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-07-07-2014/
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 7 DE JULIOL DE 2014
Acta núm. 9
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 7 de juliol 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)
GISELA VARGAS REYES
(PSC)
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
(PP)
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP)
MARC FONT I RIMBAU
(CUP)
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
(CUP)
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
(ICV)
MANEL CLAVER ROSO
(ICV)
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
SECRETARI GENERAL

ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
La Sra. MARTA RIUS GALLART no assisteix.
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA (CiU) s’incorpora a la sessió
durant el debat del punt número 4 de l’ordre del dia.
El Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) s’incorpora la sessió
quan s’està tractant el punt núm. 8 de l’ordre del dia i el Sr. XAVIER
CARBONELL I CIRAUQUI (PSC) a les 21.08 hores, quan es tracta la moció
corresponent al punt 17 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 de 2 de juny de 2014. (0:00)
DICTÀMENS:
SERVEIS A LES PERSONES
Alcaldia
2. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts d’ICVSAM i de la
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, per adaptar-los a la LRSAL.
(0:01)
3. Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts de l’EPEL Neàpolis.
(0:06)
Hisenda
4. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral del sector
públic local (art. 103 bis Llei 7/1985). (0:08)

Serveis Socials
5.
6.

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local en relació amb la
campanya de suport alimentari a infants amb vulnerabilitat alimentària
per a l’estiu 2014. (0:10)
Aprovació, si escau, de l’adhesió al conveni de col·laboració subscrit en
data 8 d'octubre de 2013, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, SA, per promoure
l'ocupació d'habitatges per destinar-los a lloguer assequible. (0:18)
SOCIETAT DEL
SECTORIALS

CONEIXEMENT

I

SERVEIS

PERSONALS

Educació i Treball
7. Aprovació, si escau, de l’encàrrec de serveis a l’IMET de la realització de
diversos programes corresponents a diverses subvencions de la
Diputació de Barcelona, dins de la convocatòria del catàleg de serveis
2014 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i fons de prestació de
2014. (0:30)
SERVEIS A LA CIUTAT
Urbanisme, Obres i Habitatge
8. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació Puntual del Pla General
d'Ordenació Urbanística a la Finca "Mas Ricart" del terme municipal de
Vilanova i la Geltrú. (0:34)
9. Aprovació provisional, si escau, del Pla Especial i catàleg de masies i
cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú. (0:44)
10. Aprovació definitiva, si escau, de l'Ordenança d’instal·lacions tècniques
dels edificis i desestimar les recomanacions presentades pel Defensor de
la Ciutadania en data 3 d'abril de 2014. (0:56)
Medi Ambient
11. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i
l’Associació ECOL3VNG per desenvolupar propostes i projectes basats
en l’intercanvi amb la moneda social “turuta”. (0:59)

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA:
Promoció Econòmica i Turisme
12. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de 27.05.2014, d’aprovació del
nou conveni que regula l’encàrrec de gestió dels mercadals de Vilanova i
la Geltrú amb PIVSAM. (1:09)
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ:
Hisenda
13. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits del Pressupost
vigent aprovats per Decret. (1:11)
Urbanisme, Obres i Habitatge
14. Donar compte de l’acord de JGL de 01.07.2014, de suspensió de la
tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de la Ribera del Port, promogut
per Ports de la Generalitat, fins al desenvolupament previ d’un procés de
participació ciutadana i un concurs d’idees. (1:12)
Medi Ambient
15. Donar compte de l’acord de JGL de 10.06.2014, d’aprovació del Conveni
entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la
Federació d’ADF Garraf, per a la gestió i execució dels plans de
programa de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis
forestals (PPI, PAM, PVI i PPU). (1:57)
16. Donar compte de l’acord de JGL de 29.04.2014, d’aprovació del Conveni
de col·laboració entre la Fundación Más Árboles i l’Ajuntament de
Vilanova, per al desenvolupament d’un acord de plantació d’arbres i
arbustos autòctons per crear una zona de bosc. (1:59)
URGÈNCIA
16 bis. Aprovació de l’autorització a l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT
AIE, titular de les concessions d’obra o servei públic de la piscina coberta
municipal del carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la Geltrú i del Complex
Esportiu, per a refinançar els préstecs hipotecaris actualment constituïts,
així com la constitució d’un de nou. (2:00)

MOCIONS:
Grup municipal d’ICV
17. Moció per elaborar un Pla d’Acció Municipal Turístic i Comercial. (2:42)
18. Moció per posar en valor el jaciment de Darró i estudi de declaració de bé
cultural d’interès nacional. (3:03)
Grup municipal de la CUP
19. Moció per al canvi en l’operativa bancària municipal. (3:14)
20. Moció per a la creació d’un alberg municipal als edificis del Molí de Mar
de Vilanova i la Geltrú. (3:31)
Grup municipal del PSC
21. Moció per la descentralització dels serveis d’atenció a la ciutadania als
barris. (3:48)
22. Moció per uns serveis sanitaris de qualitat. (3:54)
23. Moció en defensa del finançament de les escoles bressol i llars d’infants
de Catalunya. (3:59)
Grup municipal de CiU
24. Moció de CiU, amb el suport del PSC i d’ICV, sobre la LRSAL i els
mitjans de comunicació municipals i locals. (4:17)
PRECS (4:31)

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 2 DE
JUNY DE 2014.
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels presents (8 vots de CiU, 6
vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr.
Francisco Álvarez Marín).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
2. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS D’ICVSAM I DE LA COMPANYIA D’AIGÜES DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER ADAPTAR-LOS A LA LRSAL.
Atès l’acord de Ple del dia 10 de març de 2014 d’adaptació dels ens
municipals instrumentals a la LRSAL, que textualment transcrit diu el següent:
“PRIMER. Aprovar la Classificació de les entitats del sector públic
municipal d’acord amb la LRSAL i el RD 451/2012, als efectes del
nombre de membres dels Consell d’Administració i òrgans superiors de
govern i administració, de la forma següent:
GRUP 3 (màxim 9 membres)
- ICVSAM
- VNG APARCAMENTS, SAM
- NEÀPOLIS
- IMET
- CIA D’AIGÜES DE VNG, SAM
- PIVSAM
- OAPVB
(…).”
Atesa la necessitat d’unificar les secretaries de la Junta General i del Consell
d’Administració en una mateixa persona.
Atesa la necessitat de procedir a la modificació dels estatuts de les
respectives societats.
Vistos els informes emesos al respecte.
Vistos els acords de les Juntes Generals d’ICVSAM i de la COMPANYIA
D’AIGÜES DE VNG, de modificació dels seus estatuts.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat
ICVSAM, en els articles 14 i 16, i que quedaran redactats de la forma següent:

“Article 14.
El Consell d’administració es
representació de la societat,
mandat legal o previstes en
Junta General o la Gerència,
Junta General.

l’òrgan social i de gestió, administració i
que té totes les competències que per
aquests estatuts, no corresponguin a la
format per 9 membres designats per la

Article 16.
Serà president/a l’alcalde/essa de Vilanova i la Geltrú, o aquell qui
nomeni entre els consellers/res regidors/res. El/la vicepresident/a del
Consell d’Administració serà designat lliurament per l’Alcaldia. El/la
secretari/ària del Consell serà el secretari de la Junta General o
persona en qui aquest delegui.”
SEGON. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, en els articles
14 i 16, que quedaran redactats de la la forma següent:
“Article 14.
El Consell d’Administració és l’òrgan social, de gestió, administració i
representació de la societat, que té totes les competències que per
mandat legal o previstes en aquests estatuts, no corresponguin a la
Junta General o a la Gerència, format per 9 membres designats per la
Junta General.
Article 16.
Serà president/a l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o
aquell qui nomeni entre els consellers/res regidors/res. El/la
vicepresident/a podrà ser proposat per l’alcalde/essa al Consell
d’Administració, a qui correspon la seva designació. El/la secretari/ària
del Consell d’Administració -càrrec que no caldrà que recaigui en cap
membre del Consell d’Administració- serà designat per l’alcalde/essa de
Vilanova i la Geltrú i serà el secretari de la Junta General o persona
en qui aquest delegui.”
TERCER. Sotmetre aquest acord a informació pública durant un termini de 30
dies, mitjançant la seva publicació en el BOP i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament. En el cas que no es presentin al·legacions, es considerarà
aprovat definitivament. El text definitiu dels Estatuts respectius s’haurà de
publicarà al BOP i una referència al DOGC, així com al tauler d’edictes
municipal. Un cop aprovats definitivament, es procedirà a fer les tramitacions
oportunes per a la seva inscripció en el registre mercantil.

QUART. Aprovar que la composició actual del Consell d’Administració de les
societats municipals esmentades es mantindrà durant tota aquesta
legislatura.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (8), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez Marín = 11 vots
Vots en contra: CUP = 2 vots
Abstencions: PSC (6) i ICV (2) = 8 vots
3. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
DELS ESTATUTS DE L’EPEL NEÀPOLIS.
I. Atès l’acord de Ple del dia 10 de març de 2014 d’adaptació dels ens
municipals instrumentals a la LRSAL, que textualment transcrit diu el següent:
“PRIMER. Aprovar la Classificació de les entitats del sector públic
municipal d’acord amb la LRSAL i el RD 451/2012, als efectes del
nombre de membres dels Consell d’Administració i òrgans superiors de
govern i administració, de la forma següent:
GRUP 3 (màxim 9 membres)
- ICVSAM
- VNG APARCAMENTS, SAM
- NEÀPOLIS
- IMET
- CIA D’AIGÜES DE VNG, SAM
- PIVSAM
- OAPVB
(…).”
II. Atès l’acord de Ple del dia 2 de juny de 2014, d’aprovació inicial del canvi
de gestió directa dels serveis públics de l’objecte social de la societat
municipal ICVSAM a l’entitat pública empresarial local Neapolis, la part
dispositiva del qual va establir, entre d’altres, el que segueix:

“PRIMER. APROVAR INICIALMENT el canvi de forma de prestació del
serveis objecte de la societat INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE
VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (ICVSAM) de gestió directa mitjançant
societat privada municipal 100% de capital públic per la forma de gestió
directa mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS.
SEGON. APROVAR INICIALMENT la dissolució de la societat mercantil
municipal Informació I Comunicació DE Vilanova i la Geltrú, SAM,
íntegrament participada per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de
conformitat amb els acords adoptats per la Junta General de la societat i
de conformitat amb allò que disposa l’article 35 dels Estatuts Socials i la
normativa mercantil aplicable.
TERCER. S’acorda que la gestió dels següents serveis públics i l’exercici
de les següents activitats econòmiques romandran gestionades
mitjançant la modalitat de gestió directa per mitjà de l’entitat pública
empresarial NEÀPOLIS:
a)

Creació i actualització de conjunts d’informació, ja siguin
alfanumèrics o gràfics.

b)

Tractament d’informació i especialment d’aquells processos
informàtics o manuals que puguin ésser d’interès per al municipi
de Vilanova i la Geltrú.

c)

Elaboració d’instruments de tractament
informàtics o no.

d)

Gestió de serveis de radiodifusió i telecomunicació, per ones,
cable o qualsevol altre mitjà.

e)

Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d’informació
ciutadana executant els treballs necessaris per a la millora i
optimització de les relacions entre els ciutadans, les empreses, les
entitats, les institucions i el municipi de Vilanova i la Geltrú.

f)

Participar conjuntament amb altres Administracions públiques o
persones jurídiques privades en la gestió de serveis d’aquesta
naturalesa, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.

g)

Prestació de serveis de consultoria, assessorament, estudis i
projectes relacionats amb les matèries objecte de la societat, tant
per a entitats públiques com privades.

h)

Tasques auxiliars de les anteriorment esmentades, així com la
formació i entrenament tècnics o assessorament en les mateixes
matèries.

d’informació, siguin

(...)”
III. Tot i que en l’acord de 2 de juny de 2014 es va disposar l’aprovació inicial
de la modificació dels estatuts de l’EPEL Neàpolis, cal entendre que s’estava
fent referència a l’inici dels tràmits oportuns per a materialitzar aquesta
modificació, atès que dit acord no recollia el redactat de la citada modificació
estatutària.
IV. Atès que dels citats acords de Ple es desprèn la necessitat de procedir a la
modificació dels estatuts de l’EPEL NEÀPOLIS.
V. Vistos els informes emesos al respecte.
VI. Vist l’acord adoptat pel Consell d’Administració de Neàpolis en sessió de 9
de juny de 2014, relatiu a la modificació dels seus Estatuts.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 3, 5 i 8 dels estatuts
de estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis que queden redactats de
la forma següent:
“Article 3
Domicili
L’Entitat tindrà el seu domicili a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, rambla
de l’Exposició, núm. 59-69. No obstant això, podrà acordar el trasllat del
domicili, així com l’establiment de les delegacions, oficines, centres o
dependències necessàries per a l’exercici de les seves funcions.
Article 5
Competències, finalitats i funcions
1. Les competències, finalitats i funcions, seran les següents:
1.1. Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de les ordenances municipals
i
normativa
de
desenvolupament
en
matèria
de
telecomunicacions, comunicacions electròniques, medies i
infraestructures de telecomunicacions.

1.2. Dissenyar, gestionar, explotar, coordinar i controlar les actuacions
municipals en matèria de telecomunicacions i tic’s. A aquest
efecte, el Consell d’Administració elaborarà un Pla Anual
d’Actuacions que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament.
S’entén per tic’s, l’estudi, el disseny, el desenvolupament, el
foment, el manteniment i l’administració de la informació per mitjà
de sistemes informàtics, que inclou tots els sistemes informàtics,
no solament de les computadores.
1.3. Coordinació de les actuacions privades i públiques en matèria de
telecomunicacions.
1.4. Gestió directa dels següents serveis públics i exercici de les
següents activitats econòmiques:
1.4.1. Creació i actualització de conjunts d'informació, ja siguin
alfanumèrics o gràfics.
1.4.2. Tractament d'informació i especialment d'aquells
processos informàtics o manuals que puguin ésser
d'interès per al municipi de Vilanova i la Geltrú.
1.4.3. Elaboració d'instruments de tractament d'informació,
siguin informàtics o no.
1.4.4. Gestió de serveis de radiodifusió i telecomunicació, per
ones, cable o qualsevol altre mitjà.
1.4.5. Gestió i elaboració
d'instruments per a la difusió
d'informació ciutadana executant els treballs necessaris
per a la millora i optimització de les relacions entre les
ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el
municipi de Vilanova i la Geltrú.
1.4.6. Participar conjuntament amb altres Administracions
publiques o persones jurídiques privades en la gestió de
serveis d'aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol de les
formes admeses en dret.
1.4.7. Prestació de serveis de consultoria, assessorament,
estudis i projectes relacionats amb les matèries objecte
de la societat, tant per a entitats públiques com privades.
1.4.8. Tasques auxiliars de les anteriorment esmentades, així
com la formació i entrenament tècnics o assessorament
en eles mateixes matèries.
1.5. Implantació, gestió i explotació de comunicacions electròniques
en l’àmbit local: telefonia mòbil, telefonia fixa, accés a la banda

ampla, radioenllaços, ràdio i televisió, entre d’altres.
1.6. Coordinació, gestió i lideratge de les polítiques estratègiques
universitàries en matèria de telecomunicacions i tic’s.
1.7. Coordinació i gestió d'actuacionsde les polítiques estratègiques
d’innovació social i en l’àmbit de les telecomunicacions, tic’s,
indústries creatives, aplicacions mòbils i emprenedoria
tecnològica.
1.8. Promoció, gestió i explotació d'espais tecnològics.
1.9. Promoció, implantació i gestió de projectes d'innovació ciutadanaSmartcities. Gestió i explotació de serveis relacionats amb
smarticites. Entre d'altres: opendata, bigdata, intel·ligència
artificial, Internet de les coses (IOT), realitat augmentada.
1.10. Coordinació, suport i gestió de comunitats d'innovació
tecnològica: makers, robòtica, impressió 3d o similars.
1.11. Coordinació, gestió i lideratge de les polítiques estratègiques
d'internacionalització. Promoció i gestió de projectes europeus,
acords i aliances internacionals d'àmbit tecnològic
1.12. Promoció, implantació, gestió i explotació de clústers media,
audiovisuals i d’innovació i TIC’S i suport de clústers
empresarials.
1.13. Promoció, gestió i comercialització de projectes IpTV i DVB.
S’entén per IpTV: Internet Protocol TV. Televisió per Internet
d’alta gamma, segona generació.
S’entén per DVB: Digital VÍdeo Broadcasting, que és una
organització que desenvolupa estàndards oberts per a la televisió
digital a nivell mundial.
1.14. Promoció, gestió i comercialització de FTTx (FTTH; FTTB)
S’entén per FTTx: Fiber to the ‘x’ (fibra fins a ‘x’), on la ‘x’ és una
variable que pot ser:
- ‘h’ (home-casa/llar)
- ‘c’ (curb-cantonada)

- ‘b’ (business-negocis/empresa)
1.15. Promoció,
gestió
telecomunicacions.

i

comercialització

de

Serveis

de

1.16. Adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets
audiovisuals, la producció, programació, comercialització i
distribució de tot tipus de programes audiovisuals, per a la seva
distribució i explotació en l'àmbit de la difusió radiofònica,
televisiva, telefonia, mitjans mòbils, telemàtica i altres suports
multimèdia, l'edició i comercialització de publicacions periòdiques
com també suplements, números monogràfics, fascicles, llibres i
similars.
1.17. Producció, reproducció i transmissió d'imatges i de sons
mitjançant emissions d'ones radioelèctriques o mitjançant
transmissions per cable, destinades mediatament i immediata al
públic en general o a un sector determinat, amb finalitats culturals,
educatives, artístiques, informatives i d’esplai, entre d’altres.
1.18. Gestió del projecte Neàpolis.
1.19. Gestió, manteniment i ordenació i explotació de l’edifici seu del
projecte Neàpolis.
1.20. Gestió, promoció i explotació d’altres espais dels quals l’Entitat
pugui disposar per qualsevol títol jurídic.
1.21. Creació, explotació i gestió de màsters i productes de
coneixement (postgraus), organització de seminaris, congressos i
jornades especialitzades.
1.22. Emetre informes, estudis i programes relacionats amb la
innovació, la tecnologia, els mitjans digitals i la interactivitat, així
com aspectes relacionats amb les finalitats d’aquesta empresa.
Coordinar estudis i assaigs sobre les telecomunicacions.
1.23. Participar, liderar i promoure, i concloure acords de col·laboració
de projectes relacionats amb la tecnologia, la innovació i l'ajut al
desenvolupament econòmic.
1.24. Participar, liderar i promoure, i concloure acords de col·laboració
de projectes d’interactivitat en els serveis públics.

1.25. Promoció i foment de les ICT.
S’entén
per
ICT:
Telecomunicacions.

Infraestructures

Comunes

de

1.26. Promoció, implantació, gestió i explotació de nous espais
d’innovació i TIC’s.
1.27. Creació de companyies
comunicacions electròniques.

i

empreses

d’explotació

de

1.28. Gestió i explotació de nous productes i serveis de comunicacions
electròniques, audiovisuals, mòbils, telemàtics i domòtics.
1.29. Explotació de la marca Neàpolis en els diferents àmbits d’actuació.
1.30. Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Vilanova i
la Geltrú, de caràcter experimental i investigador, promoure la
recerca avançada en l’àmbit de les comunicacions electròniques,
sistemes audiovisuals i la potenciació del seu ús; generar
plataformes de col·laboració entre el sector privat, el sector públic
i l’universitari, desenvolupar tecnologies d’Internet a Vilanova i la
Geltrú en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca
de tecnologies de xarxa avançada, impulsar la col·laboració amb
entitats i institucions que es proposin objectius similars.
1.31. Col·laborar en xarxa amb altres projectes de recerca nacionals e
internacionals de caràcter similar. Participar en projectes de
recerca d'abast europeu.
1.32. Qualsevol servei, activitat o finalitat relacionades amb les
anteriors o les que el Ple de l’Ajuntament pugui assignar a
l’Entitat.
2. Per a l’exercici de les seves funcions, competències i finalitats, l’Entitat
podrà:
a) Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir tota classe de
drets sobre béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú,
encaminats a obtenir els millors resultats de les accions que es
portin a terme en els àmbits propis.

b) Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals
mitjançant operacions de préstec, emprèstits, o qualsevol altra
modalitat de captació de recursos.
c) Percebre contraprestacions econòmiques
realitzades pels serveis prestats.

per

les

gestions

d) Per al millor compliment de les seves finalitats, l’Entitat podrà
realitzar activitats comercials que estiguin relacionades amb el
seu objecte, d’acord amb les decisions presses pels òrgans de
govern.
e) Podrà crear i participar en societats mercantils i entitats d’altre
tipus com fundacions, associacions o altres persones jurídiques
sense ànim de lucre, nacionals o estrangeres, en tots els casos
quan això sigui convenient per a la consecució de les finalitats
assignades, i sempre, en tots els casos, prèvia autorització del
Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 24.1.j) d’aquests estatuts.
f) Per al millor compliment de les funcions encomanades, l’Entitat
podrà establir tot tipus d’acords o convenis amb entitats o
institucions públiques o privades, nacionals o internacionals.
Article 8
Composició
El Consell d’Administració tindrà la composició següent:
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de l’Ajuntament o
regidor en qui hagi delegat.
b) Vocals:
Fins a 8 membres designats pel Ple de l’Ajuntament, que podran ser
regidors o no, però garantint en tot moment una majoria de regidors.”
SEGON. Aprovar inicialment el Text Refós dels estatuts de l’Entitat Pública
Empresarial Neàpolis que s’inclou com a annex al present acord.
TERCER. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de trenta
dies per a la presentació d’al·legacions i suggeriments, inserint anuncis al

BOPB i al tauler d’edictes de la corporació. En cas que no es presentin
al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat definitivament.
QUART. Un cop aprovat definitivament, publicar el text íntegre dels estatuts al
BOPB, inserir-ne una referència al DOGC i procedir a la inscripció en el registre
d’ens locals.
CINQUÈ. Aprovar que la composició actual del Consell d’Administració de
l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis es mantindrà durant tota aquesta
legislatura.”

ANNEX

ESTATUTS DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “NEÀPOLIS”

TÍTOL PRIMER
IDENTIFICACIÓ, NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC, OBJECTIUS I FINALITATS.
Article 1
Naturalesa, denominació i personalitat jurídica
Amb la denominació de Neàpolis, es constitueix per l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú una Entitat Pública Empresarial Local, dotada de personalitat jurídica
diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d’actuar necessària per al
compliment de les seves finalitats.
Article 2
Règim jurídic
1. L’Entitat, atesa la seva condició d’organisme públic i sens perjudici del que
determina el paràgraf següent, es regirà per aquests Estatuts, pel Reglament
Orgànic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i per les disposicions i resolucions
dels seus òrgans, així com per la legislació de règim local i, particularment, pel que
disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i altres disposicions de dret públic
que resultin d’aplicació.

2. L’activitat de l’Entitat es regirà pel dret privat, amb excepció de la formació de la
voluntat dels seus òrgans, l’exercici de les potestats administratives que tingui
atribuïdes, així com els aspectes específicament regulats en aquests Estatuts i en la
legislació vigent que li és aplicable.
3. L’Entitat Pública Empresarial es trobarà adscrita a la Regidoria, òrgan o organisme
que en cada cas determini el Ple de l’Ajuntament, a la qual correspondrà el control
de la seva eficàcia.
Article 3
Domicili
L’Entitat tindrà el seu domicili a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, rambla de l’Exposició,
núm. 59-69. No obstant això, podrà acordar el trasllat del domicili, així com
l’establiment de les delegacions, oficines, centres o dependències necessàries per a
l’exercici de les seves funcions.
Article 4
Capacitat jurídica i potestats administratives
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències,
l’Entitat, d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per
adquirir, posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les
accions previstes en les lleis.
2. L’exercici d’aquesta capacitat vindrà delimitada per aquests Estatuts, per les
disposicions legals i reglamentàries que resultin d’aplicació i per les resolucions
dictades per l’Ajuntament.
3. Per a l’exercici de les seves competències, l’Entitat té reconegudes, en el marc dels
presents Estatuts i quan actuï amb subjecció al dret públic, les potestats i les
prerrogatives administratives següents:
a) La financera, en relació amb els recursos econòmics que obtingui com a
contraprestació de la seva activitat.
b) La de programació o de planificació.
c) La d’execució forçosa i l’exercici de la sancionadora, en relació amb els serveis i
béns gestionats i adscrits a l’Entitat.
d) Les necessàries per a la protecció dels béns adscrits o de titularitat de l’Entitat.
e) La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
f) La d’inembargabilitat dels seus béns i drets, en els termes establerts a les lleis, i
les de prelació, de preferència i altres prerrogatives reconegudes a la hisenda
pública en relació amb els seus crèdits, sens perjudici de les que corresponen a
la hisenda de l’Estat i de la Generalitat.
g) La d’exempció dels impostos estatals, autonòmics i locals, en els termes
establerts.
h) La d’interpretació i modificació dels contractes administratius.
i) La de direcció i control dels serveis gestionats per l’Entitat.

j) L’atorgament de concessions sobre els béns de domini públic que pertanyin a
l’Entitat, i els que els hi siguin adscrits per l’Ajuntament.
k) La potestat sancionadora en els casos normativament previstos.
l) La potestat disciplinària respecte del personal laboral i funcionari, llevat de la
sanció de separació del servei, en el cas dels funcionaris.
ll) La concessió de subvencions, d’acord amb el que es preveu a la Llei 28/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de normativa aplicable.
m) La potestat d’autoorganització, dins del marc d’aquests estatuts i de les directius
municipals.
n) La potestat de recaptació dels ingressos de dret públic que tingui atribuïts.
ñ) Qualsevol altra potestat administrativa que la normativa vigent atribueixi a les
entitats públiques empresarials.
4. Les potestats i les prerrogatives administratives seran exercides pels òrgans de
govern i de direcció de l’Entitat de conformitat amb la distribució respectiva de
competències efectuada en el títol segon dels presents Estatuts.
Article 5
Competències, finalitats i funcions
1. Les competències, finalitats i funcions, seran les següents:
1.1. Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de les ordenances municipals i
normativa de desenvolupament en matèria de telecomunicacions,
comunicacions
electròniques,
medies
i
infraestructures
de
telecomunicacions.
1.2. Dissenyar, gestionar, explotar, coordinar i controlar les actuacions
municipals en matèria de telecomunicacions i tic’s. A aquest efecte, el
Consell d’Administració elaborarà un Pla Anual d’Actuacions que haurà de
ser aprovat per l’Ajuntament.
S’entén per tic’s, l’estudi, el disseny, el desenvolupament, el foment, el
manteniment i l’administració de la informació per mitjà de sistemes
informàtics, que inclou tots els sistemes informàtics, no solament de les
computadores.
1.3. Coordinació de les actuacions privades i públiques en matèria de
telecomunicacions.
1.4. Gestió directa dels següents serveis públics i exercici de les següents
activitats econòmiques:
1.4.1. Creació i actualització de conjunts d'informació, ja siguin
alfanumèrics o gràfics.
1.4.2. Tractament d'informació i especialment d'aquells processos
informàtics o manuals que puguin ésser d'interès per al municipi de
Vilanova i la Geltrú.

1.4.3. Elaboració d'instruments de tractament d'informació, siguin
informàtics o no.
1.4.4. Gestió de serveis de radiodifusió i telecomunicació, per ones, cable o
qualsevol altre mitjà.
1.4.5. Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació
ciutadana executant els treballs necessaris per a la millora i
optimització de les relacions entre les ciutadans, les empreses, les
entitats, les institucions i el municipi de Vilanova i la Geltrú.
1.4.6. Participar conjuntament amb altres Administracions publiques o
persones jurídiques privades en la gestió de serveis d'aquesta
naturalesa, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.
1.4.7. Prestació de serveis de consultoria, assessorament, estudis i
projectes relacionats amb les matèries objecte de la societat, tant per
a entitats públiques com privades.
1.4.8. Tasques auxiliars de les anteriorment esmentades, així com la
formació i entrenament tècnics o assessorament en eles mateixes
matèries.
1.5. Implantació, gestió i explotació de comunicacions electròniques en l’àmbit
local: telefonia mòbil, telefonia fixa, accés a la banda ampla, radioenllaços,
ràdio i televisió, entre d’altres.
1.6. Coordinació, gestió i lideratge de les polítiques estratègiques universitàries
en matèria de telecomunicacions i tic’s.
1.7. Coordinació i gestió d'actuacionsde les polítiques estratègiques d’innovació
social i en l’àmbit de les telecomunicacions, tic’s, indústries creatives,
aplicacions mòbils i emprenedoria tecnològica.
1.8. Promoció, gestió i explotació d'espais tecnològics.
1.9. Promoció, implantació i gestió de projectes d'innovació ciutadanaSmartcities. Gestió i explotació de serveis relacionats amb smarticites. Entre
d'altres: opendata, bigdata, intel.ligència artificial, Internet de les coses
(IOT), realitat augmentada.
1.10. Coordinació, suport i gestió de comunitats d'innovació tecnològica: makers,
robòtica, impressió 3d o similars.
1.11. Coordinació, gestió i lideratge de les polítiques estratègiques
d'internacionalització. Promoció i gestió de projectes europeus, acords i
aliances internacionals d'àmbit tecnològic
1.12. Promoció, implantació, gestió i explotació de clústers media, audiovisuals i
d’innovació i TIC’S i suport de clústers empresarials.
1.13. Promoció, gestió i comercialització de projectes IpTV i DVB.
S’entén per IpTV: Internet Protocol TV. Televisió per Internet d’alta gamma,
segona generació.

S’entén per DVB: Digital VÍdeo Broadcasting, que és una organització que
desenvolupa estàndards oberts per a la televisió digital a nivell mundial.
1.14. Promoció, gestió i comercialització de FTTx (FTTH; FTTB)
S’entén per FTTx: Fiber to the ‘x’ (fibra fins a ‘x’), on la ‘x’ és una variable que
pot ser:
- ‘h’ (home-casa/llar)
- ‘c’ (curb-cantonada)
- ‘b’ (business-negocis/empresa)
1.15. Promoció, gestió i comercialització de Serveis de telecomunicacions.
1.16. Adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus de drets
audiovisuals, la producció, programació, comercialització i distribució de tot
tipus de programes audiovisuals, per a la seva distribució i explotació en
l'àmbit de la difusió radiofònica, televisiva, telefonia, mitjans mòbils,
telemàtica i altres suports multimèdia, l'edició i comercialització de
publicacions periòdiques com també suplements, números monogràfics,
fascicles, llibres i similars.
1.17. Producció, reproducció i transmissió d'imatges i de sons mitjançant
emissions d'ones radioelèctriques o mitjançant transmissions per cable,
destinades mediatament i immediata al públic en general o a un sector
determinat, amb finalitats culturals, educatives, artístiques, informatives i
d’esplai, entre d’altres.
1.18. Gestió del projecte Neàpolis.
1.19. Gestió, manteniment i ordenació i explotació de l’edifici seu del projecte
Neàpolis.
1.20. Gestió, promoció i explotació d’altres espais dels quals l’Entitat pugui
disposar per qualsevol títol jurídic.
1.21. Creació, explotació i gestió de màsters i productes de coneixement
(postgraus), organització de seminaris, congressos i jornades
especialitzades.
1.22. Emetre informes, estudis i programes relacionats amb la innovació, la
tecnologia, els mitjans digitals i la interactivitat, així com aspectes
relacionats amb les finalitats d’aquesta empresa. Coordinar estudis i assaigs
sobre les telecomunicacions.
1.23. Participar, liderar i promoure, i concloure acords de col·laboració de
projectes relacionats amb la tecnologia, la innovació i l'ajut al
desenvolupament econòmic.

1.24. Participar, liderar i promoure, i concloure acords de col·laboració de
projectes d’interactivitat en els serveis públics.
1.25. Promoció i foment de les ICT.
S’entén per ICT: Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.
1.26. Promoció, implantació, gestió i explotació de nous espais d’innovació i TIC’s.
1.27. Creació de companyies i empreses d’explotació de comunicacions
electròniques.
1.28. Gestió i explotació de nous productes i serveis de comunicacions
electròniques, audiovisuals, mòbils, telemàtics i domòtics.
1.29. Explotació de la marca Neàpolis en els diferents àmbits d’actuació.
1.30. Promoure i fomentar el desenvolupament tecnològic de Vilanova i la Geltrú,
de caràcter experimental i investigador, promoure la recerca avançada en
l’àmbit de les comunicacions electròniques, sistemes audiovisuals i la
potenciació del seu ús; generar plataformes de col·laboració entre el sector
privat, el sector públic i l’universitari, desenvolupar tecnologies d’Internet a
Vilanova i la Geltrú en el nivell de les aplicacions, dels serveis i de la recerca
de tecnologies de xarxa avançada, impulsar la col·laboració amb entitats i
institucions que es proposin objectius similars.
1.31. Col·laborar en xarxa amb altres projectes de recerca nacionals e
internacionals de caràcter similar. Participar en projectes de recerca d'abast
europeu.
1.32. Qualsevol servei, activitat o finalitat relacionades amb les anteriors o les que
el Ple de l’Ajuntament pugui assignar a l’Entitat.
2. Per a l’exercici de les seves funcions, competències i finalitats, l’Entitat podrà:
a) Adquirir, transmetre, constituir, modificar i extingir tota classe de drets sobre
béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú, encaminats a obtenir els
millors resultats de les accions que es portin a terme en els àmbits propis.
b) Rebre ajuts i subvencions i accedir al mercat de capitals mitjançant operacions
de préstec, emprèstits, o qualsevol altra modalitat de captació de recursos.
c) Percebre contraprestacions econòmiques per les gestions realitzades pels
serveis prestats.
d) Per al millor compliment de les seves finalitats, l’Entitat podrà realitzar activitats
comercials que estiguin relacionades amb el seu objecte, d’acord amb les
decisions presses pels òrgans de govern.

e) Podrà crear i participar en societats mercantils i entitats d’altre tipus com
fundacions, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre,
nacionals o estrangeres, en tots els casos quan això sigui convenient per a la
consecució de les finalitats assignades, i sempre, en tots els casos, prèvia
autorització del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’art. 24.1.j) d’aquests estatuts.
f) Per al millor compliment de les funcions encomanades, l’Entitat podrà establir tot
tipus d’acords o convenis amb entitats o institucions públiques o privades,
nacionals o internacionals.
TÍTOL SEGON
ÒRGANS, COMPETENCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 6
Òrgans de govern i d’administració
El govern, l’administració i la representació de l’Entitat està a càrrec dels òrgans
següents:
a) El Consell d’Administració
b) La Presidència
c) La Vicepresidència
d) La Direcció-Gerència
Secció Primera. El Consell d’Administració
Article 7
Concepte
El Consell d’Administració és l’òrgan màxim de direcció que assumeix el govern, l’alta
direcció i fixació de les línies d’actuació de l’Entitat.
Article 8
Composició
El Consell d’Administració tindrà la composició següent:
a) Presidència: La persona titular de la Presidència de l’Ajuntament o regidor en qui
hagi delegat.
b) Vocals:

Fins a 8 membres designats pel Ple de l’Ajuntament, que podran ser regidors o
no, però garantint en tot moment una majoria de regidors.
Article 9
Competències
1. Correspon al Consell d’Administració:
a) Aprovar la memòria de la gestió anual realitzada.
b) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació, la previsió
anual d’ingressos i despeses.
c) Proposar i elevar al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació, els comptes
anuals.
d) Proposar la modificació dels Estatuts de l’Entitat, amb caràcter previ a la seva
elevació a l’Ajuntament, per a la seva aprovació.
e) Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de
l’Entitat, i efectuar-ne el seguiment.
f) Aprovar el reglament de règim intern.
g) Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor de l’Entitat.
h) Proposar a l’Ajuntament la creació o participació en societats mercantils i entitats
d’altre tipus com fundacions, associacions o altres persones jurídiques sense
ànim de lucre, nacionals o estrangeres, en tots els casos quan això sigui
convenient per a la consecució de les finalitats assignades, i sempre, en tots els
casos, prèvia autorització del Ple de l’Auntament.
i) Adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències
reservades al Ple de l’Ajuntament.
j) Dictar les normes de funcionament del mateix consell en allò no previst en els
presents Estatuts i en la normativa de règim local sobre òrgans col·legiats.
k) Aprovar el pla general i anual i el programa d’actuació de l’Entitat i les seves
modificacions, que haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament.
l) L’aprovació de les ordenances fiscals que afectin l’Entitat i la proposta
d’ordenances sectorials relacionades amb les competències, facultats i funcions
de l’Entitat, per a la seva posterior aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
m) Aprovar les propostes dels estats de previsió d’ingressos i despeses, plantilla de
personal, catàleg de lloc de treball i conveni col·lectiu, i elevar-lo a l’òrgan
municipal competent per a la seva aprovació definitiva.
n) Aprovar l’inventari de béns i drets, tant propis com adscrits, el qual haurà de ser
emès anualment a la Regidoria, òrgan o organisme a la qual estigui adscrita
l’Entitat.
o) Aprovar els criteris generals d’actuació en matèria de personal de l’Entitat,
d’acord amb els principis establerts en la normativa laboral i pressupostària
vigent, i les propostes de retribució que li sotmetin el/la president/a de l’Entitat,
dins de les normes relatives a la determinació i modificació de condicions
retributives del personal que, respecte d’això, aprovi l’Ajuntament.
p) Aprovar, a proposta de la Presidència, l’estructura organitzativa de l’Entitat i el
nomenament i cessament de la persona que ocupi la Direcció-Gerència i la
Secretaria del Consell i el personal al qual s’encomani la direcció de les unitats
orgàniques de l’Entitat.

q) L’aprovació de la plantilla, catàlegs de llocs de treball, l’oferta pública d’ocupació
i les seves bases, en aquest cas per al personal funcionari, d’acord amb la
previsió d’ingressos i despeses.
r) Aprovar els expedients per a l’alteració de la qualificació jurídica i per a
l’atermenament, en ambdós casos dels béns propis.
s) L’adquisició, alienació o gravamen dels béns i drets propietat de l’Entitat, així
com la alienació de béns patrimonials, quan el seu valor no superi el milió
d’euros.
t) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies de l’Entitat, la Llei 7/1985 atribueixi al Ple de l’Ajuntament amb el
caràcter de delegables i no hagin estat reservades per al mateix Ple o
assignades a un altre òrgan.
2. Les competències relacionades anteriorment s’exerciran sense perjudici de les
potestats de tutela de l’ajuntament previstes a l’art. 24 i 25 d’aquests Estatuts.
3. Els actes del Consell d’Administració, en exercici de les potestats administratives i
competències i funcions que té atribuïdes, no posen fi a la via administrativa.
Secció Segona. La Presidència
Article 10
Concepte
1. La Presidència és l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’Entitat i en
dirigeix el govern i l’administració.
2. La Presidència de l’Entitat, i alhora del Consell d’Administració serà designada i, si
s’escau, cessada per la presidència de l’Ajuntament entre els regidors i regidores
que integren el Consell d’Administració.
Article 11
Competències.
1. Competències de la Presidència:
a) Representar l’Entitat en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada
qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució
de les seves finalitats.
b) Exercir la direcció superior i orientació de les línies d’actuació de l’Entitat.
c) Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels
òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
d) Exercir tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i interessos
de l’Entitat davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol jurisdicció.

e) Formular la proposta en relació amb l’exercici de competències reservades a
òrgans de l’Ajuntament, diferents del Ple.
f) Exercir l’alta inspecció de tots els serveis i la vigilància del desenvolupament de
la seva activitat.
g) Proposar el nomenament i el cessament de la persona que ocupi la DireccióGerència.
h) Vetllar pel compliment dels fins de l’Entitat, del que disposin aquests Estatuts i
llurs normes de desenvolupament.
i) Proposar al Consell d’Administració l’estructura organitzativa.
j) Proposar al Consell d’Administració el nomenament i cessament de la persona
que desenvolupi les funcions de Secretaria del Consell i del personal al qual
s’encomani la direcció de les unitat orgàniques de l’Entitat.
k) Resoldre les reclamacions en matèria de responsabilitat patrimonial i les
reclamacions prèvia a la via civil i laboral.
l) Les contractacions, concessions de tota mena i la disposició de despeses, així
com els contractes i concessions plurianuals, sigui quina sigui la seva durada, a
excepció de les que corresponen a la Direcció-Gerència. En el cas que l’import
de qualsevol de les anteriors operacions jurídiques superi els 12 milions d’euros,
inclús aquest import acumulat quan la durada del contracte o concessió sigui
plurianual, requerirà l’autorització prèvia de la Presidència de l’Ajuntament.
ll) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics fins a un
màxim de 12 milions d’euros, i ordenar pagaments, sense perjudici de les
atribucions de la Direcció-Gerència en aquesta matèria. Si es supera l’abans
esmentat import, serà preceptiu l’acord favorable de la Presidència de
l’Ajuntament.
m) Aprovar les bases per a la selecció de personal laboral i la contractació del
personal fix.
n) Aprovar la formalització d’emprèstits, crèdits, avals, o altres garanties o qualsevol
altre instrument financer al servei de les seves finalitats, sempre que no superin
els 6 milions d’euros, sent en aquest cas necessària l’aprovació per part del Ple
de l’Ajuntament.
o) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies de l’Entitat, la Llei 7/1985 atribueixi a la Presidència amb el caràcter de
delegable i no hagin estat reservades a la Presidència de l’Ajuntament o
assignades a cap altre òrgan de l’Entitat. Per tant, la competència residual
correspondrà a la Presidència de l’Entitat.
2. Excepcionalment, en els casos de necessitat urgent que no admetin demora, podrà
adoptar les decisions reservades a la competència del Consell d’Administració que
siguin susceptibles de delegació, restant obligada a informar al Consell, en la seva
primera reunió, dels acords adoptats, a fi que siguin ratificats.
3. La Presidència podrà delegar les funcions previstes a l’apartat 1, a excepció de: a),
b), c) i e).
4. Els actes de la Presidència dictats en exercici de les potestats administratives que
tingui atribuïdes, no posen fi a la via administrativa.

Secció tercera. La Vicepresidència
Article 12
Concepte i nomenament
1. La Vicepresidència és l’òrgan que substituirà la Presidència i assumirà les seves
atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia de la persona titular.
2. La Presidència de l’Ajuntament nomenarà la persona que hagi d’ocupar la
Vicepresidència d’entre els regidors o regidores que siguin membres, alhora, del
Consell d’Administració.
Article 13
Exercici de funcions delegades per la Presidència
A més de les funcions de substitució, la Vicepresidència exercirà les funcions que li
delegui la Presidència de l’Entitat.
Secció quarta. La Direcció-Gerència.
Article 14
Concepte
1. La Direcció-Gerència és l’òrgan màxim de direcció ordinària i serà nomenat i cessat
pel Consell d’Administració a proposta de la Presidència de l’Ajuntament. La
designació haurà de recaure en un funcionari de carrera o laboral de les
administracions públiques o un professional del sector privat, titulat superior en
ambdós casos, i amb més de 5 anys d’exercici professional en el segon.
2. La Direcció-Gerència podrà ser substituïda en cas de vacant, absència, malaltia o
impediment legítim, pel membre directiu de l’Entitat que nomeni la Presidència de
l’Ajuntament i que compleixi els requisits establerts a l’apartat anterior.
Article 15
1. Competències:
a) Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeix el seu millor compliment.
b) Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar el programes i serveis de l’Entitat de
conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes
econòmics, administratius, de gestió i de producció.

c) Elaborar, per presentar al Consell d’Administració, la previsió d’ingressos i
despeses de l’exercici i els comptes anuals.
d) Preparar el pla anual d’objectius i fixar-ne els indicadors de seguiment i control.
e) Adoptar les disposicions de règim intern necessàries per al funcionament de
l’Entitat, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del
personal.
f) Les contractacions, concessions de tota mena i la disposició de despeses quan
l’import no superi els 100.000 euros, així com els contractes i concessions
plurianuals quan la seva durada no sigui superior a 4 anys i l’import acumulat no
superi l’esmentada quantitat.
g) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
h) Exercir les funcions de cap de personal, sota l’alta direcció de la Presidència i a
tal efecte podrà nomenar el personal interí, laboral o funcionari, en els casos de
suplència o vinculats amb programes temporals i contractar les suplències en
cas de vacances o altres substitucions del personal, així com les altres
competències en matèria de personal que no estigui reservades a cap altre
òrgan de l’Entitat.
i) Aplicar el règim disciplinari al personal laboral, llevat de l’acomiadament, que
correspondrà a la Presidència de l’Entitat i, per al personal funcionari, elevar les
actuacions a l’òrgan corresponent de l’Ajuntament, en cas de separació del
servei.
j) Resoldre els supòsits d’excedència o altres situacions previstes en la legislació
laboral vigent o elevar les actuacions a l’òrgan competent de l’Ajuntament en el
cas de personal funcionari.
k) Aprovar les despeses no atribuïdes a altres òrgans.
l) Atorgar els permisos i llicències referides al personal laboral i funcionari de
l’Entitat.
ll) Desenvolupar l’estructura organitzativa i de personal d’acord amb els criteris
generals establerts pel Consell d’Administració.
m) Exercir les accions i recursos judicials o administratius que corresponguin a
l’Entitat en defensa dels seus drets i interessos, amb caràcter ordinari o urgent,
sense perjudici de la ratificació posterior per part del Consell d’Administració.
n) Exercir la potestat de recaptació dels ingressos de dret públic atribuïts a l’Entitat.
o) Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.
2. Els actes de la Direcció-Gerència dictats en l’exercici de les seves potestats o
potestats administratives que tingui atribuïdes, no posen fi a la via administrativa.
Secció cinquena. Règim de delegació de competències.
Article 16.
Delegació de competències
La delegació de l’exercici de les competències assignades als òrgans esmentats
exigirà el compliment dels requisits següents:

a) Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada
la competència.
b) Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions
especials.
c) Que es publiqui en el BOP de Barcelona.
Secció sisena. Règim de sessions dels òrgans col·legiats i recursos
administratius.
Article 17
Convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats
1. Les sessions dels òrgans col·legiats han de convocar-se, almenys, amb dos dies
hàbils d’antelació, llevat de les extraordinàries que ho hagin estat amb aquest
caràcter, que hauran de ser ratificades pel propi òrgan.
2. La convocatòria es comunicarà per escrit a cadascun dels membres de l’òrgan
col·legiat per correu ordinari, per telefax, o per mitjans electrònics o telemàtics que
permetin deixar constància de la recepció, i expressarà el lloc, el dia i l’hora de
celebració de la sessió, així com tots els assumptes que hagin de tractar-se.
Article 18
Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats
1. En primera convocatòria el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels
òrgans col·legiats, serà d’un terç del nombre total dels seus membres, que mai no
podrà ser inferior a tres persones.
En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres
membres; aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les
persones que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d’acord
amb les previsions d’aquests Estatuts les substitueixin.
2. En cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que
havien estat inclosos en l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran
acreditades les raons d’urgència per tal que la Presidència de l’Ajuntament, si així
ho considera oportú, exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n
donarà compte en la sessió següent que celebri, a l’efecte de ratificació.

Article 19
Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats
1. El Consell d’Administració es reunirà com a mínim una vegada al trimestre, en
sessió ordinària.
2. El Consell d’Administració es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho
consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part dels membres.
3. La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència i
mantindrà una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
4. A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, la persona
que ocupi la Direcció-Gerència i les persones que exerceixin els càrrecs de
secretari i interventor o funcionaris en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència
podran ser convocats altres responsables de l’Entitat o persones alienes, que
informaran o assessoraran l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es
requereixi la seva presència.
5. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per
la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.
Article 20
Adopció d’acords dels òrgans col·legiats de govern
1. Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com
a tal que es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra.
2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i, si se’n torna a produir, decidirà la
Presidència amb el seu vot de qualitat.
3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran abstenirse de votar.
Article 21
Règim de recursos contra els actes i acords dels òrgans de govern i
d’administració
1. Contra els actes sobre aplicació i efectivitat dels tributs i de la resta d’ingressos de
dret públic locals, els interessats podran formular recurs de reposició preceptiu
davant l’òrgan que els hagi dictat.
2. Contra els actes i acords relatius a les matèries no incloses al paràgraf primer, els
interessats podran formular recurs d’alçada davant la Presidència de l’Ajuntament.

3. En els supòsits que, per raó d’urgència, la Presidència de l’Ajuntament exerceixi
competències atribuïdes a òrgans col·legiats de l’Entitat, els interessats podran
formular recurs de reposició potestatiu davant d’aquella Presidència.
Contra l’acord de ratificació del decret de la Presidència de l’Ajuntament, adoptat
per l’òrgan col·legiat de l’Entitat, els interessats podran formular recurs de reposició
potestatiu.
TITOL TERCER
Coordinació i competències reservades de l’Ajuntament
Article 22
Coordinació
1. Les competències i funcions pròpies de l’Entitat es podran exercir mitjançant
l’adopció de les mesures necessàries de coordinació amb unitats, organismes
autònoms, entitats publiques empresarials o societats de la pròpia Corporació i amb
els consorcis en què participa.
2. El règim de competències reservades a l’Ajuntament que s’estableix en aquest títol
s’entén sense perjudici de les mesures de coordinació que, amb caràcter general o
contingent, puguin ser adoptades pels òrgans corporatius amb l’objectiu d’optimitzar
els recursos humans, tècnics i econòmics al servei de la pròpia Corporació i dels
ens dependents o participats.
Article 23
Encomanda o encàrrec de gestió i de funcions
Condició de medi propi i servei tècnic, d’acord amb allò que preveuen els articles
4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de contractes del sector públic.
1. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei tècnic de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2. L’Entitat Pública Empresarial realitza la seva activitat de forma exclusiva en favor de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per aquesta raó, la Corporació Municipal
ostenta sobre l’Entitat Pública Empresarial un control anàleg al que pot exercir
sobre els seus propis serveis, segons els presents Estatuts.
3. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, serà el següent:
3.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà conferir la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis a l’Entitat Pública Empresarial per raons

d’eficàcia o quan no disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu
desenvolupament.
3.2. Els encàrrecs municipals seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat.
3.3. L’encàrrec es conferirà mitjançant instruccions unilaterals per part de
l’Ajuntament, i la retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades per
l’Ajuntament, de conformitat amb altres paràmetres objectius municipals, o
mitjançant acord de voluntats entre l’Ajuntament i l’Entitat Pública Empresarial.
3.4. L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per
l’Ajuntament, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui
encarregarse-li l’execució de la prestació que va ser objecte de la licitació.
3.5. L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per les normes
de contractació pública únicament en els supòsits que així ho disposi la
legislació de contractes de les administracions públiques.
3.6. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i
correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels actes administratius
definitius o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta
activitat objecte de l’encàrrec.
3.7. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de
l’Ajuntament i dels ens que en depenen o en els quals participa, es durà a
terme d’acord amb les determinacions aprovades, les quals fixaran les activitats
incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i
funcions encomanades.
3.8. Les activitats realitzades per compte de l’Entitat tindran validesa plena i no
necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de
govern.
Article 24
Competències reservades a l’Ajuntament
1. Correspondrà al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels actes administratius definitius
que, en relació amb l’Entitat, facin referència a les matèries següents:
a)
b)
c)
d)
e)

L’aprovació i modificació dels Estatuts.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments, de qualsevol tipus.
L’aprovació de la previsió d’ingressos i despeses i l’aprovació dels comptes.
El control i la fiscalització dels òrgans de govern i d’administració.
L’aprovació del balanç i la liquidació anuals dels comptes, inclosos els de
patrimoni.

f) L’establiment de les normes a partir de les quals els òrgans de l’Entitat
determinin i modifiquin les condicions retributives del personal.
g) L’aprovació dels convenis col·lectius de treball i condicions de treball dels
funcionaris.
h) La separació del servei del personal funcionari.
i) L’exigència de responsabilitat als titulars i membres dels òrgans de govern i
direcció de l’Entitat, sense perjudici de les funcions atribuïdes a l’Alcaldia per
aquests Estatuts.
j) La creació i participació en societats mercantils i entitats d’altre tipus com
fundacions, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre,
nacionals o estrangeres, i participar-hi, així com en els fons en tots els casos,
quan això sigui convenient per a la consecució de les finalitats assignades.
k) L’exercici de l’activitat pública en l’activitat econòmica, amb la tramitació prèvia
de l’expedient corresponent.
l) L’aprovació del pla anual d’activitats i serveis.
ll) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i
administracions públiques.
m) Aprovar els expedients per a l’alteració de la qualificació jurídica i per a
l’atermenament, en ambdós casos dels béns propis.
n) Aquelles competències que hagin de correspondre al Ple de l’Ajuntament perquè
tenen el caràcter d’indelegables, sempre que no s’hagi atribuït la competència a
un altre òrgan de l’Entitat, o la seva aprovació exigeixi una majoria especial i les
que s’hagi reservat.
2. Correspondrà a la Presidència de l’Ajuntament l’adopció dels actes administratius
definitius que, en relació amb l’Entitat, facin referència a les matèries següents:
a) Les contractacions, concessions de tota mena i la disposició de despeses, així
com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import superi els 12 milions
d’euros, i en el cas dels supòsits plurianuals, quan l’import acumulat superi
l’esmentada quantitat.
b) Desenvolupar la gestió econòmica, disposar de recursos econòmics i ordenar
pagaments que superin els 12 milions d’euros.
c) Aprovar la formalització d’emprèstits, crèdits, avals, o altres garanties o qualsevol
altre instrument financer al servei de les seves finalitats, si l’import supera els 6
milions d’euros, sent en aquest cas necessària l’aprovació per part del Ple de
l’Ajuntament.
d) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i
administracions públiques.
e) La resolució de sol·licituds de compatibilitat i el nomenament del personal
eventual de caràcter directiu al servei de l’Entitat.
f) L’exercici de la direcció superior de tot el personal, competència aquesta que es
concreta en les atribucions següents:
f.1) Nomenar i disposar el cessament del personal eventual de confiança o
d’assessorament especial al servei de l’Entitat.
f.2) Nomenar i disposar el cessament de la persona que ocupi el lloc de treball
de Direcció-Gerència.

g)
h)
i)
j)
k)

f.3) Destinar i traslladar el personal entre els diferents serveis i unitats de
l’ajuntament i dels seus organismes autònoms i entitats públiques
empresarials locals.
L’exercici per raons d’urgència, de les competències atribuïdes als òrgans
col·legiats de l’Entitat.
L’adquisició, alienació o gravamen dels béns i drets propietat de l’Entitat, així
com la alienació de béns patrimonials, quan el seu valor superi el milió d’euros.
La sanció disciplinària que impliqui la separació del servei del personal
funcionari.
Aprovació del reglament de règim intern.
Aquelles competències atribuïdes a la Presidència de l’Ajuntament amb caràcter
indelegable i les que s’hagi reservat.

Article 25
A. Controls específics exercits per l’Ajuntament:
1. Sense perjudici del règim de competències reservades a l’Ajuntament i de les
mesures de coordinació que puguin ser adoptades pels òrgans corporatius a
l’empara de les previsions establertes en aquest títol tercer, s’estableixen els
controls específics següents:
a) Sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels recursos humans
de l’Entitat.
b) D’eficàcia.
2. Els controls específics seran exercits per la Regidoria, òrgan o entitat que determini
l’Ajuntament.
B. Comunicació. Informació.
1. La Presidència del Consell d’Administració trametrà a l’Alcaldia l’ordre del dia de les
reunions del Consell en el moment de convocar-les i, com a mínim, amb 72 hores
d’antelació sobre la fixada per iniciar la sessió, i els textos dels acords dins les 48
hores següents a l’acabament de la reunió.
2. La Presidència de l’Ajuntament podrà:
a) Suspendre els acords del Consell d’Administració i la resolució dels altres òrgans
que consideri contrari als interessos generals del municipi, o bé constitutius
d’infracció manifesta de les lleis.
b) Requerir dels òrgans de l’Entitat la tramesa de tota mena d’informes i
documents.

Article 26
Avocació de competències
Sense perjudici de les competències conferides a l’Entitat i atribuïdes als seus òrgans
de govern i d’administració en virtut d’aquest Estatuts, el Ple de l’Ajuntament podrà
assumir–les en qualsevol moment a iniciativa pròpia o en aquells supòsits que, per
necessitat o urgència, ho demandi l’interès públic.
TÍTOL QUART
Secretaria, Intervenció i Tresoreria de fons
Article 27
Secretaria
Les funcions de secretari de l’Entitat seran exercides per la persona titular de la
Secretaria de l’Ajuntament o funcionari o funcionària en qui delegui, amb les facultats
pròpies dels seu càrrec.
Article 28
Intervenció
Les funcions d’Intervenció de l’Entitat seran exercides per la persona titular de la
Intervenció de l’Ajuntament o funcionari o funcionària en qui delegui, amb les facultats
pròpies del seu càrrec.
Article 29
Tresoreria i disposició de fons
La responsabilitat administrativa de les funcions de Tresoreria s’exercirà en els termes
previstos a la legislació vigent.
TÍTOL CINQUÈ
Règim econòmic, pressupostari i del patrimoni
Article 30
1. Règim economicofinancer.
El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat, d’intervenció, de control
financer i control d’eficàcia de l’Entitat, mentre no es modifiqui la Llei reguladora de les
hisendes locals, serà el previst en aquest cos legal.

La Intervenció General practicarà anualment un informe de control financer referit a
l’exercici econòmic anterior i que estarà inclòs en el Pla d’auditories previst en les
Bases d’Execució del Pressupost.
2. Règim pressupostari. Elaboració de l’estat d’ingressos i despeses.
L’Entitat elaborarà anualment el seu estat de previsió d’ingressos i despeses, amb
l’estructura que determini la normativa reguladora de les hisendes locals i, una vegada
aprovat pel Consell d’Administració, l’elevarà a l’Ajuntament per a la seva aprovació i
integració a l’estat de previsió d’ingressos i despeses generals.
3. Règim pressupostari. Comptes anuals.
Els comptes anuals seran sotmesos al Consell d’Administració per a la seva aprovació
i elevació a l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva. La seva formulació i
rendició s’efectuarà per la Presidència de l’Entitat, dins dels terminis establerts per la
normativa pressupostària.
Article 31
Recursos econòmics
Per al compliment de les seves finalitats, l’Entitat comptarà amb els recursos
econòmics següents:
a) Les contraprestacions rebudes per l’Entitat pels serveis que presti i qualsevol ingrés
derivat d’operacions de caràcter comercial, mercantil o anàleg; així com els altres
ingressos que es puguin obtenir per la utilització dels serveis que presti l’Entitat.
b) Els productes del seu patrimoni i altres de dret privat.
c) Les subvencions que aportin les entitats i organismes de caràcter oficial o particular
a les finalitats de l’Entitat.
d) Els llegats o donacions a l’Entitat que hagin estat acceptades pel Consell
d’Administració.
e) Les aportacions de l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la Corporació.
f) Els crèdits i aportacions obtingudes d’entitats oficials i particulars.
g) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa legal
aplicable.
Article 32
Patrimoni. Inventari.
1. Constitueix el patrimoni de l’Entitat:
a) Els béns que li adscrigui l’Ajuntament en ús, els quals conservaran la seva
qualificació jurídica original. L’Entitat tindrà les facultats de conservació i
d’utilització per a les activitats motivades de l’adscripció.
b) Els béns que li adscrigui l’Ajuntament per ser transformats.

c) Els béns, drets i accions que l’Entitat adquireixi per qualsevol títol legítim.
2. L’Entitat tindrà la lliure disposició dels béns i drets de domini privat o patrimonial
dels quals sigui titular, amb el límit establert per l’art. 9.1.s) dels presents Estatuts
amb relació als béns immobles.
3. Inventari:
L’Entitat formarà i mantindrà actualitzat un inventari de la totalitat dels béns i drets
que integren el seu patrimoni, així com els béns que li hagin estat adscrits per al
compliment de les seves finalitats el qual s’haurà de remetre anualment a la
Regidoria, òrgan u organisme al qual estigui adscrit l’Entitat.
L’inventari es ratificarà, si s’escau, anualment, el 31 de desembre de cada any, i es
sotmetrà a l’aprovació del Consell d’Administració.
Article 33
Contractació. Operacions financeres.
1. El règim de contractació de l’Entitat es regirà per allò que disposa la legislació de
contractes de les administracions públiques, sens perjudici del que determina el
paràgraf següent.
2. Els contractes relacionats amb les activitats comercials i mercantils de l’Entitat
s’ajustaran als principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de
l’activitat a realitzar sigui incompatible amb els dits principis.
3. L’Entitat podrà realitzar, prèvia autorització de l’Ajuntament, en els casos previstos
en aquests Estatuts, tot tipus d’operacions financeres i, en particular, podrà
concertar operacions actives o passives de préstec de conformitat amb l’establert a
la normativa reguladora de les hisendes locals, i d’acord amb els límits previstos en
els estats de previsió d’ingressos i despeses anuals.
Article 34
Activitats comercials i mercantils
Tindran el caràcter d’activitats comercials i mercantils totes aquelles que no estiguin
vinculades a l’explotació del domini públic i la prestació de servei públic.

TÍTOL SISÈ
Recursos Humans

Article 35
Recursos humans
1. L’Entitat disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i
finalitats, i el seu nombre, categories, funcions i retribucions vindran determinades a
la plantilla i a la relació de llocs de treball.
2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats atenent
els principis d’eficàcia, economia i racionalitat dels recursos.
3. El personal al servei de l’Entitat estarà constituït per:
a) Els funcionaris de l’Ajuntament adscrits a l’Entitat, que mantenen la situació de
servei actiu en la Corporació, d’acord amb les previsions normatives relatives a
la funció pública local de Catalunya, a no ser que s’integrin a la funció pública de
l’Entitat.
b) El personal laboral de l’Ajuntament i d’altres entitats municipals, adscrit
mitjançant els mecanismes de mobilitat que prevegi, en el seu cas, el conveni
col·lectiu i la normativa laboral.
c) El personal laboral serà contractat observant els principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i igualtat i les normes legals que resultin d’aplicació, mitjançant la
corresponent convocatòria pública; i el personal funcionari, seguint les normes
de selecció previstes legalment.
4. La determinació i modificació de les condicions retributives del personal s’haurà
d’ajustar en tot cas a les normes que, respecte això, aprovi l’Ajuntament, en els
termes establerts a l’art. 24.1.f) d’aquests Estatuts.
5. L’Entitat estarà sotmesa als controls específics sobre l’evolució de les despeses, de
personal i de la gestió dels seus recursos humans, per la Regidoria, òrgan o
organisme que es determini.

TÍTOL SETÈ
Modificació dels Estatuts. Causes d’extinció i els seus efectes.
Article 36
Modificació dels Estatuts. Causes d’extinció.
1. La modificació dels Estatuts s’efectuarà amb el mateix procediment i tràmits exigits
per a la seva aprovació.

2. L’Entitat tindrà una durada indefinida, determinada pel compliment de les finalitats
recollides en aquests Estatuts i podrà extingir-se en qualsevol moment per algunes
de les causes següents:
a) Per acord del Ple de l’Ajuntament, que podrà modificar la forma de gestió del
servei quan ho cregui convenient, d’acord amb el procediment legalment
establert.
b) Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.
c) Per qualsevol altra circumstància legal
Article 37
Efectes de l’extinció
1. L’acord d’extinció de l’Entitat haurà de contenir els criteris de liquidació.
2. En extingir-se l’Entitat, l’Ajuntament la succeirà universalment i el seu patrimoni
revertirà a l’Ajuntament
TÍTOL VUITÈ
Règim jurídic i duració del mandat dels òrgans de govern de l’Entitat
Article 38
Règim jurídic
En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions contingudes en la
normativa de règim local.
Article 39
Duració del mandat dels òrgans de govern
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels
col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions Locals. No obstant això, continuaran
en les seves funcions només per a l’administració ordinària fins a la renovació dels
membres.
Les previsions anteriors no seran d’aplicació a la Direcció-Gerència, l’exercici de les
quals seguirà les determinacions pròpies de la relació estatutària o laboral d’alta
direcció que la vincula amb l’Entitat.

Article 40
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació serà el terme de Vilanova i la Geltrú, sens perjudici que, per a
determinades activitats, projectes i serveis, l’àmbit sigui extensible a Catalunya.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera. Efectes de les modificacions legislatives
1. Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes de la
legislació bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació a les entitats públiques
empresarials locals catalanes, s’entendran automàticament modificades en el
moment que es produeixi la seva revisió.
2. En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza l’Alcalde per introduir al text dels
Estatuts les corresponents modificacions o els aclariments pertinents.
3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació
bàsica de l’Estat o autonòmica d’aplicació a les entitats públiques empresarials
locals catalanes, no necessitaran de l’expressa publicació per part de l’Ajuntament.
____________________________________________________________________

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (8), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez Marín = 11 vots
Abstencions: PSC (6), CUP (2) i ICV (2) = 10 vots
4. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL
DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (ART.
103 BIS LLEI 7/1985).
D’acord amb el que disposa l’article 103 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim local, segons el redactat donat per la Llei
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la
Administració local, les Corporacions locals han d’aprovar anualment la massa
salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i
condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic per la corresponent llei de
Pressupostos generals de l’Estat.
L’aprovació compren l’Ajuntament i les entitats locals sectorialitzades com a
grup municipal, fins i tot els consorcis adscrits d’acord amb la llei.

Per altra banda un cop aprovada pel Ple municipal l’acord s’haurà de publicar a
la seu electrònica de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la província en el
termini de 20 dies.
Per tot això, d’acord amb la vigent Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local, i vist l’informe d’Intervenció, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2014
de les entitats següents:
Entitat
Ajuntament
IMET
OAP Víctor Balaguer
PIVSAM
Serveis d’Aparcaments de V i la G, SAM
ICVSAM
Companyia d’Aigües de V i la G, SAM
EPEL Neàpolis
Consorci Sanitari del Garraf
Consorci de Serveis a les Persones
Consorci Teledigital del Garraf
Total

Import
4.887.032,49
1.825.000,00
328.725,97
198.863,51
779.533,69
556.710,24
1.224.074,00
127.397,70
28.592.618,00
3.561.582,00
0,00
42.081.537,60

SEGON. Fer constar que aquests imports respecten els límits i condicions que
fixa la llei de Pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb els certificats
emesos pels directius responsables de cada entitat.
TERCER. Publicar a la seu electrònica municipal el present acord, així com en
el Butlletí Oficial de la Província.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez Marín = 12 vots
Abstencions: PSC (6), CUP (2) i ICV (2) = 10 vots
5. SERVEIS SOCIALS. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN RELACIÓ AMB LA CAMPANYA DE

SUPORT ALIMENTARI A INFANTS AMB VULNERABILITAT
ALIMENTÀRIA PER A L’ESTIU 2014.
Vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia
10 de juny de 2014, pel qual s’aprova la campanya de suport alimentari a
infants amb vulnerabilitat alimentària per a l’estiu 2014, el qual literalment diu:
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CAMPANYA DE SUPORT ALIMENTARI A
INFANTS AMB VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA PER A L’ESTIU 2014
Relació de fets
A l’estiu de l’any 2013 el Consell Comarcal del Garraf, l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú i Càrites van portar a terme una Campanya de suport alimentari adreçat als
infants amb vulnerabilitat alimentària del Garraf, amb el suport tècnic de totes les
àrees de Serveis Socials dels ajuntaments de la comarca, l’objectiu de la qual era
garantir aliments frescos a aquests infants.
Per a l’estiu del 2014, el Consell Comarcal del Garraf proposa de nou als ajuntaments
de la comarca la realització d’aquesta campanya, organitzada i coordinada des del
Consell Comarcal, que s’encarregarà del procés d’adjudicació de la provisió
d’aliments frescos a un proveïdor de la comarca. En aquesta campanya es fa amb la
participació dels ajuntaments de la comarca del Garraf, Càritas i Creu Roja, i el
Consell Comarcal ha elaborat un acord marc que serà signat per les parts.
La Taula tècnica de treball sobre les beques de menjador i suport alimentari a infants
amb vulnerabilitat alimentària al Garraf, creada per acord del Ple del Consell
Comarcal del Garraf del 20 de març de 2014, ha definit el perfil dels infants a atendre
i la intensitat dels ajuts per donar cobertura a les 12 setmanes de vacances escolars
(23 de juny al 14 de setembre).
El Consell Comarcal del Garraf farà una aportació econòmica de 20.000€ a distribuir
entre els municipis de la comarca, amb criteris de proporcionalitat, i l’ajuntament de
Vilanova i la Geltrú aportarà 40.000€ que seran transferits al Consell Comarcal per a
la gestió de la provisió d’aliments.
S’adjunta informe emès per la cap de servei de Serveis Socials.
Fonaments de dret
Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

D’acord amb les facultats que reconeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, al seu article 22.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda:
ACORD
PRIMER. Aprovar l’acord marc en relació a la campanya de suport alimentari a
infants amb vulnerabilitat alimentària per a l’estiu de 2014, que s’adjunta.
SEGON. Destinar a aquesta campanya fins a 40.000 € (quaranta mil), amb càrrec a
la partida pressupostària 35.231.22699 del pressupost de despeses vigent. Aquest
import es distribuirà a les famílies a través de tiquets que es bescanviaran per
aliments.
TERCER. Fer efectiu aquest import al Consell Comarcal de la forma següent:
20.000€ (vint mil) a la signatura de l’acord marc, i l’import restant es calcularà al final
de la campanya, amb el recompte del total de tiquets utilitzats.
QUART. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf.
CINQUÈ. Ratificar aquest acord en el proper Ple.
SISÈ. Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació necessària per a
l’efectivitat d’aquest acord.”

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 6 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).
6. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 8
D'OCTUBRE DE 2013, ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I CATALUNYA BANC, SA, PER PROMOURE
L'OCUPACIÓ D'HABITATGES PER DESTINAR-LOS A LLOGUER
ASSEQUIBLE.
Relació de fets
L’any 2012 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va iniciar contactes amb
l’entitat bancària Catalunya Banc, SAU, per a cercar la manera de col·laborar
en evitar la pèrdua de l’habitatge per part de les famílies titulars de préstecs

hipotecaris d’aquesta entitat, i alhora, per poder donar una sortida als
habitatges buits al municipi que són propietat d’aquesta entitat.
En data 3 de juliol de 2013, es va signar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’entitat bancària Catalunya Banc
SAU, per a la mediació i el lloguer social d’una part del parc d’habitatges
propietat del grup Catalunya Banc, SA.
En la clàusula cinquena s’especifica que la vigència del conveni seria d’un any
a comptar des del dia de la seva signatura.
En data 8 d’octubre de 2013, el Departament de Territori i Sostenibilitat i
Catalunya Banc S.A van signar un conveni de col·laboració per promoure
l’ocupació d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible.
El proper 3 de juliol de 2014, s’acaba la vigència del conveni signat amb
Catalunya Banc. S’ha considerat que el més convenient es adherir-se en el
conveni marc signat entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i
Catalunya Banc, SA, signat el passat 8 d’octubre de 2013.
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ja disposa d’un Servei de
Mediació en Lloguer Social, adscrit a l’Oficina Local de l’Habitatge, les
obligacions que se’n deriven del present conveni seran assumides per la
pròpia Oficina Local d’Habitatge i els Serveis Socials Municipals que
realitzaran les gestions necessàries per a dur a terme el lloguer social dels
habitatges que l’entitat Catalunya Banc, S.A vagi proporcionant a aquests
efectes, en els termes i les condicions que s’estipulen en el present conveni.
S’adjunta informe emès per la cap de Serveis Socials en relació a la
conveniència d’adherir-nos a aquest conveni de col·laboració amb Catalunya
Banc, S.A.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local; el decret legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, dels serveis socials de
Catalunya i demés normativa concordant.
Vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les
Persones, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:

ACORD
“PRIMER. Aprovar l’Adhesió al Conveni de Col·laboració subscrit en data 8
d’octubre de 2013, entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, SA, per promoure l’ocupació
d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible, amb el següent text:
ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EN DATA 8
D’OCTUBRE DE 2013, ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I CATALUNYA
BANC, SA, PER PROMOURE L’OCUPACIÓ D’HABITATGES PER
DESTINAR-LOS A LLOGUER ASSEQUIBLE.
Data,

a Vilanova i la Geltrú

REUNITS
D’una part:
Catalunya Banc, SA,
Provista de CIF A-65587198.
Domiciliada a: Plaça Antoni Maura, número 6 ( 08003 ) Barcelona. Representada
per: ***** en la seva qualitat d’apoderat.
En endavant, CX
D’una altra,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Domiciliat a: Plaça de la Villa, 8
Representat per la Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
Neus Lloveras i Massana
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així
com capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquesta adhesió al Conveni de
referència, i a l’efecte,
EXPOSEN
I.- Que CatalunyaCaixa en l’entorn actual de crisi econòmica i d’augment de la
població amb necessitat d’accedir a un habitatge, està aplicant mesures de
caràcter social que tenen per objecte posar a disposició de la ciutadania
habitatges en règim de lloguer a preus assequibles.
II.- Que a aquests efectes CatalunyaCaixa ha subscrit en data 8 d’octubre de
2013 un Conveni de Col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat
per tal d’establir les condicions de col·laboració entre l’ Agència de l’ Habitatge

de Catalunya i CatalunyaCaixa que permetin destinar una part dels habitatges
propietat d’aquesta última a lloguer assequible.
III.- Que en el marc del referit Conveni, concretament en la seva clàusula 3.1,
s’estableix com a un dels procediments per assolir la efectiva ocupació dels
habitatges a ser arrendats amb una renda assequible que siguin aportats per
CatalunyaCaixa, la col·laboració per part de l’ Agencia de l’ Habitatge de
Catalunya mitjançant la aportació de la llista de les persones que poden ocupar
aquests habitatges.
IV.- Que als efectes d’aconseguir optimitzar el funcionament del procediment
referit anteriorment, el Conveni preveu la col·laboració dels diferents
Ajuntaments on es trobin ubicats els habitatges proposats per CatalunyaCaixa
en els termes que més endavant es determinaran i sempre en coordinació amb
l’Agència de l’ Habitatge de Catalunya. A tal efecte CatalunyaCaixa proposa a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adhesió al conveni subscrit entre el
Departament de Territori de Sostenibilitat i Catalunya Banc SA.
V.- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha estat informat del contingut del
Conveni de data 8 d’octubre de 2013 i a través dels seus serveis socials té
interès en col·laborar en el mateix als efectes de facilitar l’accés a l’habitatge
digne i sostenible a les persones de la seva vila amb pocs recursos,
D’acord amb el que s’ha exposat les parts han convingut establir el marc de la
seva adhesió al Conveni de Col·laboració en base a les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE
És objecte de la present adhesió al Conveni de data 8 d’octubre de 2013,
establir el marc de col·laboració per part de l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
amb la finalitat d’optimitzar el procediment i assolir l’ efectiva ocupació dels
habitatges proposats per CatalunyaCaixa en els termes previstos en l’ apartat
3.1 del referit Conveni.
SEGONA.- FACULTATS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
Amb la finalitat abans indicada, l’Ajuntament es compromet a realitzar les
gestions necessàries, sempre en coordinació i en base als procediments
aprovats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que permetin identificar a
aquelles persones / famílies idònies per ser beneficiaries d’un habitatge de
lloguer amb renda assequible. Les gestions que s’hagin de dur a terme es
consensuaran en tot moment entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.

TERCERA.- FACULTATS I OBLIGACIONS DE CATALUNYACAIXA
CatalunyaCaixa es compromet a informar a l’Ajuntament de la incorporació dels
habitatges que estiguin ubicats en el seu terme municipal, així com de les baixes
dels habitatges proposats que per ocupació, per pèrdua de les condicions
d’habitabilitat o altres causes de força major, impedeixin la seva comercialització
en règim de lloguer.
Tanmateix, CatalunyaCaixa es compromet a comunicar a l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya la subscripció del present document així com el seu
contingut als efectes oportuns.
QUARTA.- DURADA
La present Adhesió al Conveni de data 8 d’ octubre de 2013 finalitzarà el proper
dia 7 d’octubre 2014.
No obstant l’ anterior, les parts acorden que pel cas de que el Conveni de data 8
d’octubre de 2013 es prorrogui, automàticament i de forma tàcita, s’ entendrà
prorrogat el present document pel període de vigència de la pròrroga acordada.
CINQUENA.- NOTIFICACIONS
A efectes de totes aquelles notificacions que tinguin causa en el present
document, les parts designen com a domicili corresponent, els designats a
l’encapçalament del mateix.
I en prova de conformitat, subscriuen el present conveni, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i la data assenyalats anteriorment.

SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de la documentació
necessària.
TERCER. Notificar a Catalunya Banc, SA, el present acord.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 6 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS
7. EDUCACIÓ I TREBALL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE
L’ENCÀRREC DE SERVEIS A L’IMET DE LA REALITZACIÓ DE
DIVERSOS PROGRAMES CORRESPONENTS A DIVERSES
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DINS DE
LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 DEL
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” I FONS DE
PRESTACIÓ DE 2014.
Relació de fets
Vista la resolució de la convocatòria d’ajuts econòmics del Catàleg de Serveis
2014 i del seu règim regulador, en el març del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”, acordada per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
així com les resolucions del “fons de prestació 2014”
Vista la relació d’ajuts atorgats a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que
seguidament es detallen:
Programa-centre gestor

codi

Actuació

Servei Teixit Productiu

T/NC5

Servei Teixit Productiu

T/MK36

Servei Teixit Productiu

T/MK34

Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Gerència S.Educació
Fons de prestació

SE/IN19
S/NC2
S/MK8
S/IT5
S/MK2
14/Y/107695
14/Y/102141

Gerència S.Educació
Servei mercat de treball
Servei mercat de treball
Servei mercat de treball
Fons de prestació
Fons de prestació

14/Y107696
14/Y/104091
14/Y/104089
14/Y/104090
14/Y/102242
14/Y/102264

El networking on-line i
presencial
Estàs pensant en obrir
una botiga on-line?
Quelcom més que un
nom
Emprenedoria social...
Linkedin com a
Negocis a les xarxes
Vull exportar
Elaboració ofertes
Ajuts escoles bressol
Ajuts menjadors llars
d’infants
EMAID-ECMMM
Apropem-nos
Borsa de Treball
Club feina IMET
Serveis locals ocupació
OTL

Import
concedit
960,00€
1.920,00€
960,00€
360,00€
240,00€
580,00€
580,00€
580,00€
19.856,00€
14.959,00€
18.976,00€
15.009,87€
9.735,47€
21.903,84€
32.499,41€
47.246,27€

IMPORT TOTAL.........................................................................................186.365,60€

Vist l’acord de Junta de Govern Local del dimarts dia 1 de juliol de 2014, en el
que la relació abans esmentada era acceptada en la seva totalitat.
Vist que, per acord de Ple del dia 7 de juliol de 2008, es constitueix l’Institut
Municipal d’Educació i Treball (IMET) com organisme autònom de caràcter
administratiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que, com a ens
instrumental dependent de l’Ajuntament, es va constituir de conformitat a allò
que disposen els articles 85.2.A) b) i 85 bis de la Llei reguladora de les bases de
règim local 7/1985, de 2 d’abril, per a la gestió directa dels serveis públics
d’educació, formació i treball.
Atès que, de conformitat amb les sol·licituds de les subvencions efectuades
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, correspon dur a terme els citats
projectes a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), per la qual cosa
resulta necessari l’encàrrec d’aquests serveis i el traspàs de les subvencions a
mesura que la Diputació de Barcelona estimi aprovades.
Fonaments de dret
Llei reguladora de les bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.
El 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.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic.
El Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” i les
disposicions que el desenvolupen.
El Catàleg de concertació de l’any 2014.
Les condicions específiques de concertació de cada recurs.
Amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu
Reglament de desenvolupament, l’Ordenança general de subvencions de la

Diputació de Barcelona i les Bases d’execució del pressupost general per al
present exercici de la Diputació.
Qualsevol altra normativa concordant que resulti aplicable.
Per tot això, vista la proposta de la regidora d’Educació i Treball, aquest Ple
de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball, com a ens
instrumental dependent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que porta
causa i dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la
Regidoria d’Educació i Treball, la realització dels projectes motiu de les
diverses subvencions de la Diputació de Barcelona 2014, que seguidament es
relacionen:
Programa-centre gestor

codi

Actuació

Servei Teixit Productiu

T/NC5

Servei Teixit Productiu

T/MK36

Servei Teixit Productiu

T/MK34

Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Servei Teixit Productiu
Gerència S.Educació
Fons de prestació

SE/IN19
S/NC2
S/MK8
S/IT5
S/MK2
14/Y/107695
14/Y/102141

Gerència S.Educació
Servei mercat de treball
Servei mercat de treball
Servei mercat de treball
Fons de prestació
Fons de prestació

14/Y107696
14/Y/104091
14/Y/104089
14/Y/104090
14/Y/102242
14/Y/102264

El networking on-line i
presencial
Estàs pensant en obrir
una botiga on-line?
Quelcom més que un
nom
Emprenedoria social...
Linkedin com a
Negocis a les xarxes
Vull exportar
Elaboració ofertes
Ajuts escoles bressol
Ajuts menjadors llars
d’infants
EMAID-ECMMM
Apropem-nos
Borsa de Treball
Club feina IMET
Serveis locals ocupació
OTL

Import
concedit
960,00€
1.920,00€
960,00€
360,00€
240,00€
580,00€
580,00€
580,00€
19.856,00€
14.959,00€
18.976,00€
15.009,87€
9.735,47€
21.903,84€
32.499,41€
47.246,27€

IMPORT TOTAL.........................................................................................186.365,60€

SEGON. Transferir a l’IMET les quantitats esmentades en el punt primer
d’aquest acord, prèvia modificació de crèdit, i un cop s’hagi ingressat.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 6 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT
8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL, SI
ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA A LA FINCA "MAS RICART" DEL
TERME MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Relació de fets
I. En data 20 de setembre de 2013, el Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de
la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, amb nom Hermanos Gargallo,
va presentar en aquest Ajuntament (registre d’entrada núm. 2013023631) el
document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en la
qualificació de la finca de Mas Ricart, per tal que l’Ajuntament trametés el
document de la dita Modificació puntual al corresponent òrgan ambiental i en
sol·licités la declaració de no subjecció del Pla a avaluació ambiental.
II. Al novembre de 2013, l’Ajuntament va sol·licitar a l’Oficina Territorial
d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya la declaració de no
subjecció del Pla a avaluació ambiental, previ al tràmit d’aprovació inicial. El
16 de gener de 2014 l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental comunicà a
l’Ajuntament la resolució:
-1 Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual
del Pla general d’ordenació a la finca Mas Ricart al terme municipal de
Vilanova i la Geltrú.
-2 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que caldrà sol·licitar
informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
sobre el Pla especial urbanístic que desenvolupi les determinacions de la
present Modificació puntual de Pla general d’ordenació, el qual haurà de
concentrar les possibles noves construccions sobre la parcel·la ja
edificada, i incorporar-hi les mesures ambientals corresponents.

III. En data 1 de febrer de 2014, el promotor va sol·licitar l’aprovació inicial de
la proposta presentada. El 28 de març va fer efectives les corresponents taxes
urbanístiques.
IV. L’objectiu de la proposta és la modificació del planejament general, per tal
de permetre la incorporació en la finca de Mas Ricart, prèvia formulació d’un
Pla especial, dels següents usos, actualment no admesos:
• Aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs.
• Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic.
Per tal d’assolir aquests objectius, la MPPGOU presentada crea una nova clau
18a i qualifica la finca de Mas Ricart amb aquesta nova clau. La dita nova clau
té una regulació semblant a la clau 18, qualificació actual de la finca, amb la
diferència que incorpora els usos esmentats abans, no permesos en la clau
18. La implantació de dits nous usos requerirà, en qualsevol cas, la formulació
i aprovació prèvia a la llicència d’un Pla especial urbanístic.
V. Els articles de les normes urbanístiques que cal modificar per aconseguir
aquests objectius són els següents:
• Art. 33: Afegir-hi una nova definició d’ús 12.D per les esmentades activitats
col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i d’esbarjo
que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic.
• Art. 258.2: Eliminar la limitació general de l’ús residencial mòbil (dintre de
la qual es troben els aparcaments d’autocaravanes, caravanes i remolcs) a
la clau de càmping. Dita limitació continua vigent per la resta de casos a
través de la reglamentació detallada.
• Art. 259.1: Afegir una columna corresponent a la nova clau 18a en el
quadre de reglamentació detallada dels usos en sòl no urbanitzable.
• Art. 27-bis: Creació d’un nou article per la regulació de la nova clau 18a,
idèntica a la regulació de la clau 18, excepte pel que fa als nous usos
incorporats.
A més, modifica el plànol de la sèrie A2. Classificació del sòl. Usos Globals del
Sòl. Sòl No Urbanitzable, del PGOU, en el sentit de qualificar de clau 18a la
finca de Mas Ricart.
VI. La dita proposta presentada a tràmit, conté la justificació que preveu
l’article 97 del TRLUC en relació a la necessitat, l’oportunitat i la conveniència
de la modificació pels interessos públics i privats concurrents.
El resum de la justificació és el següent:

• La incorporació dels nous usos permetrà al promotor l’aprofitament de les
naus anteriorment destinades a cria de xai, actualment en desús, com a
aparcament i, a la vegada, canviar el destí agrícola de la finca per destinarla a usos esportius i recreatius, més lucratius.
• El promotor podrà oferir un servei d’aparcament de llarga estada de
caravanes, etc. als clients del proper Càmping Vilanova Park. Aquest
servei complementa els serveis del dit càmping i en conseqüència millora
el seu atractiu.
• L’interès públic, segons la proposta, rau en la creació d’una nova activitat
econòmica en el municipi i en la consolidació o millora d’una d’existent,
amb la fixació o atracció de clients estrangers.
La proposta en tràmit no està inclosa en cap del supòsits establerts per
l’article 97.2 del TRLUC que n’obliguen a una valoració negativa i la
subsegüent denegació per part de l’òrgan competent per l’aprovació.
Fonaments de dret
1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3 del Reglament de
la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la tramitació
de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix procediment
que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per reglament i les
particularitats previstes legalment.
2.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el
plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de
la tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la
totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en
la modificació.
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap de
nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran transcorregut
tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 TRLUC i 103.5
RLUC).
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament
aprovat.
3.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial
i provisional de la present Modificació puntual de Pla general és el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC).
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del
Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de Pla general
d’Ordenació, així com els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient, i de
conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, i vista la
proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de
l'Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbanístic a la finca “Mas Ricart”, del terme municipal de Vilanova

i la Geltrú, promogut per la Societat Agrària de Transformació Nº 5166, amb
nom Hermanos Gargallo, d’acord amb el document de Modificació incorporat a
l’expedient, assumint expressament la iniciativa pública per a la seva
formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a
l’expedient, la proposta presentada té les següents mancances, de caràcter no
fonamental, que caldrà incorporar en un document refós com a condició prèvia
al tràmit d’aprovació provisional:
•

•

•

•

•

L’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació que preveu l’article
99.1.c del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), pels casos de
transformació dels usos.
L’establiment, en la normativa de la MPPGOU, de l’obligació de formular
una reparcel·lació econòmica o altre sistema de compensació admesa en
dret, per tal de materialitzar la cessió de l’increment de l’aprofitament que
correspongui, com a condició de desenvolupament del Pla Especial
Urbanístic (PEU), necessari per a la introducció dels nous usos, així com
el capítol de compromisos del promotor corresponent.
La previsió en el document d’agenda de l’execució immediata i
l’establiment del termini concret d’execució, tal com preveu l’article 99.1.b
del TRLU, pels casos de transformació dels usos. Dita agenda establirà
el marc temporal general que haurà de concretar i desenvolupar el
necessari PEU. L’agenda o la normativa establiran l’ordre de les
actuacions i les condicions temporals per a l’obtenció de llicències, de
manera que els interessos públics i les proteccions que preveu el
planejament restin garantides.
La justificació que preveu l’article 97.2.b del TRLU, en relació a la
coherència de la modificació amb el model d’ordenació establert pel
planejament urbanístic general vigent.
Les limitacions generals i directrius per a la formulació del PEU,
destinades a la preservació de l’ús agrícola i la compatibilitat d’aquest
amb els nous usos de lleure que es proposa introduir, d’acord amb la
justificació prescrita al punt anterior.

SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i
gestió urbanística i l'atorgament de llicències, dins l'àmbit delimitat al plànol
corresponent, d'acord amb les previsions legals aplicables.
TERCER. Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública, en els
mitjans i termes previstos legalment.

Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar informe, si s’escau, als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, d'acord amb el
previst legalment.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria
d'Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i
la Geltrú (Barcelona).
QUART. Notificar aquest acord al Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, en representació de la
Societat Agrària de Transformació Nº 5166 amb nom HERMANOS
GARGALLO, amb expressió dels recursos que siguin escaients.”
L’adopció d’aquest acord requereix majoria absoluta.
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 14 vots
Abstencions: PSC (7) i CUP (2) = 9 vots
9. URBANISME,
OBRES
I
HABITATGE.
APROVACIÓ
PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE
MASIES I CASES RURALS DEL SÒL NO URBANITZABLE DE
VILANOVA I LA GELTRÚ.
Relació de fets
I. En data 24 de juliol de 2012, la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament va
adoptar l’acord següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Especial i catàleg de masies i
cases rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, elaborat
per encàrrec d’aquest Ajuntament per part de l’equip redactor dirigit
per l’arquitecte Sr. Josep Maria Pujol Torres, segons acord
d’adjudicació de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de
2009, de conformitat amb l’informe favorable del Cap de Servei
d’Urbanisme incorporat a l’expedient, amb les consideracions que
en el mateix s’efectuen.
SEGON. En compliment dels objectius propis d’aquest document i
a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006,

de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, la present aprovació d’aquest pla especial i catàleg
comporta dins la totalitat de l’àmbit objecte d’aquest expedient la
suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i
d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no
compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat dels paràmetres tant
de la normativa vigent, com de la proposada en dit pla.
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, si amb anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués
acordat la suspensió potestativa (com és el cas), la suspensió que
s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima
de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els supòsits previstos a
l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot
adoptar cap de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins
que no hauran transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment
dels efectes (art. 74 TRLUC i 103.5 RLUC).
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme,
mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament
de llicències en aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei
d’urbanisme, es podrien tramitar els instruments o atorgar les
llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en
risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament
aprovat.
Tot això sens perjudici de la possible aplicació, en el que sigui
escaient, de l’establert a la disposició addicional catorzena del
TRLUC, en matèria de sol·licituds d’autorització d’usos i obres en
sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres
provisionals.
TERCER. Publicar el present acord i sotmetre’l a informació pública
pel termini d’UN (1) MES des de la darrera publicació obligatòria,
de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme
i article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb la
Disposició Addicional desena del referit text refós, els terminis per a
la tramitació i la resolució definitiva d’aquesta figura de planejament

urbanístic s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o
parcialment amb el mes d’agost.
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un
informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat
que una disposició n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).
QUART. Notificar el present acord a l’arquitecte Sr. Josep Maria
Pujol Torres.
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza
1-7, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00, de
dilluns a divendres.”
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquest instrument urbanístic es va sotmetre
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació obligatòria,
de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i 85, 96 i
Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei d’urbanisme, i es va
publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 16 d’agost de 2012, i en el Diari de Vilanova, de data 10
d’agost de 2012, així com en el tauler d’edictes electrònic d’aquesta Corporació
(des del 06/08/2012 fins el 05/10/2012, ambdós inclosos) i en la pàgina web
municipal. D’acord amb la Disposició Addicional desena del referit text refós,
els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva d’aquesta figura de
planejament urbanístic es van ampliar en un mes, en coincidir totalment o
parcialment amb el mes d’agost.
III. En el decurs del dit termini d’exposició pública es van presentar els següents
escrits d’al·legacions:
-

Sr. xxxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada núm. 2012020500, de 12/09/12).
Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada núm. 2012021638, de
26/09/12).
Sra. xxxxxxxxxxxxxx i Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada núm.
2013005211, de 22/02/13).
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada núm. 2013010007, de
15/04/13).
Sres. xxxxxxx, xxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada 2014008974,
de 27/03/14).
Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx i Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx (registre d’entrada núm.
2014017175, de 10/06/14).

IV. Simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, obtenint-se els
següents informes durant la tramitació, segons consta a l’expedient:
- Informe favorable de la Direcció General de Desenvolupament Rural (registre
d’entrada núm. 2012021386, de 24/09/12), recomanant la exclusió de les fitxes
mencionades a l’apartat 4t.
- Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
– Servei de Costes (registre d’entrada 2012023938, de 22/10/12), amb la
condició d’incorporar al document les prescripcions esmentades en el mateix.
- Informe favorable de l’Institut Geològic de Catalunya (registre d’entrada núm.
2012023939, de 22/10/12).
- Informe favorable de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme
d’impacte i integració paisatgística (registre d’entrada núm. 2012025464, de
07/11/12).
- Informe favorable de la Direcció General de Turisme (registre d’entrada núm.
2012025730, de 09/11/12), amb les observacions que es formulen en el
mateix.
- Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona (registre d’entrada núm. 2012025796, de 12/11/2012),
condicionat a la incorporació de les prescripcions exposades en el mateix.
- Informe favorable del Departament de Cultura (registre d’entrada núm.
2012029380, de 27/12/12), condicionat a què s’incorporin les prescripcions
esmentades en el mateix.
- Informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua (registre d’entrada núm.
2013002482, de 31/01/13), amb les consideracions que s’efectuen en el
mateix.
- Informe favorable del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona (registre
d’entrada núm. 2013009029, de 04/04/13), amb les condicions que figuren en
el mateix.
- Informe favorable de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat de la Diputació de Barcelona (registre d’entrada núm. 2013013603,
de 21/05/13), condicionat a les observacions exposades en el mateix.

Figuren també a l’expedient, a sol·licitud expressa d’aquest Ajuntament, informes
favorables del Servei de Costes (registre d’entrada núm. 2013028561, de
13/11/13) i de la Direcció General d’Urbanisme (registre d’entrada núm.
2013028860, de 15/11/13), sobre la possibilitat d’admissió dels usos hoteler i
restauració en la finca anomenada “Xalet del Nin”, amb els termes que es
deriven de dits informes.
V. Figura incorporat a l’expedient l’informe tècnic del Cap de Servei d’Urbanisme
sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d’exposició pública, així com
sobre les consideracions i condicions que es deriven dels informes sectorials
lliurats amb ocasió de la present tramitació, als efectes del present tràmit
d’aprovació provisional.
D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre el Pla
Especial i Catàleg aprovat inicialment, resultant de l’estimació, parcial o total,
d’al·legacions, així com de la incorporació en el referit instrument de
planejament de les prescripcions i consideracions que es deriven dels
informes sectorials dels organismes afectats, no suposa la introducció de
canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, en els
termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol).
Fonaments de dret
1. El present Pla està sotmès al procediment de tramitació previst a l’article 85
del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer).
L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial
d’aquest Pla Especial i Catàleg ha estat la Junta de Govern Local, segons
acord de delegació adoptat per Decret d’Alcaldia de data 21 de juny de 2007,
de l’atribució que ostenta l’Alcalde de conformitat amb l’article 21.1 j) de la Llei
de Bases de Règim Local.
2. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació
provisional de dit Pla és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article
22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local.
L’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 c) TRLUC).
3. D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
el referit acord requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.

Per tot l’exposat, vist el document de Pla Especial i catàleg de masies i cases
rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, així com l’informe tècnic
del cap del Servei d’Urbanisme que figura a l’expedient, i l’informe jurídic
incorporat al mateix; de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament
que la desenvolupa, i vista la proposta de la Comissió Informativa de Serveis a
la Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Estimar, total o parcialment, i desestimar, total o parcialment, les
al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública contra l’acord de
la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2012 d’aprovació inicial del
Pla Especial i catàleg de masies i cases rurals del sòl no urbanitzable de
Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb l’informe del Cap de servei
d’Urbanisme incorporat a l’expedient.
SEGON. Incorporar en el referit instrument de planejament les prescripcions i
consideracions que es deriven dels informes sectorials lliurats amb ocasió de
la present tramitació, d’acord amb l’informe del Cap de servei d’Urbanisme
incorporat a l’expedient.
D’acord amb el referit informe, les modificacions efectuades sobre el Pla
Especial i Catàleg aprovat inicialment, resultant de l’estimació, parcial o total,
d’al·legacions, així com de la incorporació en el referit instrument de
planejament de les prescripcions i consideracions que es deriven dels
informes sectorials dels organismes afectats, no suposen la introducció de
canvis substancials en el pla aprovat inicialment i exposat al públic, en els
termes previstos a l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret
305/2006, de 18 de juliol).
TERCER. Aprovar provisionalment el Pla Especial i catàleg de masies i cases
rurals del sòl no urbanitzable de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb
l’informe favorable del Cap de Servei d’Urbanisme incorporat a l’expedient.
QUART. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient
administratiu complet, tres exemplars del document de Pla Especial,
degudament diligenciats, així com una còpia del dit document en suport
informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva
aprovació definitiva.
CINQUÈ. Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo
als interessats que figuren a l’expedient, així com als organismes afectats,

amb còpia de l’informe del cap de Servei d’Urbanisme incorporat a
l’expedient.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor:
Abstencions:

CiU (9), PSC (6), PP (2), CUP (2), ICV (1) i Sr. Francisco
Álvarez Marín = 21 vots
Sr. Gerard Llobet (PSC) i Sr. Manel Claver (ICV) per no
ser presents a la sala = 2 vots

10. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ DEFINITIVA,
SI ESCAU, DE L'ORDENANÇA D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
DELS EDIFICIS I DESESTIMAR LES RECOMANACIONS
PRESENTADES PEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA EN DATA
3 D'ABRIL DE 2014.
Relació de fets
I. En data 10 de març de 2014, el Ple de la Corporació va aprovar el següent:
“PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia de 11 de desembre de 2013, pel
qual es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de
l’avantprojecte d’ordenança reguladora d’instal·lacions tècniques pròpies
dels edificis i construccions .
SEGON. Aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal reguladora
d’instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions.
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de
la Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a
informació pública, juntament amb el text íntegre de la proposta
d’ordenança, pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, d’acord amb
l’article 63.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
(aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant el qual es podran
presentar reclamacions i al·legacions.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la
darrera de les publicacions oficials abans esmentades.

L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en el
Servei de llicències i disciplina de la Regidoria d’Urbanisme Obres i
Habitatge, ubicat al carrer Llança, 7 primer pis, 08800 de Vilanova i la
Geltrú (Barcelona).
QUART. Disposar que en el supòsit que no es presentin reclamacions o
al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada l’ordenança, un cop
transcorregut el termini d’informació pública, sense cap tràmit ulterior. En
cas contrari, caldrà adoptar un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per
aprovar-la definitivament.
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma
següent:
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així
com el text íntegre de l’ordenança.
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal
anteriorment esmentada.”
II. Que dit acord d’aprovació inicial ha estat publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6593 de 31 de març de 2014, al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d’abril de 2014, al diari de
premsa setmanal “Diari de Vilanova” del dia 28 de març de 2014, així com
al Tauler d’edictes electrònics d’aquesta corporació del dia 25 de març al
dia 24 d’abril de 2014 ambdós inclosos.
III. Que en data 3 d’abril de 2014, dins del període d’informació pública, el
Defensor de la Ciutadania de Vilanova i la Geltrú, Sr. Ibars, va presentar
un escrit en el que recomanava fer dues modificacions en la proposta
d’Ordenança, les quals són les següents:
a. Que sigui modificat l’article 7.1 en l’apartat “Expulsió d’aire”, per indicar
la distància a la que ha de ser mesurat l’increment de temperatura de 2ºC.
La raó al·legada en l’escrit de data 3 d’abril, és poder mesurar i determinar
d’una forma correcta si s’estan superant els límits indicats, i fonamenta la
presumpta mancança de l’ordenança en aquesta qüestió en la definició
que l’apartat k de l’article 2 del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel
que s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminants de
l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació
fa del concepte focus canalitzat.
b. Que sigui rectificat “igual o superior” per “superior” en el mateix article.

IV. En data 22 d’abril de 2014, l’enginyer municipal va emetre informe sobre
les recomanacions presentades pel Defensor de la Ciutadania, el qual va
ser traslladat i notificat al Defensor de la ciutadania mitjançant escrit de
data 25 d’abril de 2014. L’informe tècnic diu el següent:
1. “El redactat del paràgraf al que es refereix el Defensor de la ciutadania,
Sr. Ibars és el següent:
L’extracció d’aire provocada per l’aparell o conjunt d’aparells, mesurada
des de qualsevol obertura aliena (porta, finestra,...) no haurà de
provocar molèsties per una variació de temperatura igual o superior a
2ºC
2. En relació amb la primera recomanació, el tècnic sotasignat informa el
següent:
En primer lloc, la normativa a la que fa referència el Reial Decret
100/2011, de 28 de gener, no és d’aplicació a les instal·lacions
referides en l’article 7.
En segon lloc, l’aplicació del concepte de focus emissor en aquest
article, tindria sentit si el que es pretengués limitar fos el gradient de
temperatura de sortida dels aparells de climatització, però no és el cas,
doncs el que es pretén evitar són les molèsties a tercers per l’increment
de temperatura provocat per dites instal·lacions.
Per últim, tenint en compte les pretensions d’aquest article indicades en
el paràgraf anterior, el lloc correcte des del que caldrà comprovar si se
superen els límits establerts, és la obertura (porta, finestra,...) de la
finca que pateix molèsties per increment de temperatura d’un aparell de
climatització aliè, la qual cosa facilita la mesura, tant pel que fa a
l’accés al punt de mesura com, molt especialment, pels casos en que
l’increment de temperatura sigui provocat per més d’un aparell de
climatització.
És per tot això que el tècnic sotasignat informa que no és procedent
incorporar la primera recomanació formulada en l’escrit de data 3
d’abril presentada pel Defensor de la Ciutadania, Sr. Ibars.
3. En relació amb la segona recomanació, el tècnic sotasignat informa el
següent:
En l’escrit es fa servir el terme “rectificar”, la qual cosa indica que
pressuposa, erròniament, que el redactat té una errada.

Amb independència d’això, encara que el que la voluntat del Defensor
de la ciutadania, Sr. Ibars, fos simplement modificar els límits
establerts, la recomanació que proposa no ve acompanyada de cap
argument que justifiqui la conveniència de modificar dits límits i, a més,
és quantitativament insignificant, i més tenint en compte que la precisió
dels aparells de mesura de què actualment disposa l’Ajuntament és de
0,1 ºC.
La raó per la que la limitació que estableix l’ordenança és (...)una
variació de temperatura igual o superior a 2ºC és no modificar els límits
que estableix l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació
d’aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i
instal·lacions a l’exterior dels edificis, aprovada definitivament en data
26 d’agost de 1997 i evitar així possibles perjudicis sobre aparells de
climatització ja instal·lats d’acord amb els preceptes de dita ordenança.
És per tot això que el tècnic sotasignat informa que no és procedent
incorporar la segona recomanació formulada.”
Fonaments de dret
1. D’acord amb l’article 25.2 a) de la Llei de bases de règim local, els
municipis tenen competències en matèria d’urbanisme.
2. Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i
d’autoorganització (arts. 4.1 a) LBRL). Dins l’àmbit de la seva competència,
i en l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran
aprovar ordenances i reglaments (arts. 84.1 a) LBRL).
3. Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als
efectes de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació
aplicable en matèria de règim local.
4. Els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i
1749 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment
establert per a l’aprovació d’ordenances.
5. L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord és el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) de la Llei de bases de

règim local. En el present cas, s’aprova per majoria simple (art. 65.2
ROAS).
Per tot l’exposat, vista la proposta de l’esmentada ordenança, l’informe tècnic
sobre les recomanacions presentades; de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei
de bases de règim local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i vista la proposta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a
la Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Desestimar les recomanacions presentades pel Defensor de la
Ciutadania en data 3 d’abril de 2014, en base a l’informe tècnic emès per
l’enginyer municipal en data 22 d’abril de 2014 i que consta en el punt IV dels
antecedents d’aquest acord.
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal
d’instal·lacions tècniques pròpies dels edificis i construccions.

reguladora

TERCER. Publicar el present acord i el text íntegre de l’ordenança de la forma
següent:
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com
el text íntegre de l’ordenança.
b) Al DOGC, la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal
anteriorment esmentada.
Posteriorment, caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’aprovació definitiva de
l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta (arts. 56 LBRL, 145 TRLMC i
65.3 ROAS).”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).
11. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ
ECOL3VNG PER DESENVOLUPAR PROPOSTES I PROJECTES
BASATS EN L’INTERCANVI AMB LA MONEDA SOCIAL
“TURUTA”.

Relació de fets
1. Atès que l’Assemblea Municipal Oberta (en endavant AMO) del passat 16

de novembre de 2013 va aprovar la proposta presentada per l’Associació
Ecol3VNG per tal de proposar al Ple municipal el reconeixement de la
moneda social “turuta” com a moneda local de la vila, de manera semblant
a com ja ho han fet en altres ciutats europees (Bristol, Toulouse, etc.).

2. La proposta aprovada a l’AMO també contemplava l’organització d’unes

Jornades sobre Economia Social Local i la creació a partir d’aquestes
jornades d’un ens que ajudés a prendre les grans decisions entorn la
promoció de la moneda social i altes temes relacionats amb l’economia de
la cooperació.

3. Atès que l’Associació “Ecosistema Econòmic Ecològic Local de Vilanova i la

Geltrú” (Ecol3VNG), inscrita en el Registre de la Generalitat amb el núm.
46127/1 i en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de Vilanova i la
Geltrú amb el núm. 312, ha estat creada per ciutadans i ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu, segons figura als seus Estatuts, de
promoure l’economia local i els productes i productors del territori. Una de
les eines que està proporcionant per fer-ho és un sistema d’intercanvi local
(col·loquialment moneda), que s’anomena Turuta, pensat per fer que el
diner del comerç es reinverteixi al 100% a la nostra ciutat i es dinamitzi
l’economia local.

4. Atesa la voluntat de col·laboració entre dita entitat i aquest Ajuntament

plantejada inicialment com a com a experiència pilot, que l’ajuntament pugui
rebre i pagar amb “turutes” del fons cooperatiu i d’aquesta manera impulsar
els projectes d’horts socials, “Sumem energies” i els Mercats de 2a Mà i
d’Intercanvi, definint els mecanismes d’implicació de la moneda local, la
turuta, en els mateixos.

5. Vist l’informe tècnic emès pel Cap de Servei de Medi Ambient, en relació

als objectius i finalitats d’aquesta col.laboració, així com a la participació del
Servei de Medi Ambient i del CRIA (Centre de Recursos i Informació
Ambiental) en la gestió de la moneda social “turuta.

6. Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova

i la Geltrú i l’associació ECOL3VNG per tal de desenvolupar determinats
projectes basats en l’intercanvi amb la moneda social “turuta, incorporada al
present expedient, la qual no suposa cap despesa econòmica per
l’Ajuntament.

Fonaments de dret
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim
local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la proposta
de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. Donar suport explícit del Ple municipal al projecte Turuta de
Vilanova i la Geltrú, aprovat a l’Assemblea Municipal Oberta (AMO) en data 16
de novembre de 2013.
SEGON. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
ECOL3VNG per tal de desenvolupar determinats projectes basats en
l’intercanvi amb la moneda social “turuta”.
TERCER. Promoure l’organització d’unes Jornades d’Economia Social Local a
Vilanova i la Geltrú, entorn a la promoció de la moneda social local “turuta” i
altres temes relacionats amb la praxis de l’economia de la cooperació.
QUART. Impulsar la creació d’un Consell Municipal format per representants
de totes les entitats polítiques, econòmiques, socials i sindicals que es vulguin
implicar, que ajudi a prendre decisions al voltant de la implantació de la
moneda local i de la nova economia de la cooperació.
ANNEX
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ
ECOL3VNG PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES SOCIALS I
AMBIENTALS LOCALS BASATS EN L’INTERCANVI AMB LA MONEDA SOCIAL
“TURUTA”.
Vilanova i la Geltrú .................
REUNITS
D’una part NEUS LLOVERAS i MASSANA, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú, assistida en aquest acte pel secretari de la corporació, ISIDRE MARTÍ SARDÀ.
I d’altra part, ANTONI DALMAU i LLAGOSTERA, amb DNI 37.668.856-P, en qualitat
de president de l’Associació “Ecosistema Econòmic Ecològic Local de Vilanova i la
Geltrú” (en endavant, Ecol3VNG) inscrita en el Registre de la Generalitat amb el núm.

46127/1 i en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions de Vilanova i la Geltrú amb
el núm. 312.
MANIFESTEN
Que l’Assemblea Municipal Oberta (AMO) celebrada el dissabte 16 de novembre de
2013 va aprovar la proposta de l’Associació Ecol3VNG demanant que es proposés al
Ple Municipal el reconeixement d’aquesta unitat d’intercanvi local (coneguda
popularment com a moneda social), de manera semblant a com ja ho han fet en
altres ciutats europees (Bristol, Toulouse, etc…). També es proposava l’organització
d’una Jornada sobre economia social local i, la creació a partir d'aquesta Jornada,
d’un ens que ajudés a prendre les grans decisions entorn a la promoció de la moneda
social local i altres temes relacionats amb la praxis de l’economia de la cooperació.
Que l'associació ECOL3VNG ha estat creada per ciutadans i ciutadanes de Vilanova i
la Geltrú amb la finalitat, segons figura als seus Estatuts, de promoure l'economia
local i els productes i productors del territori. Una de les eines que està proporcionant
per aconseguir-ho és un sistema d'intercanvi local que s’anomena Turuta, pensat per
fer que la riquesa del comerç es reinverteixi 100% a la nostra ciutat i es dinamitzi
l’economia local.
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està impulsant i desenvolupant el Projecte
Sumem Energies, que té com a objectiu combatre la pobresa energètica, estalviar
energia, i evitar emissions de C02 a l’atmosfera; el projecte d’Horts Socials, amb la
finalitat de promoure la recuperació de terres i espais urbans i periurbans, de fomentar
la agricultura ecològica, el consum de productes de proximitat i l’autosuficiència
alimentària de famílies en risc d’exclusió; i el projecte de Mercat de Segona Mà i
d’Intercanvi, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi, la reducció de residus, la
reutilització i el consum responsable.
Que en aquests projectes, s’escau la introducció de la proposta de la unitat
d’intercanvi la Turuta, entesa com a moneda social local, per a fomentar l’intercanvi
de productes i /o serveis, que poden facilitar el bon desenvolupament mateix del
projectes.
ACORDEN
Signar el present conveni de col·laboració, d’acord amb els principis esmentats
anteriorment i les clàusules següents.
CLÀUSULES
Primera - Objecte del Conveni
El present conveni té com a objecte principal establir les condicions i la participació
de l’Associació Ecol3VNG en els Projectes: “Sumem Energies”, “Horts Socials”, i

“Mercat de 2ª Ma i d’Intercanvi” i definir els mecanismes d’implicació de la moneda
local, la turuta, en els mateixos.
Segona - Durada del projecte
El Conveni tindrà una vigència de un (1) any, a partir de la data de la seva signatura i
es prorrogarà automàticament si cap de les dues part el revoca, mentre estigui vigent,
operatiu i en funcionament qualsevol dels tres projectes esmentats en la clàusula
primera d’aquest Conveni, finalitzant la seva vigència amb la finalització de tots tres
projectes.
Tercera - Obligacions de les parts
L’associació Ecol3VNG es compromet a:
a) Participar en el Projecte Sumem Energies aportant la col·laboració d’aquells
membres de l’associació, experts en temes energètics i socials, i amb la
capacitat contrastada de poder assessorar en el marc del projecte aprovat per
les regidories de medi ambient i serveis Socials.
b) Els/les col·laboradors/es en el projecte, d’Ecol3VNG, seran compensats amb
Turutes, seguint l’estàndard de l’associació, a partir d’aportacions d’empreses
associades (que assoliran la situació de comerços col·laboradors del projecte
“Sumem Energies”), o bé a partir del fons cooperatiu de la pròpia associació.
c) Participar en el Projecte d’Horts Socials, organitzant espais d’intercanvi amb
Turutes i amb productes dels horts, per tal de promocionar la producció dels
productes ecològics, el consum de proximitat a casa nostra i la divulgació
pedagògica de l’agroecologia.
d) Participar en el Projecte Mercat de Segona Ma i d’Intercanvi, aportant la
participació de l’associació en les diferents edicions del mercat i potenciant
l’intercanvi en Turutes dels i les participats.
L’Ajuntament es compromet a:
a) Donar suport a l’Associació Ecol3VNG, i al Projecte Turuta en la mesura de les
seves possibilitats i capacitats.
b) Donar suport a la organització d’una Jornada d’economia social local, a
Vilanova i la Geltrú.
c) Donar suport a la creació d’un Consell municipal, format per representants de
totes les entitats polítiques, econòmiques, socials i sindicals, que es vulguin
implicar, que ajudi a prendre decisions al voltant de la implantació de la
moneda local i de la nova economia de la cooperació i del bé comú.
d) Facilitar a l’Associació Ecol3VNG un espai al CRIA (Centre de Recursos i
informació ambiental) per a desenvolupar les seves activitats.
e) Participar en el projecte “turuta” a través del Centre de Recursos i Informació
Ambiental gestionat pel Servei de Medi Ambient, que s’iniciarà com a
experiència pilot.

Aquest conveni no suposa cap despesa econòmica per l’Ajuntament.
Quarta – Comissió de seguiment
Es crearà una Comissió de Seguiment formada per representants de l’Ajuntament i de
l’Associació Ecol3vNG, per tal de coordinar i vetllar pel bon funcionament del conveni,
a fi d’evitar possibles usos incorrectes del projecte “turuta”.
I, en prova de conformitat, signen el present document en el lloc i data indicats en
l’encapçalament.
_____________________________________________________________________

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA
12. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. RATIFICACIÓ, SI ESCAU,
DE L’ACORD DE JGL DE 27.05.2014, D’APROVACIÓ DEL NOU
CONVENI
QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS
MERCADALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ A PIVSAM.
Relació de fets
I.

Vist que la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2014 va prendre
l’acord d’aprovar el Nou Conveni que regula l’encàrrec de gestió dels
Mercadals de Vilanova i la Geltrú, amb PIVSAM (Promoció Industrial
Vilanova, SAM).

II.

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

Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
RATIFICAR l’acord de 27 de maig de 2014, que la Junta de Govern Local va
aprovar i que literalment diu el següent:

“PRIMER. Aprovar aquest nou conveni que regula l’encàrrec de gestió dels
mercadals de Vilanova i la Geltrú amb PIVSAM (PROMOCIÓ INDUSTRIAL
VILANOVA, SAM).
SEGON. El preu de l’encàrrec es fixa en DOS-CENTS MIL EUROS (200.000
€), de la partida 10.431.2279903 per aquest any 2014 i pels successius
exercicis el preu s’establirà anualment en funció de la dotació que s’hagi
aprovat a la partida pressupostària corresponent.
TERCER. L’eficàcia de l’encomana resta suspesa a la seva acceptació per
part del Consell d’Administració de PIVSAM, segons les atribucions
expressades a l’art. 24 dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els
termes d’aquests acords. Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar,
en els termes expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
QUART. Facultar l’Alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin
necessaris per executar aquets acord.
CINQUÈ. Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària.”
CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DELS MERCADALS DEL
MUNICIPI A L’EMPRESA PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM. (PIVSAM)
REUNITS:
D’una banda, la Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de Junta de Govern
Local, assistit pel secretari de la Corporació.
I per altra, el Sr. Joan Giribet de Sebastián, en qualitat de vicepresident de Promoció
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM), autoritzat per acord del Consell d’Administració
de la mercantil.
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni.
MANIFESTEN:
I.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el juny de 2012 va encomanar la gestió de la
totalitat dels mercadals municipals actuals del municipi (actualment, Mercadal de
dissabte del Mercat del Centre, Mercadal de diumenge de La Collada i Mercadal de
divendres del Mercat del Mar), així com els que es poguessin preveure en el futur, a
PIVSAM.

PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, per acord del Consell d’Administració
celebrat el passat dia 9 de desembre de 2013 va denunciar el conveni signat amb
data 20 de juny de 2012 per a la gestió dels mercadals.
La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova va proposar a la
JGL la modificació dels acords de l’encomana de gestió.
Ambdues parts l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i PIVSAM consideren convenient
modificar el conveni signat amb data 20 de juny de 2012 recollint les modificacions
proposades.
Per tot això, i a l’empara del règim jurídic de l’encomana de gestió que preveu l’art. 15
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ambdues parts formalitzen el
present conveni que té per objecte la modificació de l’encàrrec de gestió a
PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM), d’acord amb les següents
CLÀUSULES:
Clàusula 1: OBJECTE I DEFINICIÓ
L’objecte d’aquest conveni és regular els termes en què PIVSAM gestionarà els
serveis següents:
1. Gestió Integral del mercadal de divendres, organitzat al voltant del Mercat de Mar.
2. Gestió Integral del mercadal de dissabte, organitzat al voltant del Mercat del
Centre.
3. Gestió Integral del mercadal de diumenge, organitzat al barri de La Collada-Sis
Camins.
L’objecte d’aquest Conveni inclou, tanmateix, la eventual gestió integral de futurs
mercadals que es puguin preveure al municipi, així com les eventuals modificacions
d’espais que es puguin realitzar dels ja existents, i a proposta o per instruccions
formulades per part de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú.
Clàusula 2: OBJECTIUS GENERALS
Professionalitzar la gestió dels mercadals.
Assumir la gestió conjunta dels tres mercadals municipals, aprofitant aquesta
gestió conjunta per a una millor prestació del servei.
Actualitzar la informació existent a l’ajuntament en relació amb les llicències
concedides, la durada de les llicències, l’acompliment dels requisits per a mantenirles, així con l’estat de pagaments i deutes dels diversos paradistes.

Optimitzar els recursos destinats a la gestió dels mercadals.
Efectuar la vigilància i control de les instal·lacions del mercadal.
Efectuar la gestió econòmica dels servei que es concreta en l’elaboració dels
rebuts periòdics, notificació dels mateixos, i gestió de cobrament.
Proposar i fer el seguiment dels procediments sancionadors que corresponguin
d’acord amb el Reglament de Mercadals de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, en
coordinació amb l’Ajuntament i, en concret, amb l’assistència de la Policia Local del
Municipi.
Millorar i modernitzar la imatge dels mercats ambulants.
Clàusula 3: INICI I DURADA DE LA ENCOMANA
L’inici del conveni s’estableix a la data de la seva signatura, sens perjudici de que es
fixa el dia 1 de gener l de 2014, als efectes formals, com a data d’inici de les tasques
d’organització, gestió i administració dels mercadals, essent la seva durada inicial de
SIS (6) MESOS, prorrogables any a any de forma indefinida, fins que una de les dues
parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos.
Clàusula 4: OBLIGACIONS DE PIVSAM EN RELACIÓ AMB LA COMANDA
Les obligacions de PIVSAM en relació amb la comanda seran les següents:
1. Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin l’activitat
objecte de la comanda.
2. PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament per
les faltes en què incorrin els seus treballadors/es, i estarà obligada a indemnitzar per
danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa prestació dels serveis.
A tal efecte, subscriurà una pòlissa d’assegurança per responsabilitat civil, que
cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els serveis que desenvolupi i pel
període de durada de la comanda, sobretot pel que fa referència als danys que
puguin afectar els usuaris dels serveis, obligant-se a presentar la documentació que
així ho acrediti a l’Ajuntament.
3. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.
4. Facilitar trimestralment una còpia de la liquidació de les assegurances socials,
degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança que
cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients.

6. Presentar trimestralment a la Intervenció municipal d’una liquidació de la gestió
econòmica realitzada.
7. Col·laboració amb la Policia Local per a la vigilància i el manteniment de l’ordre
dels mercats.
8. Assentament dels mercats segons autoritzacions aprovades per la corporació i
control de la documentació dels titulars dels llocs de venda referents a la situació
legal de l’activitat i del pagament.
9. Formalització d’una targeta identificativa per a cada titular d’un lloc de venda, que
l’acrediti com a venedor del mercat.
10. Tramitació de consultes i sol·licituds plantejades pels venedors.
11. Vigilància de les condicions de neteja i seguretat durant la celebració del mercat i
posterior recollida quan finalitzi, als espais d’ocupació del mercat.
12. Vetllar per tal de millorar les tasques de recollida d’escombraries i gestió dels
residus del mercadal.
13. Inspecció de l’adequació de les parades a les llicències i altres documents que
emparin l’exercici de la venda ambulant, la targeta identificativa, etc.
14. Elaborar i executar un nou pla de reubicació de paradistes dels mercadals,
atenent a les normatives de seguretat i evacuació, així com vetllar pel seu
manteniment en el temps.
15. Control dels horaris de muntatge i desmuntatge dels mercadals.
16. Vigilància dels mercadals.
17. Incoació de procediments sancionadors en els casos que normativament es
prevegin, i en concret, per als casos d’irregularitats amb les llicències o de falta de
pagament de les taxes establertes, comunicació a la Policia Local per a procedir a
l’aixecament de la parada o per a garantir que no s’assenta al mercadal.
Clàusula 5: OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT
Els drets i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú quant a la comanda de
gestió vénen referits a les prescripcions establertes en aquest conveni, i inclourà
també:
1. Satisfer a PIVSAM les prestacions econòmiques necessàries per al
desenvolupament dels serveis objecte de gestió, que es recullen en aquest Conveni.
2. Vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni.

3. Obrir tots els procediments necessaris per a procedir a aplicar les sancions
derivades dels incompliments reglamentaris, segons informes trimestrals aportats per
PIVSAM.
4. Facilitar l’actuació d’agents policials per tal d’assegurar el bon funcionament dels
expedients iniciats.
Clàusula 6: COORDINACIÓ ENTRE PIVSAM I L’AJUNTAMENT I SEGUIMENT
DEL CONVENI
Es crea una comissió tècnica que avaluarà el funcionament dels serveis i proposarà
nous models de funcionament que incloguin circuits, protocols d’intervenció,
documentació.
El Consell de Direcció de PIVSAM donarà compte semestralment a la Comissió
Informativa de Promoció de la Ciutat de l’execució de l’encàrrec de gestió.
Clàusula 7: RÈGIM ECONÒMIC
L’Ajuntament, com a titular del servei, aprovarà anualment les taxes a aplicar als
paradistes objecte de la comanda. Així mateix, determinarà, de conformitat amb la
proposta efectuada per PIVSAM, els models de documents, el format de traspàs de la
informació, la definició dels circuits, i qualsevol altra característica relacionada amb
l’aplicació, gestió i cobrament de les taxes.
A fi i efecte d’assegurar una més gran eficàcia en la gestió econòmica i
administrativa, si s’escau, podran compensar-se les posicions de tresoreria deutora i
creditora que mantinguin ambdues entitats.
PIVSAM haurà de presentar mensualment a l’Ajuntament un estat de liquidació de la
gestió de cobrament realitzada. De resultes d’aquesta liquidació PIVSAM retindrà el
preu establert i, si és el cas, transferirà la resta al compte bancari municipal que es
determini.
El preu de la contraprestació a partir del 1 de gener de 2014 es fixa en 200.000€
anuals, aquest import es facturarà, en quotes mensuals iguals que es faran efectives
per compensació de cada liquidació presentada, d’acord amb el paràgraf anterior.
Clàusula 8: DESTINATARIS
S’adjunta al present Conveni la informació sobre el numero de paradistes i metres
lineals de parades de cada mercadal.

ANNEX 1:
MERCADAL DE MAR
Núm. de parades 34
Metres lineals de parades 193
Núm. de parades de fruita 4
Resta de parades 30
Núm. de metres lineals de fruita 25
Núm. de metres lineals de la resta de parades. 168
MERCADAL DE LA COLLADA
Núm. de parades 52
Metres lineals de parades 378.5
Núm. de parades de fruita 3
Resta de parades 49
Núm. de metres lineals de fruita 35
Núm. de metres lineals de la resta de parades 343.5
MERCADAL DEL CENTRE
Núm. de parades 148
Metres lineals de parades 994
Núm. de parades de fruita 35
Resta de parades 113
Núm. de metres lineals de fruita 274.5
Núm. de metres lineals de la resta de parades 719.5
Clàusula 9: EXTINCIÓ DE LA COMANDA DE GESTIÓ
L’encomana de gestió s’extingirà per mutu acord entre les parts signatàries o a
instància de qualsevol de les dues parts per l’incompliment greu de les seves mútues
i recíproques obligacions.
Clàusula 10: PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Ambdues parts s’obliguen a complir, en referència amb l’objecte del present conveni,
la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i la resta de normativa vigent en aquesta matèria.
En aquest sentit, s’adjunta al present Conveni el contracte entre l’Ajuntament i
PIVSAM de cessió de les dades necessàries per a que PIVSAM pugui dur a terme les
tasques encomanades en aquest document.
Clàusula 11: MARC LEGAL
Al Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda
ambulant o no sedentària, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de

diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici, així com a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i
del Consell, de data 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior, i
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, es defineix la tipologia
dels serveis de mercadal i venda ambulant o no sedentària als que fa referència la
present encomana de gestió.
I en prova de conformitat ho firmen per duplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i
data designades a l’encapçalament.”
____________________________________________________________________

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del
Sr. Francisco Álvarez Marín).

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
13. HISENDA.
DONAR
COMPTE
DELS
EXPEDIENTS
DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EL PRESSUPOST VIGENT
APROVATS PER DECRET.
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels expedients de modificació de
crèdit núm. 1, 2, 5, 6, 7, 9 i 10, corresponents al Pressupost municipal de
l’exercici 2014, aprovats per Decret, d’acord amb el que disposa la base 6.2c)
de les Bases d’execució del Pressupost vigent.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2014 IR-1/2014 IR PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
ROMANENT DE CRÈDIT A INCORPORAR AL PRESSUPOST DE 2014
___________________________________________________________________________________________________________________
(Resum per aplicac. pressupostàries i correspondència amb les aplicac. de les que procedeixen)
ESTAT DE DESPESES

ROMANENTS INCORPORATS
TOTAL
ROMANENT DE
COMPROMISOS
APLICACIÓ
ROMANENTS
TRESORERIA
D’INGRÉS. SUBC
PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
COMPROMESOS NO COMPROMESOS
INCORPORATS
G.P.A.
IMPORT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
05 130 63201
PROTECCIÓ CIUTADANA
24.375,87
2.076,40
26.452,27
26.452,27
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ORGÀNIC
05
24.375,87
2.076,40
26.452,27
26.452,27
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
09 169 62200
ADAPTACIÓ ESPAI MULTIFUNCIONAL
4.017,81
479.170,69
483.188,50
4.017,81
479.170,69
09 169 62203
ESPAI ENTITAT “CASA MIR”
40.000,00
40.000,00
40.000,00
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ORGÀNIC
09
4.017,81
519,170,69
523.188,50
44.017,81
479.170,69
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10 430 64000
PROJECTE INTEGRAL REFORMA
2.033,03
2.033,03
2.033,03
NUCLI ANTIC (ACTIVITAT ECONÒMICA)
10 432 62202
“EL FAR” CENTRE D’INTERPRETACIÓ
412.803,57
412.803,57
412.803,57
I ACOLLIDA TURÍSTICA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ORGÀNIC
10
414.836,60
414.836,60
414.836,60
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
21 923 62304
TELEFONIA IP
90,53
90,53
90,53
21 923 62601
EQUPS INFORMÀTICS
3.635,74
3.635,74
3.635,74
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ORGÀNIC
21
90,53
3.635,74
3.726,27
3.726,27
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
31 330 71100
APORTACIÓ OAL DE PATRIMONI
5.343,51
5.343,51
5.343,51
VÍCTOR BALAGUER
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL ORGÀNIC
31
5.343,51
5.343,51
5.343,51
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 2/2014

Data: 27/05/2014

Text explicatiu: TRANSFERÈNCIA PARTIDA FORMACIÓ DE RECURSOS HUMANS
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 27/05/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES

12.240,00

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

- 12.240,00

I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 5/2014

Data: 13/06/2014

Text explicatiu: INGRESSOS PER CESSIÓ EQUIPAMENTS EDUCATIUS
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 13/06/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS

72.000,00

F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

72.000,00

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

72.000,00

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

72.000,00

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 6/2014

Data: 14/05/2014

Text explicatiu: MODIFICACIÓ PARTIDA FONS DE CONTINGÈNCIA
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 14/05/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES

230.000,00

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

- 230.000,00

I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 7/2014

Data: 18/06/2014

Text explicatiu: SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DESTINADES A DIFUSIÓ ARTÍSTICA
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 18/06/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS

31.591,59

F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

31.591,59

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

31.591,59

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

31.591,59

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 9/2014

Data: 20/06/2014

Text explicatiu: SUBVENCIÓ SOC. PLANS D’OCUPACIÓ PRMI, EMO/174/2014
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 20/06/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS

99.612,00

F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES

99.612,00

RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS

99.612,00

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

99.612,00

RESUM D’EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ
Expedient: 10/2014

Data: 20/06/2014

Text explicatiu: CONTRACTACIÓ SERVEI CONSULTORIA I ASSESSORIA
JURÍDICA PEL SERVEI DE RECUR
Situació expedient: Comptabilitzat

Data comptabilització: 20/06/2014

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES

Import EUROS

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES

7.260,00

H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES

- 7.260,00

I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

14. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DONAR COMPTE DE
L’ACORD DE JGL DE 01.07.2014, DE SUSPENSIÓ DE LA
TRAMITACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA ZONA DE LA
RIBERA DEL PORT, PROMOGUT PER PORTS DE LA
GENERALITAT, FINS AL DESENVOLUPAMENT PREVI D’UN
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I UN CONCURS
D’IDEES.
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament de l’acord de Junta de Govern
Local de data 1 de juliol de 2014, de suspensió de la tramitació de l’Estudi de
Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per
Ports de la Generalitat, fins al desenvolupament previ d’un procés de
participació ciutadana i un concurs d’idees, que es transcriu literalment:
“Relació de fets
I. En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres
públiques, aprovà definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la
Geltrú, formulat per Ports de la Generalitat.
II. En data 23 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 11363), Ports de la
Generalitat, va presentar a l’Ajuntament el document anomenat Estudi de
Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, als efectes de la
seva tramitació.
III. En data 29 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària,
va acordar aprovar inicialment l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port
de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per
DGA Arquitectura Vilanova, SLP.
IV. El referit acord d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, de data 7 de maig de 2014, en el tauler d’anuncis de
la Corporació, en el Diari de Vilanova, de data 9 de maig de 2014, i en la web
municipal d’aquest Ajuntament, i va ser sotmès a informació pública pel termini
de 20 dies.
V. Dins el període d’informació pública del tràmit d’aprovació inicial d’aquest
Estudi de Detall, han tingut entrada els escrits d’al·legacions presentats per: el
Sr. xxxxxxxxxxxxxx, acompanyat de les signatures d’altres veïns en
recolzament del Col·lectiu de Baix a Mar (registre d’entrada núm. 2014015146,
de 26/05/14), el Sr. Joan Ignasi Elena, en representació del Grup Municipal
Socialista de Vilanova i la Geltrú (registre d’entrada núm. 2014015231, de
26/05/14), i el Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, membre del Col·lectiu de Baix a Mar
(registre d’entrada núm. 2014015482, de 28/05/14), els quals, per diversos

motius i entre d’altres consideracions, sol·liciten la retirada d’aquest Estudi de
Detall.
Entre les consideracions que conflueixen en els esmentats escrits
d’al·legacions per demanar la retirada de dit Estudi de Detall, es troben la de
dur a terme, amb caràcter previ, un procés de participació ciutadana, que
permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític, als efectes de definir
el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi passeig
Marítim, així com un concurs d’idees previ amb una visió més àmplia de
l’entorn, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els
propis interessos de Ports.
VI. En aquest sentit, a la vista d’aquestes al·legacions, el govern municipal es
mostra conforme amb que aquest instrument de planejament urbanístic, així
com les actuacions a dur a terme en aquest àmbit portuari, vingui precedit de
forma immediata d’un procés de participació ciutadana previ, que permeti
cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític, als efectes de definir el
resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi passeig
Marítim.
A tals efectes, també es veu convenient dur a terme, per part d’aquest
Ajuntament i amb caràcter immediat, la tramitació d’un concurs d’idees previ
que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan sols la
reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais adjacents al
mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi de Detall,
amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els propis
interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de la
ciutat i de l’esmentada reordenació del front marítim.
Per tal motiu es considera oportú i justificat, per part d’aquest òrgan municipal,
suspendre la tramitació d’aquest Estudi de Detall, fins el desenvolupament
previ i immediat del referit procés de participació ciutadana i l’esmentat
concurs d’idees, de tal manera que en funció del resultat, tant de l’un com de
l’altre, es resoldrà el present procediment en el sentit que sigui escaient.
Fonaments de dret
1. Article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost), en matèria de participació ciutadana en els processos
de planejament urbanístic.
2. Articles 21 i 22 del Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret
305/2006, de 18 de juliol), en quant al foment de la participació ciutadana en
els processos de planejament urbanístic.

3. Article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de
suspensió dels terminis per resoldre un procediment.
Per tot l’exposat, aquesta Junta de Govern Local acorda:
ACORD
“PRIMER. Suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat
per DGA Arquitectura Vilanova SLP, fins el desenvolupament previ i immediat
d’un procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim consens
veïnal, ciutadà i polític, als efectes de definir el resultat final en aquest espai i
la seva interrelació amb el propi passeig Marítim, així com la tramitació, per
part d’aquest Ajuntament i també amb caràcter immediat, d’un concurs
d’idees previ que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent
no tan sols la reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais
adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi
de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els
propis interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de
la ciutat i de la reordenació del front marítim.
En funció del resultat, tant del procés de participació ciutadana com del
concurs d’idees desenvolupats a l’efecte, es resoldrà el present procediment
en el sentit que sigui escaient.
SEGON. Donar compte del present acord al Ple de la Corporació, en la
propera sessió que se celebri.
TERCER. Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat i als interessats en
l’expedient, amb expressió dels recursos que siguin escaients.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
15. MEDI AMBIENT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE
10.06.2014, D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I
LA GELTRÚ I LA FEDERACIÓ D’ADF GARRAF, PER A LA
GESTIÓ I EXECUCIÓ DELS PLANS DE PROGRAMA DE SUPORT
ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS (PPI, PAM, PVI I PPU).

ES DÓNA COMPTE al Ple de l’acord de Junta de Govern Local de data 10 de
juny de 2014, que diu literalment el següent:
“Relació de fets
1. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i
extinció d’incendis, així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb
el que preveuen l’art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local i l’art. 66.2, lletres c) i f) del Text
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
2. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i
com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local. El suport de la Diputació es concreta en la redacció i revisió
dels Plans Territorials i l’aportació econòmica corresponent per dur-los a
terme als municipis.
3. Els Plans Territorials de prevenció d’incendis forestals es concreten en
•
•
•
•

Pla Municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
Pla d’Actuació Municipal en emergències per incendis forestals
(en endavant PAM)
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (en endavant
PVI)
Pla de Prevenció d’incendis forestals en Urbanitzacions (en
endavant PPU)

4. El Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) és un
document que conté el conjunt de previsions i mesures i actuacions que
cal emprendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i
facilitar-ne l’extinció. l primer Pla es va redactar el 31-12-1996 i cada quatre
anys s’han fet les revisions. En data 5 de novembre de 2013 en Junta de
Govern Local es va aprovar el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis
Forestals per al període 2013-2017, El nombre d’inversions previstes en el
període 2013–2017 són 25. La proposta del cost total del programa
d’inversions i manteniment de les infraestructures per a la prevenció
d’incendis és de 45.155,40 €. L’import del 20% de la proposta de cost total
en el període 2013 – 2017 que haurà de fer front aquest Ajuntament és de
9.031,08 €. A la qual caldrà afegir, les despeses íntegres no
subvencionables, del trasplantament i reposició de les plantes protegides
(margallons, etc.) afectades pels arranjaments i/o obertures de pistes
forestals, i que hauran de pressupostar-se i executar-se per aquest
Ajuntament per a cadascuna de les obres que es realitzin en els
successius anys de la vigència del Pla.

5. El Pla d’Actuació Municipal en cas d’Incendi Forestal (PAM) és
obligatori segons la llei 4/1997 de 20 de maig, de protecció civil. La
Diputació de Barcelona dóna anualment suport tècnic per als simulacres
d’activació del PAM i l’actualització de fitxes de recursos humans i
materials del PAM als ajuntaments abans del risc d’incendi
6. El Pla d’informació i Vigilància contra incendis (PVI), és un pla de
vigilància mòbil amb reforç especial en els parcs de la província amb una
xarxa de punts de guaita i amb un programa d’actuacions especials per als
dies de risc molt alt o extrem d’incendis forestals, amb la finalitat de
minimitzar al màxim el risc o l’abast dels incendis en cas que es produeixin.
El PVI combina la informació a la població, de la normativa vigent segons
Decret 64/95 de 7 de març. El PVI s’executa mitjançant campanyes anuals
en períodes de risc alt d’incendi (que són aproximadament del 2 de juny al
12 de setembre). El PVI es desenvolupa per un Programa tècnic liderat per
la Diputació i que l’ajuntament i l’ADF col·laboren en la planificació,
execució, control i valoració.
7. El Pla de Prevenció d’Incendis Forestal per les Urbanitzacions
(PPU), s’acullen a la Llei 5/2003 de 22 d’abril, en la qual obliga a tenir una
sèrie d’infraestructures de protecció de la pròpia urbanització i un Pla
d’Autoprotecció que s’ha d’incorporar en el pla d’actuació municipal. La
Diputació ofereix ajut econòmica o tècnic en la redacció dels plans per
facilitar-ne la implementació. Actualment no es disposa al municipi de PPU,
i s’han realitzat les peticions de suport a la Diputació per a la redacció de
dits plans per a urbanitzacions determinades.
8. Per a la bona consecució dels objectius per portar a terme els Plans
Territorials de prevenció d’incendis forestals, concretats en el PPI, PVI i
PAM. La Diputació de Barcelona proposa a l’ajuntament i a l’ADF Garraf un
conveni general de prevenció d’incendis forestals que recull els plans; PPI,
PVI i PAM, el qual tindrà una validesa entre els anys 2014 i 2017,
coincidint amb la validesa de l’aprovació del PPI. Aquesta nou conveni de
col·laboració global substitueix les subvencions que fins ara la Diputació
oferia a les ADF per executar els PPI, i alhora engloba totes les estratègies
i plans de lluita i prevenció d’incendis forestals (PVI, PAM, PPU), amb
l’objectiu d’agilitzar els procediments d’actuació i alhora afavorir l’eficiència
i eficàcia administrativa.
9. Els principals compromisos que adquireix l’Ajuntament a través del
present conveni són els següents:

•

En relació al PPI: participar en el programa anual que concretarà
les obres a executar i les aportacions de despesa, realitzar
l’aportació econòmica corresponent per l’ajuntament segons el PPI
aprovat, transferir al compte corrent de l’ADF un cop rebuda la
justificació i informe favorable, l’import corresponent de l’annex
aprovat, participar en la comissió de seguiment, facilitar permisos,
etc

•

En relació al PAM: facilitar les dades necessàries per la revisió i
redacció de les fitxes i documents, participació directe de les
persones delegades o implicades en el simulacre anual, sol·licitar a
la Diputació la realització del simulacre anual d’activació del Pla
d’incendi forestal a través dels procediments que es determinin.

•

En relació al PVI, col·laborar amb la Diputació i l’ADF en l’execució
del pla d’acord al programa tècnic, col·laborar en el procés de
selecció de persona segons les bases, aprovació del programa
tècnic anual i col·laboració, finançament de despeses generades pel
consum de combustible, reparacions i substitucions de rodes dels
vehicles, així com rentat d’aquests durant la campanya, i destinar la
quantitat econòmica especificada anualment en el programa tècnic
esmentat anteriorment. L’ADF Garraf és una entitat de la qual
l’Ajuntament en forma part, el conveni també concreta els
compromisos de l’ADF dels quals en destaca aquest informe: el
relacionat al PPI: l’ADF destinarà anualment l’aprovació de
l’ajuntament i de la Diputació a l’execució de les obres relacionades
amb el PPI i a executar segons calendari previst en el Pla.

•

Creació d’una comissió de seguiment (CI) paritària per al
conveni.

•

Desenvolupament del conveni: cada any la comissió de
seguiment establirà i acordarà les obres a executar segons el
programa del PPI aprovat i a partir d’unes prioritats que es
determinen en el conveni (danys greus, punts crítics, calor
estratègic..), es redactarà un document que es farà constar com
ANNEX i caldrà que sigui signat i validat pels representants legals
dels firmants. En relació al PVi es redactarà un Programa tècnic
anual per part de la OTPMIF de la Diputació el qual es presentarà
per la seva aprovació a la CI.

•

Pressupost: en relació al PPI, per al 2014, l’aportació de
l’Ajuntament de Vilanova és de 1.803.00 euros, i de la Diputació de
Barcelona de 7.212,00 euros. Per successius anys la Diputació i
l’Ajuntament assignaran anualment quan procedeixi i d’acord a la
seva disponibilitat pressupostària els recursos econòmics
necessaris per la realització de les actuacions anuals acordades per
la CI.

•

EL PVI. En el cas de l’any 2014 es concreta en la cessió temporal
per la campanya del vehicle matricula 7874BXP Pickup model
Nissan 2.5 DI propietat de l’Ajuntament, i l’aportació econòmica de
581,27 euros en concepte de consum de combustible per executar
la ruta de vigilància per al 2014. El consorci Els Colls-Miralpeix té
prevista una aportació dels ajuntaments del seu àmbit d’un total de
989 euros, dels quals es preveu es pugui destinar 210,77 a Vilanova
i la Geltrú.
Vigència del conveni de quatre anys. Del 2014 al 2017

•

Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. Art. 25.2
c i f.
2. 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. Art. 66.3 c i f.
3. D’acord amb les competències que atorga a l’Alcaldessa l’article 53 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de
l’Alcalde a la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2007, i d’acord
amb l’informe tècnic favorable emès al respecte i incorporat a l’expedient.
Per tot això aquesta Junta de Govern Local acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) Garraf, per a la gestió i l’execució dels plans del programa de
suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals, vàlid entre
els anys 2014 i 2017.

SEGON. Aprovar la despesa de la quantitat de MIL VUIT-CENTS TRES
EUROS (1.803,00 €) a càrrec de la partida Manteniment d’espais naturals
núm. 42.179.22.69902; i la despesa de la quantitat de CINC-CENTS
VUITANTA-UN AMB VINT-I-SET CÈNTIMS D’EUROS (581,27 €) a càrrec de
la partida Manteniment de vehicles núm. 42.170.21400 del pressupost ordinari
de 2014. Aquestes quantitats corresponen a la despesa prevista del PPI
(1.803 €) i del PVI (581,27 €) per aquest any 2014.
TERCER. Trametre aquest acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona, a l’ADF Garraf, adscrita al nostre
municipi, i al departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els
documents que siguin necessaris per a executar el següent acord.”
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.
16. MEDI AMBIENT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE
29.04.2014, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA FUNDACIÓN MÁS ÁRBOLES I L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA, PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN ACORD DE
PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTOS AUTÒCTONS PER
CREAR UNA ZONA DE BOSC.
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’acord de Junta de Govern Local de data 29
d’abril de 2014, que diu literalment el següent:
“Relació de fets
1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va signar el 2009 el Pacte d’Alcaldes
amb l’objectiu de reduir les emissions d’efecte hivernacle en un 20% el
2020. Una forma de mitigació de les emissions de CO2 és afavorir la massa
forestal que capta el gas d’efecte hivernacle.
2. Atès que l’Ajuntament disposa de terrenys de titularitat municipal
catalogats com a zona verda, i que molts d’aquests terrenys són
susceptibles de millora en quant a vegetació, funció ecològica i
paisatgisme.
3. Vist que la Fundación Más Árboles és una entitat de caire estatal que
promou, gestiona i finança iniciatives viables de plantació i manteniment

d’arbrat, i que treballa facilitant a empreses privades i altres organitzacions
la possibilitat de patrocinar plantacions d’arbrat per compensar les
emissions de CO2 i alhora contribuir en projectes sostenibles.
4. Dita entitat té experiència contrastada en projectes similars al que es
presenta en aquest conveni i en el treball amb l’administració local. La
Fundación Más Árboles ha realitzat convenis de col·laboració similars amb
altres ajuntaments catalans com Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat del
Vallès. Els resultats i els beneficis dels convenis es valoren de forma
positiva per part dels ajuntaments implicats.
5. A través del present conveni, la Fundación Más Árboles aporta projectes
de revegetació als terrenys que l’ajuntament vol millorar en quant a massa
vegetal. Aquestes projectes seran consensuats amb els serveis tècnics
municipals que podran proposar canvis o millores.
6. La Fundación es compromet a realitzar de forma gratuïta i sense cost per
l’ajuntament tots els treballs previs de plantació (preparació prèvia del
terreny, esmena i acondicionament d’aquest ...), subministrament de les
espècies vegetals i plantació d’aquestes, seguint els criteris tècnics del
projecte; i manteniment i reg necessari durant la vigència del conveni.
7. Tots els projectes s’executaran tenint en compte que les espècies
d’arbres i arbustos seran autòctones i s’empraran tècniques ecològiques i
de permacultura.
8. D’altra banda, s’oferiran activitats de sensibilització mitjançant tallers o
cursos, els quals s’oferiran per la pròpia entitat i sense afany lucratiu, que
seran gestionades a través del CRIA (Centre de Recursos i Informació
Ambiental).
9. Per la seva part, l’Ajuntament concreta en el conveni 4 terrenys
catalogats com a zona verda, malgrat un d’ells és on estan ubicats els horts
urbans municipals; susceptibles de ser objecte dels projectes de
revegetació amb espècies autòctones descrits en el present conveni.
10. L’Ajuntament estudiarà els projectes tècnics afegint, si s’escau, canvis o
millores, facilitarà els permisos per l’actuació de plantació i d’altres que es
necessitin, així com un accés a l’aigua si és necessari per al reg. L’aigua
provindrà del freàtic a través del Pou Camps, lloc on actualment s’abasten
els serveis de jardineria i pou que està controlat per la Companyia d’Aigües.
Aquest consum d’aigua no té cost per l’Ajuntament, i el consum elèctric del
bombeig s’assumeix pel departament de serveis viaris.

11. A més, l’Ajuntament es compromet a comunicar les incidències o altres
informacions que puguin afectar els projectes de plantació; i a preservar i
permetre la permanència de les espècies plantades, així com l’ús del
terreny com espai verd d’acord amb la legislació relacionada.
12. Es preveu la creació d’una comissió de seguiment amb representants
de les dues parts i una durada del conveni de 4 anys, prorrogable 4 anys
més.
13. La signatura i execució del present conveni no comporta cap despesa
pressupostària per l’Ajuntament.
Fonaments de dret
Per tot això, d’acord amb l’acord plenari de 25 de juliol de 2011, pel qual es
delega a la Junta de Govern Local l’atribució de convenis en qualsevol matèria,
excepte els urbanístics, si bé s’haurà d’informar preceptivament a la Comissió
Informativa i es donarà compte al Ple dels acords presos per la Junta de
Govern Local, i d’acord amb l’informe tècnic emès al respecte, aquesta Junta
de Govern Local acorda:
ACORD
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundación Más Árboles i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per al desenvolupament d’un acord de
plantació d’arbres i arbustos per crear una zona de bosc.
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi el referit
conveni així com els documents que siguin necessaris per a executar el
següent acord.
TERCER. Donar compte del present conveni al Ple d’aquest ajuntament.”

ANNEX
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VILANOVA I LA GELTRÚ Y LA FUNDACIÓN + ÁRBOLES, PARA EL
DESARROLLO DE UN ACUERDO DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES I ARBUSTOS
AUTÓCTONOS PARA CREAR UNA ZONA DE BOSQUE

REUNIDOS
De una parte, Dña. Neus Lloveras i Massana, en cualidad de alcaldesa del
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, con sede en Plaça de la Vila, núm. 1, de
Vilanova i la Geltrú (en adelante, el AYUNTAMIENTO) y NIF P5830802D, asistida por
el secretario de este Ayuntamiento, Sr. Isidre Martí i Sardà.
De otra parte, D. Andrés Rodríguez Rodríguez con NIF 06959595W, en su condición
de Presidente de la Fundación + Árboles, con domicilio en calle Los Jardines nº 6, 2º,
02450 Riópar (Albacete), con CIF nº G-02.435.964, constituida por tiempo indefinido
según consta en escritura pública otorgada ante el Notario de Albacete D. Antonio
Cortés García, inscrita en el registro de Fundaciones del Ministerio de Medio
Ambiente el 13 de Junio de 2007 (en adelante, + ÁRBOLES).
MANIFIESTAN
1.- El Ayuntamiento de VILANOVA I LA GELTRÚ tiene como una de sus prioridades
promover e incentivar aquellas acciones y colaboraciones que comporten una
divulgación y preservación del medio ambiente y del entorno natural. Este
Ayuntamiento quiere proseguir con las actuaciones que supongan una mitigación de
las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la plantación de árboles,
arbustos y herbáceas, según criterios de ecología y adaptación.
Que el Pleno Municipal en fecha de 5 de octubre de 2009, aprobó el Plan de Acción
para la Energía Sostenible, en el marco del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas contra el
cambio climático promovido por la Unión Europea, con la finalidad de llegar a una
reducción del 20 % de la emisión de CO2 en relación las generadas por el municipio
2007.
2.- La Fundación + Árboles tiene el objetivo de impulsar una nueva cultura del árbol
que contribuya a un cambio de actitud en la relación con el entorno natural. Por esto
promueve, gestiona y financia iniciativas viables para la plantación y el mantenimiento
de arbolado.
CLAUSULAS
PRIMERA
Que ambas partes tienen la voluntad de iniciar una colaboración para el desarrollo de
un programa conjunto de actuaciones que supongan una reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y consecuentemente una mitigación del impacto que
estas generan al clima a nivel local y global. Estas acciones consistirán básicamente
en la plantación de árboles, arbustos y herbáceas de especies autóctonas, siguiendo
criterios de adaptación del entorno, en fincas municipales, en concreto las parcelas de
titularidad pública que se citan a continuación en la segunda cláusula.
Las actuaciones de colaboración de este convenio no representan ningún coste
económico para el ayuntamiento.

SEGUNDA
Que el Ayuntamiento dispone de unos terrenos de titularidad municipal, los cuales
considera que son susceptibles de ser mejorados en cuanto a vegetación y masa
vegetal existente (vegetación arbustiva o/y arbórea) con la finalidad de reducir y
compensar parte de las emisiones de CO2 que se emiten en la atmósfera cada año, y
a la vez mejorar la calidad ambiental y paisajística de los espacios públicos
municipales.
Se concretan a continuación los terrenos de titularidad municipal en Vilanova i la
Geltrú donde realizar estas mejoras anteriormente citadas, concretamente:
1. Parcela Inscrita núm 289.16, Zona Verde F-003, rodea la zona de
equipamiento colectivo E-001 (se acompaña ficha inscripción registral).
2. Parcela Inscrita núm. 289.3 del “Inventari de Béns Immobles”, PARCELA
ubicada en la calle de l’Acer, 1 i carrer del Ciment,5, Masia d’en Barreres II ( se
acompaña de ficha registral).
3. Parcela inscrita con núm. 260/3 del “Inventari de Béns Immobles”, ZONA
VERDA ubicada en la Rambla dels Països Catalans, (se acompaña ficha
registral).
4. Parcela con núm. 208/55 B del “Inventari de Béns Immobles” cualificada de
“Sistema d’Espais Lliures (clau F), situada en Avinguda Rocacrespa nº 1,
ocupación del 20 % de dicha parcela, en concreto en la zona actual donde hay
el proyecto de los huertos urbanos ecológicos, que cuenta con una superficie
total de 2.706,45 m2. En dicha parcela se prevé completar la vegetación
arbustiva o/i arbórea de forma acorde con el espacio de huertos urbanos.
Las acciones de plantación de especies vegetales se efectuaran en dichos terrenos
de propiedad municipal.
TERCERA
Que + Árboles se compromete a:
Proponer y presentar al ayuntamiento los proyectos técnicos de revegetación para los
terrenos descritos en la segunda cláusula y consensuar dichos proyectos
conjuntamente con los servicios técnicos municipales, los cuales podrán proponer
mejoras o cambios. Los proyectos tendrán en cuenta en sus aspectos técnicos la
utilización de especies autóctonas, técnicas ecológicas y de permacultura y forestería
análoga. Las actuaciones a desarrollar de los proyectos consistirán en una o varias
plantaciones de árboles y/o arbustos en los terrenos de titularidad municipal descritos
anteriormente.
Designar un/a representante para la comisión seguimiento del convenio.
Que + Árboles se compromete, en el marco de los proyectos técnicos presentados, a:
-

Ejecutar las tareas de preparación del suelo previas a la plantación, como son:
realización de los huecos, rasas necesarias, incorporaciones de materia

-

-

orgánica u otras intervenciones que tengan como objetivo la mejora del suelo,
drenaje y acceso a la plantación. Y la preparación de la parcela con tareas de
desbrozado, poda, esclarecimientos y riego del espacio para la puesta en
marcha y durante todo el período de la duración del convenio.
Suministrar y realizar la plantación de árboles, arbustos y plantas herbáceas
autóctonas adecuadas y necesarias, incluyendo los trabajos de adecuación del
correspondiente alcorque, hoyo para el riego, o incorporando estructuras para
el almacenamiento de agua, utilizando siempre que sea posible unos
productos y un sistema que permita el máximo aprovechamiento del agua
disponible y que favorezca el crecimiento adecuado de los ejemplares
plantados con el mínimo mantenimiento posible.
Riego de asiento.
Reposición de las marras vegetales durante los próximos 4 años.
Riegos y otras tareas de mantenimiento durante 4 años
Realizar las actuaciones descritas anteriormente con profesionalidad y con
conocimiento previo a los responsables municipales,
Se concreta que: no pueden talarse árboles sin la autorización municipal
previa y sin justificante previo de la causa (enfermedad, muerte, entresacas…).
Asimismo deberá comunicarse al Ayuntamiento cualquier incidencia que se
produzca y que merezca de su conocimiento, así como informar de forma
previa las fechas de inicio de trabajos y de plantaciones en cada zona.

Que + Árboles se compromete en cuanto a sensibilización y divulgación ambiental:
-

-

Realizar talleres y/o cursos de formación de Permacultura o de materias
similares, incluyendo el método de reforestación de suelos quemados
“Nengo Dango” para vegetar el suelo con herbáceas propias del lugar con
técnicas ecológicas. Los cursos se realizaran por la propia entidad y no
tendrán ningún afán lucrativo.
Coordinar estos cursos o actividades con el CRIA (Centro de Recursos i
Información ambiental) dentro de la programación de actividades
ambientales del municipio. Los cursos se realizaran en centros
municipales, el mismo CRIA o similares espacios públicos.

CUARTA
Que el ayuntamiento se compromete a:
-

Estudiar los proyectos técnicos de revegetación presentados por la Fundación,
proponer mejoras o cambios si se considera necesario, y consensuar con la
Fundación dicho proyecto.
Facilitar a + ÁRBOLES los permisos que fueran necesarios para el correcto
desarrollo de las actividades así como información técnica relacionada
necesaria.
Comunicar a + ÁRBOLES cualquier incidencia que merezca de su
conocimiento y que se genere y pueda afectar a las plantaciones realizadas
por esta entidad.

-

-

-

La preservación y la permanencia de los árboles y arbustos plantados, y que
los terrenos municipales descritos en este convenio prosigan con la finalidad
de espacio verde público cumpliendo así la legislación relacionada con el
ordenamiento urbano, (con la excepción de una situación justificada en la que
se hiciera necesario el cambio de uso, el cual debería ser efectuado de
acuerdo a la legislación relacionada).
Pasados los años de vigencia del convenio, a mantener las condiciones
mínimas de limpieza, seguridad y mantenimiento del lugar del mismo modo
que se atribuyen a las otras zonas verdes municipales.
No talar los árboles salvo causa justificada (enfermedad del árbol, entresacas,
etc.)
En relación al agua y en caso justificado, el ayuntamiento puede facilitar el
acceso a un punto de agua que existe en el municipio, el cual será el mismo
que se utiliza para los servicios municipales de jardinería (proveniente del
freático y controlada por la compañía de aguas), actualmente es el Pou
Camps.
Designar un/a representante como mínimo para la comisión de seguimiento
del convenio.

QUINTA – Difusión
El AYUNTAMIENTO y + ÁRBOLES harán difusión de la firma del presente convenio y
de las actuaciones que se lleven a cabo de su actuación, con los medios a su alcance.
SEXTA - Duración
Este convenio tendrá un periodo de duración inicial de 4 años, los cuales podrán
prorrogarse de año a año hasta un máximo de 8 años, si ninguna de las partes
implicadas manifiesta lo contrario con dos meses de antelación al cumplimiento del
término establecido.
Al finalizar el convenio, ambas partes podrían prorrogar el acuerdo con la firma de un
documento anexo o con la formalización de un nuevo convenio, con la misma finalidad
de llevar a cabo actuaciones de plantación autóctona que supongan una mitigación de
las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la potenciación de flora
autóctona y su adaptación en fincas de titularidad municipal.
SEPTIMA - Comisión de seguimiento
Para garantizar una colaboración ágil y adecuada entre el Ayuntamiento y + Árboles
sobre el desarrollo de las tareas a realizar, que se describen en este convenio, se
creará una comisión integrada por un representante designado por cada una de las
partes que subscriben este convenio con participación a otras personas si es
necesario. Podrán asistir en cualidad de asesores otras personas que se consideren
adecuadas en cada sesión.
La referida comisión celebrará un mínimo de una reunión anual, i se fijaran los
criterios de actuación, el calendario de estas y se determinaran las actividades que

deban hacerse, así como el seguimiento del buen desarrollo de las tareas y la
evaluación de los resultados previstos.
De cada una de las sesiones que se realice se tomará un acta.
Dichas reuniones podrán realizarse por vía presencial o por medios telemáticos.
OCTAVA – Revocación
Este acuerdo podrá ser resuelto de forma anticipada antes del plazo de su vigencia en
los supuestos siguientes:
- Por mutuo acuerdo de las partes.
- Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio por cualquiera
de las partes.
- Por cualquiera de las cláusulas previstas en el marco normativo vigente.
- Por un suceso o impacto sobrevenido.
Y en prenda de conformidad y aceptación, las partes firman este convenio en dos
ejemplares, en Vilanova i la Geltrú a xxx de xxxx de 2014.”

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

URGÈNCIA
16 BIS. APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ A L’EMPRESA PARC DEL
GARRAF SPORT AIE, TITULAR DE LES CONCESSIONS
D’OBRA O SERVEI PÚBLIC DE LA PISCINA COBERTA
MUNICIPAL DEL CARRER D’OLIVELLA, S/N, DE VILANOVA I LA
GELTRÚ I DEL COMPLEX ESPORTIU, PER A REFINANÇAR ELS
PRÉSTECS HIPOTECARIS ACTUALMENT CONSTITUÏTS, AIXÍ
COM LA CONSTITUCIÓ D’UN DE NOU.
Relació de fets
Atès que l’art. 26 del plec de condicions que regula la concessió d’obra o servei
públic de la piscina coberta municipal del carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la
Geltrú, regula el dret del concessionari a hipotecar la concessió per al
compliment dels fins concessionals, prèvia autorització expressa de
l’Ajuntament.

Atès que igualment l’article 27.8 de l’esmentat plec estableix l’obligació del
concessionari de no gravar els béns que hagin de revertir a l’ajuntament, sense
la prèvia autorització d’aquest.
Atès que la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 2008, va acordar ampliar
l’esmentada concessió fins el dia 25 de gener de l’any 2047 i a constituir el dret
real de garantia d’hipoteca de la concessió administrativa, per un import màxim
de 4 milions d’euros.
La finca registral sobre la qual es constitueix la concessió objecte d’hipoteca és
la 60.735, havent-se constituït un primer préstec per import de 3.050.000 euros
i un segon per import de 600.000 euros.
Atès que l’art. 14.11 del plec de condicions que regula la concessió d’obra o
servei públic del Complex Esportiu Municipal regula el dret del concessionari a
hipotecar la concessió per al compliment dels fins concessionals, prèvia
autorització expressa de l’Ajuntament.
Atès que igualment l’article 16.7 de l’esmentat plec estableix l’obligació del
concessionari de no gravar els béns que hagin de revertir a l’ajuntament, sense
la prèvia autorització d’aquest.
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’1-3-2004 va ratificar el dret autoritzant la
concessionària a constituir una hipoteca amb la finalitat de realitzar les obres
derivades del projecte constructiu de l’abans esmentat complex. L’import
d’aquest primer préstec va ascendir a la quantitat de 4.600.000 €.
Atès que la Junta de Govern Local en data 6-3-2007 va autoritzar la constitució
de la hipoteca de la concessió, segons finca registral 52.211, per import
d’1.500.000 €, els quals es van distribuir en un préstec de 727.000 € i un altre
de 850.000 €.
Atès que en aquesta línia la concessionària de les dues concessions, PARC
DEL GARRAF, AIE, ha sol·licitat la reestructuració del deute financer d’acord
amb els següents paràmetres:
1. OPERACIONS HIPOTECÀRIES
Proposem refinançar els capitals pendents, així com les quotes vençudes i
impagades de les operacions següents:
•

Es sol·licita autorització per a la novació del préstec hipotecari número
1436558080, sobre la finca 52211 (Parc del Garraf) per un import de

3.970.000,00€, a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any més
2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i un
termini d’amortització de 25 anys (300 mesos).
•

Es sol·licita l’autorització per a la novació del préstec hipotecari número
1436558080, sobre la finca 52211 (Parc del Garraf) per un import de
765.000,00€, a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any més 2,25%,
un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i un termini
d’amortització de 25 anys (300 mesos).

•

Es sol·licita l’autorització per a la novació del préstec hipotecari número
1436563182, sobre la finca 60735 (Esportiu La Piscina), per un import
de 2.850.000,00€ a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any més el
2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i un
termini d’amortització de 25 anys (300 mesos).

•

Es sol·licita l’autorització per a la concessió d’un préstec hipotecari,
sobre la finca 60735 (Esportiu La Piscina) per un import de 900.000€ a
un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any més el 2,25%, un any (12
mesos) de carència d’amortització de capital i un termini d’amortització
de 25 anys (300 mesos).
Aquest préstec servirà per pagar les despeses de constitució de
totes les contractacions (68.344,00€), la nova taxació de la
concessió garantía de la hipoteca 15.000,00€, 650.206€ per a les
quotes impagades dels préstecs signats amb Bankia en situació de
vençudes i 166.450€ per al finançament de les inversions
necessàries i imprescindibles per a la continuació del normal
funcionament del negoci. Els recursos es destinarien única i
exclusivament a:
-

Paviment sala de Fitness, valorat en 2.450€ + IVA.
Reparacions al paviment de la piscina i els vestuaris, valorades
en 60.000€ + IVA.
Compra de l’estació productora d’energia de Gas Natural,
valorada en 104.000+IVA.

Atès que el pla de viabilitat que està elaborant l’empresa RUMBS, Gestió i
Consultoria Esportiva, SL, contempla el refinançament i la constitució d’un nou
préstec abans esmentat, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i
alleugerar les tensions de Tresoreria, i especialment evitar que Bankia, en tant
que creditor hipotecari, iniciï un procediment judicial d’execució hipotecària a la
vista de les quotes impagades fins al moment.

Fonaments de dret
.- Articles 26 i 27.8 del plec de condicions de la concessió administrativa d’obra
i servei de la piscina municipal coberta del carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la
Geltrú, i art. 14.11 i 16.7 del plec de condicions de la concessió administrativa
d’obra o servei del Complex Esportiu.
.- Article 22.1.n) de la Llei reguladora de les bases de règim local, que estableix
la competència del Ple per a adoptar el present acord, el qual s’adoptarà per
majoria absoluta d’acord amb l’art. 47.1.j) de l’esmentada norma.
.- Articles 107.6 i 175.3 de la Llei hipotecària i del seu reglament,
respectivament.
.- Article 98.2 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
ACORD
“PRIMER. 1. Autoritzar a PARC DEL GARRAF SPORT AIE, concessionària de
la concessió administrativa d’obra i servei de la piscina municipal coberta del
carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la Geltrú, la novació del següent préstec
hipotecari:
•

número 1436563182, sobre la finca 60735 (Esportiu La Piscina), per un
import de 2.850.000,00€ a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any
més el 2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i
un termini d’amortització de 25 anys (300 mesos).

2. Autoritzar a PARC DEL GARRAF AIE, concessionària de la concessió
administrativa d’obra i servei del Complex Esportiu, la novació dels següents
préstecs hipotecaris:
•

número 1436558080, sobre la finca 52211 (Parc del Garraf) per un
import de 3.970.000,00€, a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any
més 2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i un
terminin d’amortització de 25 anys (300 mesos).

•

número 1436558080, sobre la finca 52211 (Parc del Garraf) per un
import de 765.000,00€, a un tipus d’interès nominal d’Euribor a un any
més 2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització de capital i un
termini d’amortització de 25 anys (300 mesos).

3. Autoritzar, d’acord amb els articles 107.6 i 175.3 de la Llei hipotecària i el
seu reglament, respectivament, a PARC DEL GARRAF AIE, concessionària de
la concessió administrativa d’obra i servei de la piscina municipal coberta del
carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la Geltrú, per a constituir un préstec amb
garantia del dret real d’hipoteca sobre la concessió administrativa finca 60735
(Esportiu La Piscina) per un import de 900.000€, a un tipus d’interès nominal
d’Euribor a un any més el 2,25%, un any (12 mesos) de carència d’amortització
de capital i un termini d’amortització de 25 anys (300 mesos).
Aquest préstec servirà per pagar les despeses de constitució de totes les
contractacions (68.344,00€), la nova taxació de la concessió de garantia de la
hipoteca per un import 15.000,00€, un import de 650.206€ per les quotes
impagades dels préstecs signats amb Bankia en situació de vençudes i
166.450€ per al finançament de les inversions necessàries i imprescindibles
per a la continuació del normal funcionament del negoci. Els recursos es
destinarien única i exclusivament a:
-

Paviment sala de Fitness, valorat en 2.450€ + IVA.
Reparacions al paviment de la piscina i els vestuaris, valorades en
60.000€ + IVA.
Compra de l’estació productora d’energia de Gas Natural, valorada en
104.000+IVA.

No es podrà disposar materialment d’aquestes quantitats sense la prèvia
autorització de l’Ajuntament.
SEGON. Instar l’empresa concessionària, una vegada materialitzi jurídicament
aquest acord, a regularitzar les retribucions salarials amb el treballadors, així
com la garantia a dipositar a l’Ajuntament, atès que l’autorització acordada
facilita i millora la disponibilitat econòmica i de tresoreria.
No obstant, es demana a l'empresa concessionària que l'endemà mateix
d'aquesta aprovació iniciï els tràmits amb Bankia per tal de poder fer front al
pagament de les nòmines, si és possible el mateix dia 8 de juliol.
TERCER. Condicionar l’eficàcia jurídica d’elevar a públic aquest acord a
l’aprovació per part de la concessionària del conveni i del pla de viabilitat
encarregat a l’empresa RUMBS, Gestió i Consultoria Esportiva, SL.”
Es vota en primer lloc la urgència de la proposta, la qual s’aprova per
unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots
de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín).

A continuació es vota la proposta.
majoria absoluta.

L’aprovació d’aquest acord requereix

La proposta s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), PP (2), ICV (2)
i Sr. Francisco Álvarez = 21 vots
Vots en contra: CUP = 2 vots

MOCIONS
Grup municipal d’ICV
17. MOCIÓ PER ELABORAR
TURÍSTIC I COMERCIAL.

UN

PLA

D’ACCIÓ

MUNICIPAL

L’esforç d’anys de transformació i millora de l’espai públic i paisatge de la
ciutat, així com de reequipament social i cultural, han estat la base perquè
l’activitat comercial i turística de la nostra ciutat s’ampliés, i són la base per a
generar potencial i noves oportunitats de millora i consolidació futura. Aquestes
perspectives de futur desenvolupament han estat afectades per l’impacte de la
crisi econòmica. Tot i així, els indicadors econòmics comparats actuals
assenyalen que la nostra ciutat té un dels nínxols potencials d’ocupació en
l’àmbit comercial i turístic.
Atès que en el Pla d’Acció Municipal 2011-2015 només s’especifiquen accions
concretes per desenvolupar els sectors econòmics de comerç i turisme, i
davant la necessitat de fer front a les dificultats que travessen els sectors,
especialment el petit comerç de proximitat, i la necessitat d’afavorir la creació
de llocs de treball i promoure aquests sectors, ICV considera que la millor
manera és treballar col·lectivament, orientant, activant i desenvolupant tots els
potencials presents que facin possible generar les oportunitats futures
d’aquests dos sectors.
Per aquestes raons, ICV va proposar a aquest Ple el 7 de maig de 2012, i
aprovat per unanimitat, l’elaboració d’un Pla d’acció turístic i comercial per a
Vilanova i la Geltrú en el decurs del 2012, en base a un procés de consulta,
participació i de consens polític, social i ciutadà per tal de definir un model de
desenvolupament turístic i comercial de la ciutat per als propers anys, els eixos
i prioritats de treball municipal i el conjunt d’accions a desenvolupar.

Atès que a inicis de juny de 2014, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha rebut
de mans de la Diputació de Barcelona l’Anàlisi de la situació comercial i
perspectives de futur de comerç de la ciutat de Vilanova i la Geltrú on s’afirma
que Vilanova i la Geltrú té una sèrie de potencialitats no aprofitades, que a mig
i llarg termini, ben treballades, li poden oferir un nou posicionament comercial
de futur i “per aconseguir-ho, s’ha de definir un PLA ESTRATÈGIC GLOBAL
que creiem que va més enllà del comerç: és també un tema de ciutat.”
Atès que podem considerar aquest Anàlisi de la situació comercial... útil per la
informació que presenta, però la proposta central “d’aconseguir convertir-se en
el pol d’atracció comercial de la zona sud de Barcelona reconeguda com a
ciutat de ‘shopping’, és a dir ‘turisme de compres’.” no correspon a un model
comercial global de ciutat, si més no redueix les propostes a un sector de la
ciutat i no a un pla estratègic global consensuat en base a un procés de
consulta, participació i de consens polític, social i ciutadà.
Atès que considerem que un Pla d’acció turística i comercial és un bon
instrument per desenvolupar aquests dos sectors econòmics de la ciutat,
alhora que permet consensuar el model de com ha de ser el nostre
posicionament comercial i turístic, implicant a tots els sectors econòmics i
socials, ciutadans i polítics per definir quin camí de treball conjunt hem de
realitzar per a assolir un millor desenvolupament.
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de l’Ajuntament
acorda:
ACORD
“Donar compliment a la moció aprovada per unanimitat al Ple de 7 de maig de
2012 per elaborar un Pla d’Acció Municipal Turístic i Comercial, que estableix
un procés de consulta, participació i de consens polític, social i ciutadà, que
defineixi el model de desenvolupament turístic i comercial de la ciutat per als
propers anys, els eixos i prioritats de treball municipal i el conjunt d’accions a
desenvolupar.”
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU (8), PSC (8), PP (2), CUP (2), ICV (2) i
Sr. Francisco Álvarez Marín = 23 vots
Abstenció: Sra. Ariadna Llorens, per no ser present a la sala = 1 vot

18. MOCIÓ PER POSAR EN VALOR EL JACIMENT DE DARRÓ I
ESTUDI DE DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS
NACIONAL.
L’11 de març de 2014, un acord del Govern de la Generalitat declarava la
Masia de Can Cabanyes com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), que
suposa un important reconeixement del patrimoni historicoarquitectònic de
Vilanova i la Geltrú, amplia l’atractiu patrimonial de la ciutat i la possibilitat de
conservació d’aquest monument. La ciutat no té cap més expedient incoat de
declaració de BCIN.
Les consideracions finals de l’informe publicat per la Conselleria de Cultura de
la Generalitat de Catalunya l’octubre de 2013, L'impacte econòmic del tercer
sector cultural a Catalunya, confirmen el valor econòmic del tercer sector
cultural, el seu potencial a l’economia, en tant que generador d’ingressos,
d’ocupació, de nous negocis, d’habilitats i competències, i de cohesió
comunitària, tots ells elements d’una economia sostenible.
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar el 25 de març de 1987 el
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric-Artístic i Natural de Vilanova i la
Geltrú. El jaciment arqueològic de Darró, al final del passeig marítim de Ribes
Roges, era inclòs. La posterior Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) va atorgar la qualificació de
Bé Cultural d’Interès Local al Jaciment de Darró. El jaciment de Darró consta
en l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya.
L'existència del jaciment és un fet conegut fa molt de temps. Josep Coroleu, a
la Historia de Villanueva y Geltrú, el 1881, ja es fa ressò de l'existència de
''grandes e importantes ruinas'' a la partida de Darró. Entre 1956 i 1957 s’hi
van dur a terme dues campanyes d’excavació sistemàtica. La darrera etapa
de la recerca arqueològica al jaciment va començar l’any 1977, a petició de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb els auspicis de la Diputació de
Barcelona. Entre 1977 i 1982 va ser realitzada pel Museu Arqueològic de
Barcelona i del 1983 al 2004 pel Servei de Catalogació i Conservació de
Monuments (actual Servei de Patrimoni Arquitectònic Local) de la Diputació de
Barcelona. Actualment només un sector del jaciment està posat en valor i és
visitable.
El passat 4 de desembre de 2012, el llavors diputat de la Diputació de
Barcelona, Sr. Josep Llobet, va visitar el jaciment de Darró, i posteriorment es
va reunir amb la nostra alcaldessa, Neus Lloveras, i amb la regidora de
cultura, Marijó Riba, per parlar del present i el futur d’aquest establiment iber, i
de la vila i terrisseria romana situada a la parcel·la de davant de l’actual
jaciment, a l’altre costat del carrer de Ponent, patrimoni arqueològic que no

està posat en valor. El diputat va manifestar que s’està redactant una
proposta per posar en valor tot el conjunt i adequar-lo, acord que per
manifestacions posteriors de la regidora de cultura, encara no ha conclòs.
La importància del jaciment de Darró, i la resta de jaciments i troballes
arqueològiques del període iberoromà existents al terme municipal de
Vilanova i la Geltrú, ha estat prou reconeguda per diferents estudis i expliquen
un període de la història del nostre país.
El Museu d’Arqueologia de Catalunya coordina un projecte de turisme cultural,
la Ruta dels Íbers, que té per objectiu donar a conèixer els principals jaciments
ibèrics del nostre país, així com els pobles que els habitaven. La Ruta dels
Ibers està formada per 17 jaciments estructurats en 7 itineraris que mostren
els escenaris propis de cadascun d’aquests pobles, un d’ells els dels
cessetans, que comprenia una part de la costa central catalana, amb les
actuals comarques de l’Alt i el Baix Penedès, Garraf, el Camp de Tarragona,
que inclouen La Ciutadella (Calafell) i Olèrdola (Olèrdola), però no el jaciment
de Darró.
La possible posada en valor de tot el jaciment de Darró suposarà un atractiu
patrimonial més de la ciutat i afegirà un actiu d’atracció a la nostra façana
marítima. Al mateix temps, permetrà que el bé pugui ser reconegut pel Govern
de la Generalitat, a proposta del conseller de Cultura i prèvia iniciació de
l’expedient de declaració, com a Bé Cultural d’Interés Nacional.
En aquests moments de crisi, en el que la ciutat ha de trobar el màxim de
recursos que té la ciutat per activar tots els sectors econòmics, entre els quals
el turisme i dotar-lo d’un valor afegit, el grup municipal d’ICV considera que la
posada en valor de tot el jaciment de Darró i possible declaració de BCIN
suposarà un atractiu més que el nostre sector turístic pot oferir als visitants.
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de l’Ajuntament
acorda:
ACORD
“PRIMER. Iniciar la tramitació necessària per tal que el Jaciment de Darró de
Vilanova i la Geltrú consti en l’itinerari dels cessetans i es beneficiï de la
difusió que coordina el Museu d’Arqueologia de Catalunya.
SEGON. Continuar les negociacions entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
i la Diputació de Barcelona per arribar a un acord de posada en valor de tot el
Jaciment de Darró i iniciar els estudis necessaris per tal que el bé pugui ser
reconegut pel Govern de la Generalitat de Catalunya com a Bé Cultural
d’Interés Nacional.

TERCER. Fer arribar aquests acords als membres de la Comissió de
Patrimoni i la Taula de Comerç i Turisme de Vilanova i la Geltrú, al Museu
d’Arqueologia de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a la Conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.”
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU,
8 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr.
Francisco Álvarez Marín).
Grup municipal de la CUP
19. MOCIÓ PER
MUNICIPAL.

AL

CANVI

EN

L’OPERATIVA

BANCÀRIA

Si descrivim la situació dels últims anys com una catàstrofe econòmica, al
centre de l’huracà hi trobem la banca. Arreu del món, i sobretot al bloc
occidental, els bancs i el sistema financer han estat protagonistes de fallides
causades per una especulació voraç. Sense entrar a fons en les causes, les
conseqüències les està pagant la ciutadania. El desembre de 2012, La
Vanguardia –un diari que no es pot titllar precisament d’anticapitalistacalculava que les ajudes directes de l’estat espanyol a la banca comprometien
al voltant de 216.000 milions d’euros. D’altres càlculs, que no inclouen els
avals, situen el cost d’aquestes ajudes entre 80.000 i 100.000 milions d’euros.
És a dir, una mala gestió de bancs i entitats financeres, en la qual la classe
política hi ha jugat un paper important, i que ha procurat quantiosos beneficis
a les mateixes entitats, al final ha repercutit en la ciutadania en forma de
menys despesa pública, és a dir, menys diners destinats a l’educació, a la
sanitat i a les prestacions socials, entre d’altres.
A banda de les retallades i de l’augment del deute públic que el rescat bancari
ha significat, les principals entitats bancàries també són responsables de la
crisi d’habitatge que es cobra milers de desnonaments al cap de l’any, deixant
sense casa famílies senceres. El rol que han desenvolupat els directius
d’aquestes entitats no només es pot condemnar moralment, sinó que és, en
molts casos, directament delictiu. Alguns casos tenen sentència ferma, com la
cúpula de Caixa Penedès, i d’altres estan enmig del procés judicial. Casos de
corrupció, d’estafa, d’apropiació indeguda i un llarg etcètera de comportaments que van dur a terme directius i consellers, alguns dels quals ocupaven
cadira per pertànyer a partits polítics. Lluny de ser casos concrets i aïllats,
l’avarícia, l’egoïsme i la incompetència han governat en gran part d’aquestes
entitats, i la venda d’accions preferents és una mostra més de la tònica de

lucrar-se a qualsevol preu, encara que deixi víctimes pel camí, que regeix els
afers d’aquestes entitats.
Per totes aquestes raons, la CUP de Vilanova considera que hi ha d’altres
entitats, diferents a les que ho fan actualment, que poden gestionar les
nòmines i tota la operativa bancària de l’Ajuntament i dels organismes
municipals que en depenen, que tenen un criteri ètic definit, i que, a més, han
demostrat amb la seva trajectòria que, en termes econòmics, són més
eficients, ja que no han participat en operacions immobiliàries dubtoses, ni han
hagut de ser rescatades per l’estat, ni tampoc han venut productes bancaris ni
hipoteques sense donar la informació necessària als seus clients. Tot i que en
el volum de negoci dels grans bancs no suposa un gran perjudici, passar la
gestió dels diners públics de l’Ajuntament a mans de la banca ètica i
cooperativa és una obligació que tenen les institucions de cara a la seva
ciutadania, com a garant de les bones pràctiques i en suport dels abusos que
han suportat i suporten moltes famílies vilanovines, així com una manera de
demostrar amb fets que la política no està subordinada a la banca.
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al ple l’adopció del següent
ACORD
“PRIMER. L’Ajuntament publicarà en el termini més breu possible les
comissions i despeses financeres que actualment té amb la banca tradicional
per a la seva operativitat quotidiana.
SEGON. L’Ajuntament s’informarà de les condicions i la possibilitat de canviar
totes les operacions bancàries de la banca tradicional a la banca ètica o
cooperativa.
TERCER. Analitzades i valorades les condicions sobre part o totes les
operacions habituals, farà el canvi al més aviat possible.
QUART. L’Ajuntament es compromet a, sempre que sigui possible, no tractar
amb la banca tradicional i operar amb aquella banca que es regeix per criteris
ètics o cooperatius.”
Es vota la moció, amb la transacció, amb votació separada dels punts:
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2:
S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots
del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín).

VOTACIÓ PUNTS 3 i 4:
S’aproven amb el resultat següent:
Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 21
Abstencions: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots
El text aprovat és el següent:
“PRIMER. S’informarà en seu de Comissió Informativa, en el termini més breu
possible, de les comissions i despeses financeres que actualment té
l’Ajuntament amb la banca tradicional per a la seva operativitat quotidiana.
SEGON. L’Ajuntament s’informarà de les condicions i la possibilitat de canviar
totes les operacions bancàries de la banca tradicional a la banca ètica o
cooperativa.
TERCER. Analitzades i valorades les condicions sobre part o totes les
operacions habituals, farà el canvi al més aviat possible.
QUART. L’Ajuntament es compromet a, sempre que sigui possible, no tractar
amb la banca tradicional i operar amb aquella banca que es regeix per criteris
ètics o cooperatius.”
20. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN ALBERG MUNICIPAL ALS
EDIFICIS DEL MOLÍ DE MAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
L’oferta d’allotjament pel turisme de Vilanova i la Geltrú abasta hotels, hostals,
apartaments, apart-hotels, càmpings, residències i un alberg. Una oferta
variada segons les necessitats del visitant i que posiciona la ciutat en una
destinació amable per a tot tipus de públics.
No obstant, la capital del Garraf compta amb un sol alberg: la Residència
Universitària Vila-Nova, apartaments destinats principalment als estudiants de
la UPC. Recentment, s’ha fet públic que la Universitat Politècnica de
Catalunya té problemes de solvència econòmica i ha decidit posar a la venda
una dotzena d'edificis, entre ells, les instal·lacions de la residència a Vilanova,
segons va aprovar el Consell de Govern de la UPC el passat 3 de juny de
2014. La residència universitària "Vila Nova" està construïda sobre un solar en
domini públic, però la gestió de l'edifici la té concedida al Grup Qualitat fins al
2050.

Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat en l’oferta d’alberg existent i la
manca històrica d’aquesta tipologia d’allotjament a la ciutat, la CUP considera
que l’Ajuntament ha de treballar en la creació d’un alberg de propietat
municipal.
L'allotjament als albergs és una opció ideal per a la descoberta del seu entorn,
la història, la cultura i la natura a través d’activitats a l’aire lliure. En virtut de la
funció de compromís social que aquestes instal·lacions tenen encomanada,
els albergs també acullen tota mena de programes perquè en puguin gaudir
els joves, els escolars, el teixit associatiu i les famílies. Potencien la
participació i l'emancipació juvenils mitjançant la creació de programes per a
joves i, en particular, estades de temporada per a menors amb components de
caràcter lúdic i educatiu. Proporcionen mitjans per a l'enfortiment de
l'associacionisme català, posant a la disposició de les organitzacions i entitats
instal·lacions, espais i activitats adequats per al seu desenvolupament.
Amb aquesta finalitat creiem que la ciutat disposa d’un espai immillorable que
podria ser destinat a esdevenir un alberg municipal: el Molí de Mar. És un
equipament format per tres edificacions i una àmplia zona de jardí disposada
en quatre terrasses a diferents nivells, fet que possibilita el desenvolupament
d'activitats a l'aire lliure. A l'edifici principal s'hi ubiquen les sales de formació
(amb capacitat per a 70 persones), el menjador (amb capacitat per a 64
persones) i la cuina. En el segon edifici hi trobem una planta de 5 habitacions
(19 places). L'espai exterior consta d'una zona enjardinada amb quatre
terrasses a diferents alçades amb capacitat per acollir 1100 persones.
És una ubicació estratègica dins de la ciutat, a peu de platja, propera a
l’estació de ferrocarril i d’autobusos, de fàcil accés per carretera i no massa
lluny del centre caminant. Actualment, un dels edificis és utilitzat com a
oficines del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
personal que podria ser traslladat a un altre edifici públic de Vilanova perquè
el màxim de persones pogués gaudir d’aquest espai privilegiat.
Per tot plegat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar el següent
ACORD
“Elaborar un projecte d’habilitació d’alberg municipal als edificis del Molí de
Mar de Vilanova i la Geltrú. El projecte ha d’incloure l’estudi del trasllat de les
oficines del Departament d’Ensenyament a unes instal·lacions alternatives.”
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent:

Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2) i CUP (2) = 21 vots
Abstencions: ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots
El text aprovat és el següent:
“Elaborar un projecte d’habilitació d’alberg municipal als edificis del Molí de
Mar de Vilanova i la Geltrú. El projecte ha d’incloure l’estudi del trasllat de les
oficines del Departament d’Ensenyament a unes instal·lacions alternatives i ha
de ser compatible amb l’ús global que es pugui donar al conjunt del Molí de
Mar.”
Grup municipal del PSC
21. MOCIÓ PER LA DESCENTRALITZACIÓ
D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA ALS BARRIS.

DELS

SERVEIS

El mes de desembre de l’any passat el grup municipal socialista presentava
una moció per la descentralització del servei d’atenció ciutadana als barris. En
aquella moció es deia que:
“En els darrers mandats l’administració local ha fet un esforç econòmic
notable per tal dotar els diferents barris de la ciutat de centres cívics, com
una manera de facilitar la vida social dels barris i la descentralització de
serveis municipals. Aquest impuls s’ha fet més evident durant el període
de 1999 al 2011, en què s’han construït o arranjat centres cívics que han
permès dotar de més vida social les diferents parts de la ciutat.
Actualment es pot dir que, tot i que encara no s’ha assolit la dotació
completa de centres cívics com a equipaments polivalents en tots els
barris, amb els darrers que s’han incorporat als ja existents: el de la
Collada, el de la Geltrú, el del Molí de Vent i el de la Plaça de la Sardana,
per exemple, hi ha àmplies zones de la ciutat que tenen un equipament
de barri. Aquests equipaments són cada cop més utilitzats per la
ciutadania. En uns casos per assistir a les accions formatives que
ofereixen o per participar de la vida associativa de les entitats que hi
tenen la seva seu. Per tant, es pot afirmar que l’objectiu de dotar els
barris d’equipaments per tal de facilitar-hi la vida social i comunitària s’ha
anat assolint gràcies en part a aquests nous edificis.
Paral·lelament, en els darrers mandats l’Ajuntament ha posat facilitats a
la ciutadania perquè els tràmits amb l’administració locals siguin més
accessibles, bé a través de l’ampliació de serveis telemàtics o bé a través

de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que permet atendre amb millors serveis
que no pas fa només uns quants anys. Tot i les millores evidents en el
servei que s’ha produït, és cert que aquests serveis encara estan situats
únicament a l’edifici municipal i això obliga la ciutadania a fer
desplaçaments no sempre fàcils de fer, quan existeix actualment una
xarxa d’equipaments municipals que podrien servir per aproximar
aquesta atenció al ciutadà perquè es posin facilitats a la ciutadania a
l’hora de lliurar documentació o fer altres tràmits.
Creiem que atesa aquesta xarxa de centres existent és hora d’afrontar la
descentralització de determinats serveis, entre ells el de la comunicació
amb l’administració a través d’un registre ciutadà situat en cada centre
cívic. Un primer pas hauria de ser confeccionar un calendari de dies
d’atenció ciutadana als barris, que inclouria una atenció personal i un
registre ciutadà, amb la possibilitat de lliurar documentació adreçada als
serveis municipal. Posteriorment i un cop avaluada la resposta es pot
procedir a fer que siguin altres els serveis que es descentralitzin.”
A continuació s’incloïen en la moció uns acords per començar a treballar en la
descentralització als barris.
Atès que 7 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció no tenim
constància de cap pas en aquest sentit, el Grup Municipal Socialista proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
“PRIMER. El govern presentarà a la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones del mes de setembre un calendari d’implementació de la
descentralització del servei d’atenció ciutadana (OAC) als barris de la ciutat.
SEGON. Fer arribar aquesta moció a les diferents associacions de veïns de la
ciutat perquè puguin al llarg de tot aquest procés aportar propostes de serveis
descentralitzables en la mesura que aquests es puguin anar oferint.”
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels
presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2
vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín).
El text aprovat és el següent:
“PRIMER. El govern presentarà a la Comissió Informativa de Serveis a les
Persones del mes de setembre un calendari per iniciar una prova pilot de
descentralització del servei d’atenció ciutadana (OAC) als barris de la ciutat.

SEGON. Fer arribar aquesta moció a les diferents associacions de veïns de la
ciutat perquè puguin al llarg de tot aquest procés aportar propostes de serveis
descentralitzables en la mesura que aquests es puguin anar oferint.”
22. MOCIÓ PER UNS SERVEIS SANITARIS DE QUALITAT.
En el Ple del mes de gener de l’any 2012 el grup municipal socialista
presentava una moció que demanava a la Generalitat de Catalunya, entre
altres, que s’adoptessin les mesures pressupostaries necessàries per poder
fer front a les inversions necessàries perquè els hospitals existents a la
comarca (Sant Camil a Sant Pere de Ribes i Sant Antoni Abat a Vilanova i la
Geltrú) i els Centres d’Atenció Primària poguessin disposar de les
infraestructures adequades per a poder oferir un serveis sanitaris públics del
màxim nivell i qualitat a tota la ciutadania de la comarca del Garraf.
L’any 2013, aquest mateix grup municipal presentava dues mocions per
reclamar el manteniment dels serveis sanitaris a la comarca davant les
retallades en l’àmbit sanitari que s’estaven produint, amb la disminució dels
serveis d’urgències i la disminució del nombre de professionals de pediatria.
Posteriorment es van presentar tres mocions per denunciar la situació dels
serveis sanitaris a la comarca, atès que creix el temps d’espera, augmenta la
pressió sobre els professionals i es redueix, tot i l’esforç d’aquests últims, la
qualitat dels diferents serveis.
Després d’aprovar aquestes mocions, quasi totes per unanimitat, en aquest
Ple, els ciutadans i ciutadanes de la comarca no hem vist resoldre’s cap
d’aquestes circumstancies, sinó tot el contrari, algunes situacions s’han
agreujat.
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
ACORDS
“PRIMER. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que adopti les
mesures pressupostàries necessàries per poder fer front a les inversions que
requereixen els centres sanitaris de la comarca.
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que prengui les
mesures necessàries per dotar tots els serveis sanitaris de la nostra comarca
amb el nombre de professionals necessaris per poder donar una bona atenció
a la ciutadania.

TERCER. Instar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a dinamitzar la comissió
de seguiment dels serveis sociosanitaris a la ciutat, aprovada en el Ple del
mes de juny de 2013.”
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU,
8 vots del PSC, 2 vots del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr.
Francisco Álvarez Marín).
23. MOCIÓ EN DEFENSA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES
BRESSOL I LLARS D’INFANTS DE CATALUNYA.
En els darrers anys, les retallades aplicades pel govern de Convergència i
Unió ha posat en perill tant el model educatiu de 0 a 3 anys com la seva
sostenibilitat financera.
Aquestes retallades han suposat una disminució molt important en l’aportació
de la Generalitat al sosteniment de les places públiques, afectant tant als
ajuntaments titulars de les escoles bressol com a les aportacions de les
famílies, que en molts casos han sofert irremeiablement un increment de la
seva quota.
En aquesta línia el grup parlamentari socialista va presentar el passat 12 de
juny una moció sobre les llars d’infants de Catalunya la qual, entre d’altres
aspectes, pretenia assegurar l’urgent i necessari finançament de les escoles
bressol, de la que no van prosperar aquells punts que garantien l’accés de
tota la població a un servei educatiu de 0 a 3 anys de qualitat en condicions
d’igualtat social i territorial, atenent el principi de coresponsabilitat amb els
ajuntaments i la comunitat educativa, així com respectant els projectes
educatius consolidats, tot desenvolupant la Xarxa d’Escoles Bressol de
titularitat pública de Catalunya creada per la Llei 5/2004, de 9 de juliol.
Per tot l’exposat, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
“PRIMER. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que restitueixi per al
proper curs 2014-2015 el finançament de les places 0-3 anys a, com a mínim,
1.600 euros per alumne/any, i comprometre’s a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800 euros alumne /any, entenent l’educació 0-3
com una etapa educativa fonamental.
SEGON. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que instauri, en el
termini d’un mes, una partida suficient de beques per evitar la discriminació
d’accés al servei d’educació 0-3 per motius de renda.”

Es vota la moció, amb la transacció, la qual queda aprovada amb el resultat
següent:
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2:
S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots
del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín).
VOTACIÓ PUNT 3:
Vots a favor: PSC (8), PP (2), CUP (2), ICV (2) i
Sr. Francisco Álvarez = 15 vots
Vots en contra: CiU = 9 vots
El text aprovat és el següent:
“PRIMER. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que restitueixi per al
proper curs 2014-2015 el finançament de les places 0-3 anys a, com a mínim,
1.600 euros per alumne/any, i comprometre’s a augmentar-ho
progressivament fins als 1.800 euros alumne /any, entenent l’educació 0-3
com una etapa educativa fonamental.
SEGON. Exigir al govern de la Generalitat de Catalunya que instauri, en el
termini d’un mes, una partida suficient de beques per evitar la discriminació
d’accés al servei d’educació 0-3 per motius de renda.
TERCER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereixi al Fòrum
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya, que compta amb el
suport d’una setantena d’alcaldes i alcaldesses de diferents municipis catalans
i representen una població de prop de dos milions d’habitants, amb l’objectiu
de vetllar per la qualitat de l’educació als pobles i a les ciutats.”
Grup municipal de CiU
24. MOCIÓ DE CIU, AMB EL SUPORT DEL PSC I D’ICV, SOBRE LA
LRSAL I ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS I
LOCALS.
Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental
en la creació i difusió d’informació als veïns i veïnes dels nostres municipis de
Catalunya. La proximitat, la rigorositat i la plena dedicació, molts cops d’una

manera altruista i no-remunerada, que exerceixen dia rere dia a través dels
nostres pobles i ciutats els converteix en un dels principals eixos de cohesió
social i cultural del país.
El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania.
Des de l’inici de l’etapa democràtica els mitjans de comunicació han vehiculat
una gran pluralitat de veus en tot el territori català. Han exercit de veritables
altaveus de la societat. A més, molts mitjans de comunicació locals van ser els
primers a dur a terme aquesta funció. Molts d’ells van esdevenir els degans
quan encara no hi havia mitjans a nivell nacional català ni normativa que
regulés la seva activitat. Alguns, fins i tot, en ple franquisme van mantenir la
flama del nostre país publicant i emetent notícies en llengua catalana sobre la
cultura i la societat del nostre país.
Al mateix temps, al llarg dels anys, els mitjans de comunicació locals s’han
convertit en una escola que ha forjat excel·lents professionals. Podríem trobar
molts exemples de periodistes sorgits de l’àmbit de la comunicació local que
actualment són referents per a un ampli sector de la societat catalana.
Prescindir d’aquesta escola de periodistes afectaria greument una de les
professions actualment més maltractades laboralment i que dóna un servei
directe al ciutadà.
Els mitjans de comunicació públics locals de Catalunya responen a un interès
públic que va molt més enllà d’un interès econòmic. Molts d’ells amb uns
recursos limitats tant econòmicament com humanament donen un servei
cabdal per mantenir la identitat dels nostres municipis enfront de l’actual
globalització. Fan una funció social d’accés a la informació i a la cultura des de
la proximitat.
L’aplicació de la Llei de racionalització de l’administració local (LRSAL) pot
afectar greument als mitjans de comunicació locals que podrien estar obligats
a tancar el servei que ofereixen actualment. Cal tenir clar que no podem
qualificar de despesa els recursos destinats als mitjans de comunicació, sinó
com a una inversió d’un servei públic d’informació cap als ciutadans.
Per aquest motiu, vista la proposta dels professionals dels mitjans de
comunicació local i del grup municipal de CiU, aquest Ple de l’Ajuntament
acorda:
ACORD
“PRIMER. Manifestar el nostre rebuig cap a la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) aprovada pel Govern central que
posa en perill la viabilitat dels mitjans de comunicació públics locals. Tal i com
ha dictaminat el Consell de garanties estatutàries, vulnera el nostre Estatut

d’Autonomia que confereix competències exclusives a la Generalitat en
matèria de règim local, redueix les competències locals i afecta als principis de
subsidiarietat i d’autonomia local.
SEGON. Posar en valor la importància dels mitjans de comunicació locals per
reflectir la pluralitat de la informació de proximitat. Si no hi fossin, no existiria o
quedaria relegada a la mínima expressió.
TERCER. Recomanar la prestació dels serveis de comunicació de proximitat
com una necessitat per a la cohesió social i territorial dels nostres pobles i
ciutats, i per fomentar l’ús de la llengua catalana.
QUART. Recomanar als ens locals que segueixin el desenvolupament de la
informació local com a competència voluntària municipal.”
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent:
VOTACIÓ PUNT 1:
Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 21 vots
Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 i 4:
S’aproven per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots
del PP, 2 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez Marín).
S’aixeca la sessió a les 23 hores, de la qual s’estén la present acta que firma
la presidenta amb mi, el secretari general.

