectes 
estructurals i de funcionalitat del propi equipament i l’eficiència en l’assignació 
dels recursos per a dur a terme l’activitat social, lúdica i cultural que li és 
pròpia. 
 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles va invertir una primera quantitat de 
450.000 € de recursos propis per a recuperar la nau, patrimoni industrial del 
país. 
 



 

 

En data 13 de maig de 2013 es va signar un conveni entre la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles (con entitat gestora del Museu del Ferrocarril de 
Catalunya) i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú , per a la cessió del dret d’ús 
de la nau del pont grua i una part de la nau annexa, dins de les instal·lacions 
del Museu del Ferrocarril, per al desenvolupament d’activitats culturals, 
artístiques i d’oci constructiu. 
 
Dit conveni es va aprovar prèviament per acord de la Junta de Govern Local 
de data 9 d’abril de 2013. 
 
Segons dit conveni, se cedeix a l’Ajuntament  l’ús temporal i compartit amb el 
Museu de dites naus, per a actes i activitats organitzades des del propi 
Ajuntament per a destinar-les a les actuacions objecte de conveni. 
 
A partir de la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
la Fundación, el 13 de maig de 2013, les intervencions que s’hi han dut a 
terme han estat per a adequar-la a normativa de pública concurrència que 
possibilitessin els usos socioculturals, clau E del Pla Urbanístic, amb un import 
d’uns 83.000 €. 
 
Aquestes adequacions permetran els usos de la nau durant, com a mínim, el 
període dels 6 anys pels que s’ha signat l’acord entre les parts. 
 
Tenen opció de sol·licitar la utilització d’aquest espai per a desenvolupar 
activitats socio-culturals les entitats inscrites i registrades en el Registre 
d’Entitats Municipal. 
 
Fora de l’ús que l’Ajuntament i les entitats sense afany de lucre fan de la Nau, 
el Museu del Ferrocarril pot utilitzar la Nau per als usos que contempli el 
corresponent projecte, sempre que siguin permesos per la llicència municipal 
corresponent i per la legislació aplicable. 
 
En quant a la utilització de la Nau del Museu per a activitats municipals i de les 
entitats socioculturals de la vila l’Ajuntament va redactar un projecte per 
valorar tècnicament les instal·lacions de l’esmentada nau polivalent per a 
activitats culturals, artístiques i d’oci constructiu, de publica concurrència, fins 
un aforament per 727 persones, on es recullen les condicions tècniques per 
donar compliment entre d’altres a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i el Decret 
112/2010, de 31 d’agost, que regula els espectacles públics i les activitats 
recreatives, i la Llei 3/2010, de prevenció d’incendis. 
 
Aquest projecte es va sotmetre prèviament a informe de prevenció d’incendis 
de la Generalitat, el qual en primera instància va ser informat favorablement 
per un aforament de 380 persones, donat que  el servei de prevenció i extinció 



 

 

d’incendis requeria l’adequació d’unes mesures, entre elles l’obertura d’una 
nova porta per informar favorablement un aforament de 727. 
  
L’Ajuntament, en el mes de juliol, va adjudicar les obres per a l’adequació de 
les condicions imposades pel servei de prevenció i extinció d’incendis, entre 
elles l’enderroc de l’edifici annex a la nau del pont grua, l’obertura d’una nova 
porta d’emergències a la façana oest,  donant així compliment a les condicions 
imposades pel servei de prevenció i extinció d’incendis. 
 
A finals del mes de novembre es rep el nou informe del servei de prevenció 
d’incendis de la Generalitat, on emet informe favorable. 
 
Amb l’informe favorable del servei de prevenció d’incendis, així com els 
diferents informes tècnics municipals favorables (mobilitat, Pla 
d’autoprotecció...), es va procedir per la Junta de Govern Local de data 17 de 
desembre a l’aprovació inicial del projecte municipal d’adequació de la nau del 
museu del ferrocarril per a activitats polivalents culturals, artístiques i d’oci 
constructiu de pública concurrència. 
 
2.  A data 2 de desembre de 2013, quina documentació mancava per tenir 

l’expedient complert?   
 
Com s’ha exposat anteriorment, a primers de desembre el projecte tècnic 
presentat disposava dels informes favorables del tècnic municipal, així com del 
servei de prevenció d’incendis per a un aforament de 727 persones. Restava 
pendent que la Junta de Govern Local aprovés inicialment el projecte 
municipal d’adequació de la nau del museu del Ferrocarril per a activitats  
culturals, artístiques i d’oci constructiu, de pública concurrència. 
 
Un cop aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, el tràmit continuarà 
amb l’exposició del projecte a la informació pública, així com a presentar les 
certificacions tècniques requerides en els esmentats informes.  
 
3.  En quina data està previst tenir tota la documentació en regla pel que 

fa als usos als que es destina la nau del ferrocarril? 
 
Tal i com es recull en el propi acord de la Junta de Govern Local, per a 
l’aprovació inicial del projecte esmentat, un cop transcorregut el termini 
d’exposició pública restarà aprovat definitivament, i als efectes del  
funcionament de l’activitat caldrà disposar de la documentació relacionada en 
el punt cinquè de dit acord, bona part de la qual ja es troba incorporada a 
l’expedient en la present data. 
 
 
 



 

 

 
Promoció econòmica 
 
1.  Quantes notificacions per obertura d’establiment en diumenge s’han 

enviat a la Generalitat de Catalunya des de l'1 de juny de 2013? 
D’acord amb la voluntat expressada pel regidor competent en el 
passat Ple, se sol·licita còpia de totes elles.  

 
En data  24 de setembre de 2013 es va enviar escrit a la Direcció General de 
Comerç amb la relació d’establiments oberts en festius. 
 
2.  Quines visites de press trips o fam trips s’han organitzat des de la 

Regidoria de Promoció Econòmica durant aquest any 2013, així com 
qui hi ha participat? 

 
PRESS TRIPS FETS A VILANOVA el 2013. 
 
Juny. Visita de 6 periodistes italians de diversos mitjans de premsa escrita i 
On-line. Els rep l’alcaldessa i el regidor de promoció Econòmica i Turisme, en 
el marc de la fira Expomar. Fan sortida en vaixell, dinar de gibrellada de peix, 
visiten el Museu del Ferrocarril i pernocten al Ceferino. 
Tots els costos sufragats al 100% per Diputació BCN, llevat visita al Museu 
Ferrocarril  i sortida en vaixell, deferència de la direcció de les dues empreses. 
 
Juliol. Dins el seu recorregut per l’Estat espanyol, la Diputació BCN ens envia 
una familia protagonista d’un reality a la TV pública holandesa, anomenat 
“Camping Life”. Pernocten 3 nits al Vilanova Park, i visiten la llotja del peix, 
pugen dalt un vaixell de pesca i surten pel moll de pescadors, fan un dinar de 
gambes de Vilanova, que cuinen ells mateixos al seu bungalow del càmping, 
assisteixen al correfoc i la jornada castellera de la Festa Major. En tots els 
esdeveniments graven la participació activa dels membres de la família. 
Tots els costos sufragats al 100% per la productora del programa i la Diputació 
BCN. 
 
Maig. Visita de 2 periodistes francesos de mitjans digitals en Press–trip 
organitzat per Spaintur (Turismo de España) i Estaciones Náuticas.  Hi són 2 
dies a Vilanova, on fan recorregut en segway pel port i façana marítima, surten 
en vela lleuguera i pernocten 1 nit.  
Tots els costos sufragats directament des de Madrid. La sortida vela lleuguera 
i segway deferència de les empreses propietàries. 
 
Novembre. Visita el cap de setmana del dia 2,  d’un periodista de la revista 
anglesa de temàtica LGBT “Beige”.  Va pernoctar 1 nit i va fer  sortida en vela 
lleugera i dinar mariner. 



 

 

Costos sufragats per la Diputació BCN, llevat de la sortida en vaixell i el dinar, 
deferència de les empreses respectives. 
 
3.  Quantes reunions ha mantingut el Govern amb els comitès d’empresa 

de les diverses empreses de la ciutat aquest 2013, i quines han estat? 
 
Mahle, Componentes, Prysmian, Venta Catálogo, Megadyne Rubber, García 
Carrión, Sabeco-Hyper Simply, Mercadona, Caprabo, Dradisa, Hitecsa. 
Algunes de les trobades s’han produït en més d’una ocasió. 
 
Així mateix, s’han visitat un total de 49 comerços del C. Sant Sebastià, 
Caputxins, Pl. Soler i Gustems i Francesc Macià. 
 
4.  Com a part col·laboradora de l'Estació Nàutica, quin volum de negoci 

ha generat aquesta l’any 2013 i la seva comparativa amb 2012?  
 
El volum total de vendes fins a l’1 d’octubre de 2013 que ha generat l’Estació 
Nàutica Vilanova per als seus associats es de 24.152,00 €. 
 
L’increment respecte l’any passat és força notable, doncs el 2012 es va 
generar un volum de 6.480,00 €. 
 
Aquest increment ve de la possibilitat d’habilitar un lloc de venda directa (ofic. 
Turisme) i de les seguides campanyes de promoció de la ciutat, fetes per 
l’Estació Nàutica, tant mitjançant assistència a Fires (FITUR, SITC, 
DONOSTI), com de les fires on ha assistit l’Ajuntament i hem pres part amb la 
resta de gremis  (Solsona, SITC, Vilafranca). 
 
5.  Quina quantitat de diners (xifra absoluta) han gastat les àrees de 

Promoció i Comunicació en publicitat i falques publicitàries l’any 
2013? 

 
 

Globusfera 1.331,00 € 
Garraf Neus Media 12.000,00 € 
Ara, SL 2.904,00 € 
Onda Cero y 
Europa FM 6.050,00 € 
Diari de Vilanova 44.999,00 € 
La Fura 1.210,00 € 
Conveni Freixenet 12.500,00 € 
Catalunya Regi 
Plus, SL 5.929,00 € 
Marc Guitart 1.100,00 € 



 

 

Ona Beach Club 2.616,00 € 
Antena 3 Ràdio 15.911,50 € 
Publipress media, 
SLU 9.438,00 € 
ICVSAM 10.285,00 € 
TOTAL 126.273,50 € 

 
 
6.  Quants establiments comercials s’han donat de baixa al centre de la 

ciutat en els últims dos anys? 
 
D’acord amb les dades facilitades pel servei d’inspecció: 
 
Segon dades obtingudes del CAE (Cens activitats econòmiques) que gestiona 
l’Ajuntament, i tenint en compte tots els epígrafs de l’IAE, les baixes d’activitats 
a la zona centre des de 4/11/2011 a 04/11/2013 són 1.204. 
 
Les altes d’activitats a la zona centre en el mateix període són 808. 
 
El filtre de zona Centre segon el programa TAO y confirmat per informàtica 
compren els carrers que no són la perifèria de la ciutat:  
 
Av. Cubelles, av. Eduard Toldrà, av. Francesc Macià, av. Garraf, av. Jaume 
Balmes, av. Penedès, av. Vilafranca del Penedès, Aigua, Alexandre 
Cabanyes, Almirall Colom, Àncora, Andreu Planas, Arengaders, Arquebisbe 
Armanyà, Bailén, Balears, Barcelona, Bilbao, Bomba, Bonaire, Bruc, Escoda, 
Canàries, Canigó, Caputxins, Carlets, Casernes, Codonyat, Col·legi, Comerç, 
Contxita Soler, Correu, Cristòfol Raventós, Cuba, Doctor Fleming, Doctor 
Zamenhof, Duc Victòria, El Greco, Escolapis, Escorxador, Estany, Estudis, 
Fassina, Ferrer i Vidal, Forn del Vidre, Fruita, Fuensanta, Gas, Havana, 
Immaculada Concepció, Isaac Peral, Jardí, Joan Llaverias, Joan Maragall, 
Joaquim Blume, Josep Anselm Clavé, Josep Calva, Josep Coroleu, Josep 
Llanza, Josep Pers i Ricart, Juan Sebastián Elcano, La Gornal, Lepant, Lleida, 
Llibertat, Magatzems Nous, Major, Manuel de Cabanyes, Manuel Marqués, 
Manuel Tomàs, Marcel·lina Jacas, Menéndez y Pelayo, Mercaders, Mercè, 
Mig, Miguel de Cervantes, Miquel Guansé, Montseny, Narcís Monturiol, 
Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pàdua, Palmerar de Baix, Pare Garí, Pelegrí 
Ballester, Pere Jacas, Picapedrers, Piera, Premses, Providència, Puigcerdà, 
Recreo, Rei Pere Cerimoniós, Restauració, Roger de Flor, Sant Antoni, Sant 
Felip Neri, Sant Gervasi, Sant Gregori, Sant Joan, Sant Magí, Sant Onofre, 
Sant Pau, Sant Pere, Sant Pius, Sant Roc, Sant Sebastià, Santa Anna, Santa 
Eulàlia, Santa Madrona, Santa Magdalena, Soler i Morell, Taronger, 
Tarragona, Teatre, Teodor Creus i Corominas, Tetuan, Tigre, Tires, Torre 
d’Enveja, Unió, Urgell, València, Valladolid, Vapor, Xoriguer, Masia d’en 



 

 

Frederic, passeig del Carme, passeig Marítim, Ribes Roges, pl. 
Agermanament, pl. Arxiprest Llorenç Garriga, pl. Beatriu Claramunt, pl. Cal 
Ganeta, pl. Cap de Creu, pl. Casernes, pl. Catalunya, pl. Cols, pl. Concòrdia, 
pl. Cotxes, pl. Eduard Maristany, pl. Enric Cristòfol Ricart, pl. Era, pl. Fabrica 
Nova, pl. Font Gumà, pl. Llarga, pl. Lledoners, pl. Miró Montgrós, pl. Neus, pl. 
Pau Casals, pl. Peixateria, pl. Pou, pl. Sagrat Cor, pl. Soler i Carbonell, pl. 
Soler i Gustems, pl. Vila, raval Santa Magdalena, rambla Arnau de Vilanova, 
rambla Castell, rambla Exposició, rambla Joan Baptista Pirelli, rbla. Josep 
Antoni Vidal, rbla. Josep Tomàs Ventosa, rbla. Països Catalans, rbla. Pau, 
rbla. Principal, Salvador Samà, ronda Ibèrica. 
 
Urbanisme 
 
7. Quina és la situació dels treballs de modificació del planejament a 

l’àmbit del Cap de Creu?  En data 9 de novembre de 2011, es va donar 
trasllat a una pregunta del Grup Socialista, sobre el requeriment de la 
CTUB, fins a data d’avui, quins són els treballs pendents dels 
següents: 

 
1.  Suspendre la resolució definitiva de la Modificació puntual del Pla 

general d'ordenació a l'àmbit “Sector Cap de Creu-Sant Onofre-
Rambla Samà, subzona 9a, incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer 
Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 del carrer Santa Anna, 
subzona 9a”, de Vilanova i la Geltrú, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, fins que es completi l’expedient amb la 
documentació següent per tal de poder valorar globalment la 
proposta: 
1.1 Alternatives, anàlisi, justificació i descripció de l’ordenació, 
d’acord amb l’article 69.2.d del Reglament. 
1.2 Estudi de mobilitat sostenible de l’estructura general viària, 
informat per l’organisme competent, d’acord amb l’article 59 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme i 69.2.d.4. del seu Reglament. 
1.3 Un estudi econòmic i financer general de la proposta de 
modificació, un informe de sostenibilitat econòmica i un estudi de 
viabilitat econòmica del sectors i polígons delimitats, d’acord amb 
els article 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 76 del seu 
Reglament. 
1.4 Avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació en termes 
comparatius entre el planejament vigent i la proposta. En el cas 
que es determinés un increment d’aprofitament, degut a la 
reducció de càrregues, certificats registrals de titularitat i 
càrregues dels últims 5 anys de les propietat d’acord amb l’article 
99 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 



 

 

1.5 Un anàlisi del teixit urbà, la seva consolidació i usos, així com 
estructura de la propietat d’acord amb els article 59 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme i 69 i 72 del Reglament. 
1.6 Una memòria social que justifiqui la pèrdua del sostre protegit 
que comporta la reducció del sostre plantejat, d’acord amb els 
article 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 69 del Reglament. 
1.7 Completar els plànols d’informació d’acord amb els apartats 
anteriors. 

 

S’està acabant d’elaborar el document que ha de donar resposta als 
requeriments de la Generalitat de Catalunya. 
 
8.  Quins són els contactes realitzats pel Departament d’Urbanisme, 

Obres i Habitatge a empreses o persones externes? Quins són els 
imports i els conceptes dels mateixos des del juliol de 2012?  

 
- JGL  2012: Adequació i nova distribució local en planta baixa a la plaça 
Vila 11 a CONSTRUCTORA CORAMAR, SL, per import de 59.348,90€. 
 
- JGL 02.10.2012 Ple 05.11.2012: Encarregar a PIVSAM  els següents treballs 
preparatoris per a la formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM), 

-  La col·laboració amb l’Oficina municipal de l’habitatge en l’acabament del 
Pla local de l’habitatge i l’elaboració, a partir del mateix, de l’Estudi de la 
situació de l’habitatge a Vilanova i la Geltrú, per un import  de 16.000,00 euros 
més IVA. 

-  L’elaboració d’un Estudi de l’activitat econòmica a Vilanova i la Geltrú, per 
un import de 25.000,00 euros més IVA. 

 
- Decret 22.10.2013: Obres del ram de paleta de la reforma i adequació de la 
segona planta de l’edifici situat a la plaça de la Vila núm. 11 per ubicar les 
oficines de la Regidoria d’Hisenda de Vilanova i la Geltrú, a l’empresa GRUP 
3,SL,  per import de 20.545,87€.    
 
- JGL  20.11.2012: Adequació de sala en planta baixa per a magatzem 
d’armaris compactes a la Casa Marqués de Castrofuerte”  a l’empresa 
REFORMES I REHABILITACIONS GRUP3, SL, per import de 32.011,96€ 
amb IVA inclòs. 
 
- JGL 4.12.2012: Implantació de dues rotondes a la Ronda Europa, a la 
cruïlla amb l’avinguda Terrosa, consistents aquests  treballs en: 
 



 

 

 Fase 1:  Es fresa la major part de la superfície d’actuació, a continuació  es fa 
el reg d’imprimació i s’estén capa de 3 centímetres d’asfalt,  per FIRTEC SAU, 
per l’import de 25.954,50€   
 
Fase 2: Encarregar el pintat de tota la nova senyalització horitzontal substituint  
les zones que no s’ha re-asfaltat per part de l’empresa SEÑALES GIROD,  per 
import de 6.800,20E € . 
 
- Decret Regidor 16.01.2013: Obres del ram de paleta, serrejaria i fusteria 
exterior necessaris per adequar una nau del Museu del Ferrocarril de 
Vilanova i la Geltrú per realitzar diversos actes públics,  a l’empresa 
REFORMES I REHABILITACIONS GRUP 3, SL, per import de 13.731,19€. 
 
- Decret Regidor 16.01.2013: Treballs d’instal.lacions necessaris per 
adequar la nau pont- grua  del taller de reparació de locomotores del Museu 
del Ferrocarril  a l’empresa ELECTRICITAT J. SUÑE, SL,  per l’import de 
7.756,10€. 
 
- JGL 12.03.2013: Instal·lació d’aire condicionat a les sales de la planta 
tercera del Museu Romàntic Can Papiol  de Vilanova i la Geltrú,  a 
l’empresa Electricitat J.C. Vilanova, SL  per import de 11.521,62€ . 
 
- Decret  11.03.2013: Treballs ram de paleta adequació despatx pel Secretari 
General per  CONSTRUCCIONS 2S,SL per 2.119,53€. 
 
- JGL 21.05.2013: Reparació, ampliació  i millora de l’escala existent al 
Xalet Molí de Mar a la platja de Sant Cristòfol dins de les zones de servitud de 
trànsit i protecció, d’amplada 20 metres, entre les fites M-100 i M-101,de 
Vilanova i la Geltrú,  a l’empresa ANFOR  2011,SL,  per import de 25.220,59€.    
 
- JGL 30.07.2013: Substitució del forjat de les platges de la piscina 
municipal  al carrer Olivella núm. 2” a l’empresa  OBRAS QUINTANA,SA   
per import  de 334.002,02€ .  
 
- Decret Regidor 15.10.2013: Encarregar la redacció de la modificació 
puntual del Pla General  d’Ordenació Urbana al sector Eixample Nord a la 
UTE “SERRA-VIVES-CARTAGENA ARQUITECTES SLP- MANUEL 
RUISANCHEZ ARQUITECTES SLP, UTE, per un import de 14.520 € 
 
- JGL 15.10.2013: Ampliació i millora del pas sota la via del carrer 
Llibertat i reurbanització del tram del carrer entre els carrers Forn del 
Vidre i de l’Àncora “  a l’empresa COPCISA, SA, per import de  895.604,74€ 
.  
 



 

 

9.  Al sector d’Adarró, a on s’ha explanat un aparcament, quin ha estat la 
interlocució prèvia amb  Patrimoni de la Generalitat o la Diputació 
respecte a aquesta actuació? 

 
Previ a la posada en marxa de l’aparcament, es van realitzar vàries visites in 
situ entre el Cap d’Urbanisme de l’Ajuntament i tècnics responsables de 
Cultura de la Generalitat, entre els quals hi havia el Sr. Magí Millet, per tal de 
verificar que l’actuació no afectava l’àrea arqueològica afectada. 
 
El procediment que es va seguir per a assegurar la no afectació al Patrimoni 
fou la de mantenir una distància de seguretat amb les estructures 
arqueològiques, tant del propi aparcament, com de la maquinària que va 
treballar per a habilitar-lo. Aquest fet fou constatat també per tècnics de la 
Diputació de Barcelona in situ. 
 
Els aparcaments han estat gestionats per VNG Aparcaments. 
 
10.  Al sector de Santa Magdalena s’ha instal·lat una activitat de 

“paintball” sense llicència, tal i com s’ha comentat a la corresponent 
Comissió Informativa. Atès que es tracta d’un espai classificat com 
a sòl no urbanitzable amb protecció paisatgística, quines mesures 
ha realitzat l’equip de govern fins al moment per restaurar la 
legalitat a la zona? 

 
Aquest tipus d’activitats són molt habituals en municipis turístics i el seu 
funcionament únicament és possible en sòl no urbanitzable, ja que la seva 
activitat adreçada al lleure i esbarjo s’ha de desenvolupar a l’aire lliure, amb 
obres i instal·lacions mínimes i amb un impacte ambiental pràcticament nul. 
 
Aquest Ajuntament ha estat analitzat la possibilitat per permetre la seva 
instal·lació al municipi, amb aquest objectiu s’ha analitzat quina és la 
tramitació que s’ha fet en altres municipis propers,  així com d’altres  similars 
al nostre, i pràcticament  tots estan  en sòl no urbanitzable, alguns legalitzats, 
però en molts d’altres únicament instal·lats.  
 
El text refós de la Llei d’urbanisme, en el seu art 47.4, permet la seva 
instal·lació, sempre que no sigui incompatible amb el planejament vigent del 
municipi. 
 
Per tant, es proposa analitzar la possibilitat de fer les modificacions 
necessàries en el planejament urbanístic per permetre la instal·lació 
d’aquestes activitats degudament legalitzades en aquells indrets que 
urbanísticament es cregui adient, en el marc del POUM. 

 



 

 

11.  Es reitera la pregunta sobre Ports de la Generalitat, realitzada l’estiu 
de 2012, on el govern municipal es comprometé a donar trasllat a 
Ports, en relació a les entrades econòmiques que té aquesta 
empresa en relació al port i l’activitat portuària de la nostra ciutat, 
així com quines són les inversions entre el període 2007 i l’actual. 

 
Hem sol·licitat a Ports aquestes dades i ens remeten a consultar l’anuari 
estadístic publicat a la seva web i a les liquidacions pressupostàries del 
Parlament: www.portsgeneralitat.org  
(http://www.portsgeneralitat.org/index.php/ca/component/docman/doc_downlo
ad/282-anuari-estadistic-2012.html) 
 
12.  En quin moment es troba el PPU de Santa Maria, quines actuacions 

s’han fet desprès de la resposta a la pregunta del Grup Municipal de 
juliol de 2012? 

 

El Servei d’Urbanisme està analitzant el document per informar-lo. 
 
13.  S’ha avançat en relació al planejament del PI La Plana, pendent de 

l’avaluació ambiental? 
 
En relació a la Modificació del PGO a l’àmbit del Sector La Plana (9j), ja es va 
emetre el document de referència per l’administració ambiental, i el tècnic 
redactor ha anat incorporant les seves determinacions, les últimes de les 
quals, referents a l’avaluació econòmica i la mobilitat, s’estan analitzant de 
cara al redactat definitiu del document per a la seva tramitació (aprovació 
inicial de la MPGO). 
 

14.  S’ha iniciat algun expedient a la zona de l’Ortoll per tal compliment 
de la neteja i el manteniment dels terrenys?  

 

S’han fet diverses inspeccions per part del Servei de Disciplina i s’ha observat 
que els terrenys es mantenen amb un nivell de neteja acceptable, tenint en 
compte que es tracta de solars i que evidentment són plens d’herbes, però no 
hi ha ni la brutícia ni les bosses de  brossa que hi havia l’any 2008 quan es va 
fer una intervenció obrint entre 7 i 8 expedients requerint als propietaris de la 
zona de l’Ortoll la seva neteja. Únicament segueixen havent els mateixos 
problemes en la zona de l’Ortoll a tocar de la carretera general on continua 
existint un col·lectiu d’ocupes,  motiu pel qual la propietat no pot accedir als 
terrenys per la neteja dels mateixos. Des de Disciplina no s’ha fet cap altre 
requeriment als propietaris d’aquest indret donat que tant la Policia Local, com 
Serveis Socials  i els Jutjats en tenen coneixement.  
 



 

 

15.  Com es troba l’estudi de necessitats al polígon industrial Santa 
Magdalena per a l’ampliació d’usos i la posterior modificació de 
planejament, si s’escau? Es sol·licita còpia de l’esmentat treball si ja 
ha finalitzat. S’ha previst un calendari per avançar? 

 
S’està estudiant la possibilitat d’incrementar els usos en una part concreta de 
l’àmbit, aquest part seria la més cèntrica i la part més integrada als 
equipaments existents. 
 

16.  Després de l’estudi presentat al voltant de les antenes de telefonia 
mòbil, i d’acord amb la resposta de fa un any a la pregunta del PSC, 
quin és el calendari de modificació del Pla Especial vigent?  

 

La modificació del Pla especial regulador d’antenes de telecomunicacions està 
vinculat a la signatura del conveni GECODIT, projecte que es lidera des de 
Neàpolis. La darrera participació de l’Ajuntament respecte als termes del 
conveni GECODIT va ser a principis de setembre d’enguany i des d’aleshores 
estem a l’espera que l’equip moderador del procés (Centre de Recerca en 
Governança del Risc (GRISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
incorpori aquestes aportacions, les dels operadors i les de la ciutadania en un 
únic document que ha d’esdevenir el conveni GECODIT.  
 

17.  S’ha detectat la instal·lació d’antenes instal·lats sense autorització? 
S’ha fet alguna actuació al respecte? 

 

Un dels objectius del projecte GECODIT és arribar a un consens pel 
desplegament de les infraestructures de telefonia mòbil. Per assolir aquest 
objectiu, és absolutament necessari conèixer quines són les instal·lacions que 
els operadors tenen en funcionament a la nostra ciutat, amb independència 
que tinguin llicència o que no la tinguin i, per evitar que els operadors amaguin 
informació de les instal·lacions que no disposen de llicència, cal que el fet de 
lliurar aquesta informació no comporti la incoació d’expedients disciplinaris. 
Per aquesta raó, l’Ajuntament no ha iniciat cap expedient disciplinari, d’ofici, 
d’aquelles instal·lacions de telefonia mòbil sense autorització, de les que se’n 
tingui coneixement per la informació facilitada pels mateixos operadors. En 
canvi, sí que ha iniciat expedients disciplinaris per a instal·lacions sense 
autorització municipal, en aquells casos en que s’hagi rebut alguna denúncia 
al respecte.  
 
Serveis Viaris/Activitats 
 
18.  S’han rebut denúncies durant aquest estiu relacionades amb sorolls 

d’establiments a la via pública (terrasses), per molèsties de bars o 
discoteques? Quantes i a quin indret de la ciutat? 



 

 

 
Consultada la base de dades de la Policia Local, entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre, s’han enregistrat un total de 25 serveis de Policia Administrativa 
relacionats amb problemes de sorolls produïts per establiments de pública 
concurrència, essent els indrets molt diversos: C/. Bailén, Pl. Boleranys, 
Carretera de l’Arboç, C/. Cuba, C/. Dr. Zamenhof, C/. Duc de la Victòria, C/. 
Llibertat, Plaça Trajo de Garbí, Passeig de Ribes Roges (xiringuitos), C/. J. 
Llanza, Av. Francesc Macià i C/. de Sant Joan.  

 
Tot i així, desprès de la intervenció i mediació policial, els serveis han quedat 
enregistrats com a queixes, doncs no es te constància de cap denúncia 
formal.   
 

19.  El Pressupost aprovat per via administrativa del 2013 preveia un 
increment de la partida dedicada a jardineria, quin és el 
desglossament de les Inversions en jardineria que s’han realitzat 
des de Serveis Viaris? 

 

Aquest increment no va ser aprovat per invertir en  la millora o creació de 
noves zones enjardinades, sinó per adequar–lo progressivament al preu real 
de contracte vigent, aprovat per la Junta de Govern local en sessió ordinària 
de data 30 de novembre de 2010, signat el 27 de desembre de 2010,  efectiu 
a partir del 1 de gener de 2011 . 
 
Amb un cost real en el seu inici de 2.109.000,01 € i al que , segons pressupost 
aprovat el mateix any 2011 es van destinar 1.812.029,00 €.(-296.971,01€) 
 
L’any 2012 el preu real del contracte degut a les variacions obligades per 
increment del Iva i la revisió de preus va ser de 2.196.614,88 € i el pressupost 
del 2012  destinava per aquest contracte 1.972.270,00 €.(-244344,88 €) 
 
Per aquest any 2013 el preu real  iva inclòs  previst a data d’avui  incloent la 
revisió de preus corresponent al 85 % del IPC del any 2012 ,i la modificació de 
contracte signada aquest mateix any,  es de 2.210.761,46 € i el pressupost 
vigent te destinats 2.156.615,00 €.(-54.146,46 €) 
 
20.  Quin és el motiu pel qual s’estan pavimentant els escocells de les 

vies públiques quan es retiren arbres o palmeres? Es pensa 
substituir-los? 

 
El motiu es evitar caigudes o accidents pel desnivell que ens queda  al no 
estar l’arbre o la palmera, especialment en zones a tocar de passos de 
vianants , contenidors o zones d’estada o passeig. 
 



 

 

Si, si que es pensa en la seva reposició, quan les prioritats actuals ho 
permetin. Per aquest motiu el material que s’utilitza en aquesta anul·lació 
temporal es ciment pobre de fàcil extracció. 
 

21.  Quin ha estat el cost de l’adequació dels aparcaments d’estiu? Hi ha 
alguna contraprestació? En el cas de l’aparcament d’Adarró, existia 
algun expedient o procediment per al manteniment o el 
desbrossament i neteja del mateix? 

 
El cost de la implantació dels dos nous aparcaments a la façana marítima 
(Adarró i Xarxaires) ha estat de 4.335,32 € (IVA inclòs). 
 
Aquest cost s’obté de la diferència entre les despeses d’implantació 
contractades a empreses externes 7.023,76 € i la recaptació 2.688,44 €. 
 
Els costos internalitzats no s’han comptabilitzat, ja que no suposen increment 
de despesa. 
 

22.  Quants establiments han demanat ocupació de la via pública durant 
l’any 2013? 

 
A data 17/10/2013 s’han tramitat 260 sol·licituds d’ocupació de la via pública 
per taules i cadires. Això no vol dir que actualment hi hagin 260 terrasses. 
Algunes d’aquestes sol·licituds són només per la temporada d’estiu i algunes 
(potser unes 10) no s’han pogut fer efectives perquè no compleixen la 
normativa. Algunes d’aquestes sol·licituds (aprox. 15) corresponen a 
traspassos de locals durant el 2013: això suposa que d’un mateix local hi ha 2 
llicències o més... l’anterior propietari i el nou... 
 
Aquest any s’ha vetllat especialment perquè totes les ocupacions per taules i 
cadires es fessin per locals amb la corresponent llicència d’activitats al dia i 
que estesin al corrent de pagament.  
 
A dia d’avui gairebé tots els locals tenen al dia els seus impostos o estan 
complint un pla de pagament. S’ha treballat constantment de forma 
coordinada amb el departament de Llicències, Inspecció, Activitats, OAC i 
Gestió Tributària, perquè tots els establiments que tinguin terrassa compleixin 
amb totes les seves obligacions. 
 

23.  Quina és la recaptació anual de 2011, 2012, i 2013? 
 
Al Pressupost municipal apareixen sis epígrafs que corresponen a ingressos 
per ocupació del domini públic: 
- Taxa per ocupació (Guals) (1) 



 

 

- Taxa per ocupació amb taules i cadires (2) 
- Taxa per ocupació amb tanques i runes (3) 
- Taxa per ocupació amb barraques i fires (4) 
- Taxa per aprofitaments especials (5) 
- Taxa ocupació subsòl empreses subministradores (6) 
 
D’acord amb la liquidació dels exercicis 2011 i 2012 i les dades d’execució del 
pressupost de 2013 a data d’avui, les dades de la recaptació són: 
 

Exercici 2011 
 Cobrat 2011  Cobrat 2012  Cobrat 2013  Total Cobrat  

(1) 487.361,00 13.713,02 2.497,98 503.572,00 
(2) 93.754,13 27.995,92 4.153,62 125.903,67 
(3) 65.785,45 1.928,98 2.768,34 70.482,77 
(4) 30.223,79 0,00 0,00 30.223,79 
(5) 210.334,11 25.784,18 25.654,43 261.772,72 
(6) 1.085.063,89 3.663,81 0,00 1.088.727,70 

 1.974.533,37 73.085,91 35.074,37 2.080.682,65 
 

Exercici 2012 
 Cobrat 2012  Cobrat 2013  Total Cobrat 

(1) 485.234,86 12.008,25 497.243,11 
(2) 97.920,28 15.867,82 113.788,10 
(3) 149.447,40 1.743,37 151.190,77 
(4) 39.664,94 0,00 39.664,94 
(5) 85.079,92 2.415,13 87.495,05 
(6) 848.731,88 203.312,95 1.052.044,83 

 1.708.091,28 235.347,52 1.941.426,80 
 

Exercici 2013 
                Cobrat 2013 

(1) 509.017,32 
(2) 77.893,08 
(3) 45.537,70 
(4) 38.783,40 
(5) 61.915,00 
(6) 796.467,65 

1.529.614,15 
 

 

24.  S’han detectat conflictes per l’ocupació de la via pública? A quins 
espais s’han produït? 

 
Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, a la base de dades de la Policia Local, 
s’han enregistrat un total de 4 serveis de Policia Administrativa relacionats 
amb problemes d’ocupació de la via pública per establiments de pública 



 

 

concurrència, essent els indrets molt diversos: Plaça Font i Gumà, Rambla de 
la Pau, Rambla Samà i C/. Unió. 

 

Medi Ambient 
 
25.  El juny de 2012 es va aprovar una moció del PSC en relació a la 

implantació d’horts socials. Amb posterioritat, s’ha presentat un 
projecte interdepartamental. S’ha parlat amb propietaris privats de 
terrenys per tal d’avançar? 

 
Actualment ha finalitzat ja la redacció del projecte d’Horts Socials. Aquest 
projecte contempla la realització d’aquests horts inicialment només en terrenys 
municipals. La primera parcel·la on s’ubicarà aquest parc hortícola, es la 
parcel·la municipal del camí de la masia Cabanyes.   
 
Altres 
 
26.  Quanta gent s’ha acollit al descompte pel pagament previ dels 

impostos durant el gener 2013? 
 
Sobre aquest punt ja es va contestar altra pregunta de la CUP en resposta de 
la qual es van facilitar les dades següents: 
 

Tribut Contribuents Import 
IBIU 1.374 1.639.690,11 
IAE 8 37.470,74 

 
IBIU:  Impost sobre Béns Immobles, Urbana 
IAE:  Impost sobre Activitats Econòmiques 

 

27.  En relació a les exempcions de taxes per nova activitat, al Barri de 
Mar, quanta gent s’ha acollit? Quines mesures de publicitat s’han 
previst per donar-ho a conèixer? 

 

any núm liq data 
import  

bonificat 

Import 
Previ 

_exempcio titular adreça 

2013 201984699 15-feb-13 359,30 +359,30        NEW ITFAQ INTERNATIONAL, SL 
C. ANCORA,   20 BX 01 
 

2013 201984722 18-feb-13 1715,35 +1715,35       USERO*ZARCERO,FELIPE 
C. ANCORA,    8 BX 02 
 

2013 201985751 07-març-13 1715,35 +1715,35       RODRIGUEZ*DI MASCIO,DIEGO RAFAEL 

PG. MARITIM,  104 BX 
01 
 

2013 201986110 21-març-13 359,30 +359,30        COLMENERO*ARRIETE,INMACULADA 

C. IMMACULADA 
CONCEPCIO,    3 
 

2013 202021987 16-maig-13 359,30 +359,30        MARTINEZ*VINYALS,CRISTINA 

C. FERRER I VIDAL,    
30 BX 
 

2013 202022853 13-juny-13 1715,35 +1715,35       MENONI*FEO,WALDEMAR RBLA. PAU,   87  



 

 

Esc 1 BX 
 

2013 202024141 21-juny-13 1715,35 +1715,35       SANCHEZ*FERRER,YOLANDA 
PG. MARITIM,   58 
 

2013 202024539 05-jul-13 1715,35 +1715,35       BAR - CAFETERIA MOR & DATTER, SCP 
RBLA. PAU,   69 
 

2013 202024895 11-jul-13 1715,35 +1715,35       JIMENEZ*RAMOS,ALEXANDRA MARIBEL 
C. BALEARS,    9 BX 01 
 

2013 202039502 13-set-13 1715,35 +1715,35       RUIZ*RAMIREZ,ARACELI 

C. LLIBERTAT,  66  
BX 02 
 

2013 202039572 18-set-13 1715,35 +1715,35       MIÑANA*RIERA,PATRICIA 
C. FASSINA,   13 
 

2013 202039978 08-oct-13 1715,35 +1715,35       MENONI*FEO,WALDEMAR 

RBLA. PAU,   87  
Esc 1 BX 
 

2013 202040020 10-oct-13 751,73 +751,73        ASSOCIACIO VITA + 
C. BALEARS,   11 
 

2013 202040022 10-oct-13 1715,35 +1715,35       YE,SHIYIN 
RBLA. PAU,  109 BX 02 
 

2013 201927308 16-gen-13 0,00 +0,00          NON SOLO RISTORANTI, SCP 
PL. MEDITERRÀNIA,    7 
 

2013 201984793 20-feb-13 1715,35 +1715,35      URSUS VILANOVA, SCP 
RBLA. PAU,   71 BX 
 

2013 201984804 20-feb-13 1715,35 +1715,35       CHENG,XITE 
RBLA. PAU,  109 
 

2013 201986229 25-març-13 198,00 +198,00        CHENG,XITE 
RBLA. PAU,  109 BX 02 
 

2013 201988144 19-abr-13 251,51 +251,51        TORRES*AGUERRI,MONTSERRAT 

C. IMMACULADA 
CONCEPCIO,    3 
 

2013 202021525 30-abr-13 359,30 +359,30        VIKHROUA,IRINA 
RBLA. PAU,  107 BX 
 

2013 202021586 02-maig-13 1715,35 +1715,35       CUBAS*FERNANDEZ,VICTOR 
RBLA. PAU,  107 BX 
 

2013 202024962 16-jul-13 1715,30 +1715,35       PEREZ*RUIZ,ALBA 
PL. BOLERANYS,    2 
 

              

      26653,29       

 

Les bonificacions de les ordenances fiscals es poden consultar al web de 
l’Ajuntament i a l’OAC faciliten un full informatiu on s’indiquen les 
bonificacions. 
 

28.  Relació de sentències judicials contra la corporació municipal des 
de juliol de 2012. 

 
 
RELACIÓ SENTÈNCIES DES DE JULIOL 2012 A DESEMBRE 2013 
 

 SENTÈNCIA REGISTRE 
ENTRADA 
 

JUTJAT PART CONTRÀRIA FALLO  

1 161/2012 18/07/2012 14 LLUISA PASTÓ PLA Estimar en 
part 

Responsa-
bilitat P. 
 

2 241/2012 18/09/2012 12 DOLORS MOYANO CAMPANYA Inadmetre en 
part 

RRHH 
 

3 228/2012 17/09/2013 10 ISABEL BRAVO JIMÉNEZ Desestimar  Responsa-
bilitat P. 
 



 

 

4  01/10/2013 7 ROSARIO  GÓMEZ DE ORGAZ Desestimar Circulació 
 

5 281/2012 05/10/2012 13 SERGIO ALFARO MURCIA Desestimar  Circulació 
 

6 859/2012 19/10/2012 TSJC ESTHER GÓMEZ BARBERÀ Desestimar  Responsa-
bilitat P. 
 

7 319/2012 00/10/2012 8 ANNA MARIA VELASCO FERRER Desestimar  Recaptació 
 

8 214/2012 03/10/2012 16 CARMEN MORENO PALOMO Desestimar RRHH 
 

9 339/2012 07/11/2012 4 GEOFFREY DIAZ FLORES I ALTRE. Declarar 
responsable 
a ACYSA 

Responsa-
bilitat P. 

10 287/2012 21/11/2012 10 ISIDRO OLIU SIMAL Y NURIA SAN. Desestimar Responsa-
bilitat P. 
 

11 624/2012  TSJC MARIANO MAIRAL HERNÁNDEZ Desestimar Llicències  
 

12  28/11/2012 7 GERARD GASSET VANEGAS Desestimar SAM 
 

13 467/2012 20/12/2012 4 JAIME CARBONELL HERNÁNDEZ  Estimar  Responsa-
bilitat P. 
 

   

2013 
 

    

14 9/2013 21/01/2013 1 M. DOLORES BUSTILLO MARTINEZ Estimar Responsa-
bilitat P. 
 

2/2013 01/02/2013 10 MARIA BERTOLÍ SANCHEZ Desestimar Recaptació 
 

34/2013 07/02/2013 13 YOLANDA SANTIAGO LÓPEZ Estimat 
parcialment 

Responsa-
bilitat P. 
 

22/2013 04/03/2013 10 ALEJANDRO RAMOS MATEOS Desestimar Circulació 
 

288/2013 14/03/2013 TSJC TERESA Y JOSÉ PLANA Estimar  Transport 
urbà 
 

146/2013 15/03/2013 TSJC GENÍS CRIVILLÉ GARCIA Estimar en 
part 

IBI 
 

349/2013 00/04/2013 TSJC MANUEL GARCIA GONZÁLEZ Desestimar 
recurs 
Ajuntament 

RRHH 

70/2013 09/04/2013  ELIAS RAMON GARCIA PARRA Desestimar  RRHH 

 16/04/2013 7 CONTRATAS Y OBRAS Estimar Contracte 
obres 
 

61/2013 17/04/2013 2 JOSEFA MONTERO DABRIO Desestimar Responsa-
bilitat P. 
 
 

70/2013 10/05/2013 1 ELIAS RAMON GARCIA PARRA Desestimar  RRHH 
 

144/2013 10/06/2013 8 FRANCESC X. ESPOT MITJÀ Desestimar Responsa-
bilitat P. 
 

152/2013 11/06/2013 8 JUAN VELASCO ROBLES Desestimar  Circulació 
 

55/2013 01/08/2013 16 JUAN FCO. CARRION SERRANO Estimar Responsa-
bilitat P. 
 

 



 

 

 
29.  Relació de despeses de representació judicial i extrajudicial 

externes, per conceptes i proveïdor.  
 

D’acord amb les dades de la comptabilitat, import de les factures: 
 

ADVOCATS I ASSESSORIA JURIDICA 2011 2012 2013 
ALBERTO RIBAS RIERA 1.593,00     
ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA OCHOA 514,00     
ASSOCIACIO CATALANA DEFENSA DRETS HUMANS     322,10 
BDO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.     5.780,82 
BDO AUDITORES, S.L. 21.169,00   10.620,00 
CARRION-GUXEN ADVOCATS, SCP 413,00     
EIVISSA I ASSOCIATS, SCCP 1.069,98     
ELISABETH DOMENECH PONS 14.472,70 13.672,65 11.924,55 
FERMIN ORTEGA VAZQUEZ     11.361,90 
JUFRESA Y ASOCIADOS -ABOGADOS PENALISTAS 21.240,00     
LANDWELL-PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL 
SERVICES, S.L.     40.009,37 
LAURA DE MANUEL TOMAS   2.050,00 2.715,56 
LEYTEL ASESORES, S.L.   2.500,00 2.500,00 
MERCEDES AGUILAR LOPEZ 3.150,00     
MILA ADVOCATS, SLP 15.731,35 16.434,80 24.532,12 
PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO Y FISCAL, S.L. 10.257,62 4.212,60   
PUIGDOMENECH ADVOCATS, S.L.   1.720,00 1.720,00 
  89.610,65 40.590,05 111.486,42 

PROCURADORS 2.011 2.012 2.013 
M. TERESA MANSILLA ROBERT     657,06 
MONTSERRAT SORRIBES CALLE 270,23     
PROCURADURIA RANERA CAHIS, SCP 2.935,19 182,93 659,73 
SORRIBES PROCURADORES, SOCIEDAD CIVIL 1.901,75   1.409,32 
 5.107,17 182,93 2.726,11 

 
 
S’aixeca la sessió a les 23:00 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


