
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 

http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-05-
02-2018 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 5 DE FEBRER DE 2018 
 

 
Acta núm. 2 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 5 de febrer de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
DAVID MONTES MUÑOZ (No adscrit) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 



 

 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 

 
 

ORDRE DEL DIA  
 
 

1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 15 de 
gener de 2018. 

 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
2.  Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 283-2018, de 19.01.2018, de 

delegacions a favor del regidor-delegat d'Educació, Ocupació i IMET. (Exp. 
6/2018-eSEC) 

3. Donar compte del Decret de l'alcaldessa núm. 285-2018, de 19.01.2018, de 
nomenament del Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a membre de 
la Comissió Informativa de caràcter específic per a l'elaboració del nou Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 9/2016-SEC) 

 
Intervenció 
 
4. Donar compte de l'estat execució del pressupost, 4t. trimestre 2017. (Exp. 

6/2018-eINT). 
5. Donar compte de la relació de modificacions de crèdit aprovades per Decret. 

Exercici 2017. (Exp. 5/2018-eINT). 
 
Tresoreria 
 
6. Donar compte de l’informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 15/2010, 

de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita 
contra la morositat, quart trimestre 2017. (Exp. 2/2018-eTRE). 

 
Serveis Socials 
 
7. Donar compte dels indicadors socials del 4t. Trimestre de 2017. (Exp. 1/2018-

eSSO) 
 
Promoció Econòmica 
 



 

 

8. Donar compte de l'Estudi del Pla de Màrqueting Turístic i de l'Estudi de 
Psicologia de Marca Turística de Vilanova i la Geltrú. 

9. Donar compte del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica. Actuacions 2018. 
 
 
DICTÀMENS:  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 
ÀREA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
10. Aprovació, si escau, del nomenament de representants municipals als 

organismes. (Exp. 235/2015-SEC) 
11. Aprovació, si escau, del nomenament dels representants municipals als Consells 

Escolars dels centres educatius. (Exp. 224/2015-SEC) 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Recursos Humans 
 
12.  Ratificació de l'acord de la JGL de 19.12.2017, d'acceptació de la subvenció per 

a la realització del Programa Treball i Formació, convocatòria 2017. (Exp. 
121/2017-eAJT). 

 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
13. Aprovació, si escau, del protocol d’intencions que es formalitza entre l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la Mercantil Sitback 
Produccions, SL, amb la doble naturalesa de conveni de col·laboració i contracte 
de patrocini per a l’esponsorització del “Vida Festival Internacional de Vilanova i 
la Geltrú” durant les edicions de 2018 a 2021. (Exp. 6/2018-eAJT) 

14. Proposta d’Adhesió  de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la celebració de 
l’any europeu del patrimoni cultural 2018. 

 
Educació 
 
15. Aprovació, si escau, de l'adhesió de Vilanova i la Geltrú a l'Associació 

Internacional de Ciutats Educadores (AICE). (Exp. 19/2017-EDT) 
 
 
PROPOSICIONS DE L'ALCALDIA: 
 
Tresoreria 



 

 

 
16. Aprovació, si escau, de les Ordenances Fiscals números 17 (Taxa Aigua) i 23 

(Taxa Clavegueram). 
 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 
17. Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles 

bressol. (Exp. 6/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de Cs 
 
18. Moció per al compliment efectiu dels drets dels treballadors amb discapacitat. 

(Exp. 7/2018-eMOC) 
19. Moció per demanar mesures sanitàries per a les epidèmies de grip. (Exp. 8/2018-

eMOC) 
20. Moció per a la creació d'una Mesa de l'Esport. (Exp. 9/2018-eMOC) 
 
Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
21. Moció per a l'actuació urgent a la vorera d'un dels accessos de l'INS Dolors 

Mallafrè i Ros, al c/ Dr. Zamenhof. (Exp. 10/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de la CUP 
 
22. Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d'edificis 

ruïnosos a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 11/2018-eMOC) 
23. Moció per instar la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d'emergència 

social. (Exp. 12/2018-eMOC) 
 
Sra. Ariadna Llorens, Sr. David Montes i Grups Municipals de SOM VNG i d'ERC 
 
24. Moció per elaborar una proposta d'ordenació dels habitatges d'ús turístic a la 

ciutat. (Exp. 13/2018-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 

 
25. Preguntes del Grup Municipal de Cs: 
 
- Sobre la senyalització vertical en el nucli urbà i qui se'n fa responsable. 
- Quan es modificarà el protocol d'actuacions de la via pública? 
 
26. Pregunta de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 



 

 

 
- Hi ha la possibilitat que el servei de neteja de carrers a la zona del centre històric 
cap al centre de la nostra ciutat canviï l'horari del servei? 
 
 
27. Preguntes del Grup Municipal de la CUP: 
 
- Sobre l'Assemblea Municipal Oberta. 
- Sobre el projecte de millora de la desembocadura del torrent de la Ramusa. 
 
28. Preguntes del Grup Municipal d'ERC: 
 
- Sobre els aparcaments a la ciutat. 
- Sobre l'estat de la nova comissaria de seguretat local. 
 
29. Pregunta de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 
 
- Té previst el govern municipal realitzar accions preventives contra possibles 

accidents generats pel pas de bicicletes i altres vehicles de rodes a la rambla? 
 
 
PRECS 
 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE GENER DE 2018. 
 

 
S'aprova per unanimitat dels presents l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del 
Ple de l'Ajuntament de 15 de gener de 2017, amb un total de 25 vots a favor (4 de 
CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de C's, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes Muñoz, regidors no adscrits.  
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

 
 
2.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L'ALCALDESSA NÚM. 283-2018, DE 19.01.2018, DE DELEGACIONS A 
FAVOR DEL REGIDOR-DELEGAT D'EDUCACIÓ, OCUPACIÓ I IMET. 
(Exp. 6/2018-eSEC) 

 
Es dóna compte del Decret de l'alcaldessa núm. 283-2018, de data 19 de gener de 
2018, pel qual es deleguen atribucions al regidor d'Educació, Ocupació i IMET, el 
qual es transcriu a continuació: 
 
"DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 



 

 

 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’art. 56 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i amb l’art. 46 del Reglament Orgànic Municipal, 
l’alcaldessa podrà delegar en els regidors i regidores municipals l’exercici d’aquelles 
atribucions pròpies que no s’esmenten com a indelegables en la legislació vigent. 
 
Atès que l’art. 44 del ROF disposa que totes les delegacions hauran de contenir 
l’àmbit dels assumptes als qual fa referència la delegació i les facultats que es 
deleguen, així com les condicions específiques d’exercici de les mateixes. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
-  Art. 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
-  Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
-  Art. 46 a 56 del Reglament Orgànic Municipal. 
-  Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
-  Art.32.b de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 
-  Disposició addicional 2a. del Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. DELEGAR al Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, regidor 
d’Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i vicepresident 
del Consell Rector de l’IMET, les atribucions següents: 
 
1. La direcció i gestió política, així com la signatura dels documents de tràmit o 
definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional de 
les regidories d’Educació i Ocupació, i especialment les facultats que a continuació 
s’indiquen: 
 
a) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 

l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 
b)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les propostes 

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

institucions, les associacions i qualsevol altre tipus d’organització per raó de 
l’àmbit de la gestió delegada. 

d)  La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals 
competents en relació amb els procediments, activitats i serveis assignats a la 
respectiva Àrea o Regidoria de Govern. 



 

 

e)  La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les 
competències delegades a l’Alcaldia, que s’anomenaran “Decrets del regidor-
delegat”, sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent, i que s’incorporaran al Llibre 
electrònic de Decrets dictats per delegació, si bé la resolució dels recursos que 
s’interposin en via administrativa contra aquests actes dictats en exercici de les 
facultats delegades serà competència de l’Alcaldia. 

f)  La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions 
de la respectiva Àrea o Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i 
electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis, 
edictes, etc., sens perjudici de les funcions atribuïdes al secretari general o per 
delegació d’aquest al/la secretari/ària de la Comissió Informativa Permanent en la 
que es trobi adscrita la Regidoria corresponent. 

g)  La incoació i l’aprovació dels expedients de contractació quan la seva quantia no 
excedeixi dels límits previstos en cada moment per a la contractació menor en el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

h)  L’aprovació dels actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades 
dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació amb les matèries 
assignades a les regidories corresponents. 

i)  La incoació dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la seva 
competència. 

j)  La incoació i admissió a tràmit dels procediments en relació amb la revisió d’ofici 
dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables. 

k)  L’aprovació dels actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament 
de les subvencions a persones físiques i jurídiques destinats al foment de 
l’activitat en matèries pròpies de l’Àrea i d’acord amb el que preveuen les bases 
de la convocatòria. 

l)  L’aprovació dels actes administratius de tramitació de les sol·licituds de 
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats, destinades a les 
matèries delegades a l’Àrea o Regidoria de Govern, sempre que la normativa 
reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan municipal. Aquesta 
facultat comprèn la resolució per formalitzar la sol·licitud i la proposta 
d’acceptació o renúncia a l’òrgan competent. Així mateix, correspon als regidors 
de l’Àrea la facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i 
reintegrament total o parcial de la subvenció.  

m)  L’aprovació dels actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució 
material de les sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució 
per l’òrgan municipal competent. 

 
2. La direcció i la gestió política, així com la signatura dels actes de tràmit o definitius 
que siguin necessaris per a l’exercici de la delegació en l’àmbit funcional del Consell 
Rector de l’IMET, i especialment les factultats que a continuació s’indiquen: 
 
a)  Desenvolupament de la gestió econòmica. 
b)  Ordenar les despeses i els pagaments. 
c)  Adquirir, disposar i alienar béns immobles i drets reals, així com la seva transacció. 



 

 

d)  Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d’estalvis, així com signar, en 
unió de l’interventor/a i del/de la tresorer/a, els talons, xecs i ordres de disposició 
dels expressats comptes. 

e)  Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el Pressupost aprovat. 
f)  Desenvolupar el comandament de tot el personal de l’IMET. 
g)  Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres que es facin a l’IMET. 
h)  Adoptar les mesures escaients per al millor funcionament dels diferents centres de 

treball, àrees, departaments, serveis i seccions de l’Organisme. 
i)  Prendre les decisions en matèria de contractació directament atribuïdes a 

l’Alcaldia pels estatuts de l’IMET. 
 
3. La resolució de les sol·licituds d’accés a la informació pública que afectin a l’àmbit 
d’atribucions de la Regidoria. 
 
SEGON. Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels regidors i 
regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests 
efectes exercitada la potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense 
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als 
interessats en l’expedient. 
 
TERCER. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que 
preveuen els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. En el text de les resolucions adoptades pels regidors i regidores 
en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància 
expressament." 

 
 
 3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L'ALCALDESSA NÚM. 285-2018, DE 19.01.2018, DE NOMENAMENT 
DEL SR. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO COM A MEMBRE DE 
LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A 
L'ELABORACIÓ DEL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 9/2016-SEC) 

 
Es dóna compte del Decret de l'alcaldessa núm. 285-2018, de data 19 de gener de 
2018, pel qual es designa un membre de la Comissió Informativa especial del POUM, 
el qual es transcriu a continuació: 
 
"DECRET DE L'ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 



 

 

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2015, pel qual s’aprova la 
creació d’una Comissió Informativa de caràcter específic per donar continuïtat a les 
actuacions encaminades a l’anàlisi, estudi i proposta d’elaboració del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
Vista la renúncia del regidor Sr. Joan Martorell i Masó, del grup municipal del PSC, 
que formava part de l’esmentada comissió informativa. 
 
Vist que la Comissió Informativa especial del POUM, pel seu caràcter, ha d’integrar la 
totalitat del ventall polític d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’alcaldessa, mitjançant Decret, ha de procedir al nomenament dels 
membres de la Comissió Informativa, prèvia proposta efectuada per escrit, que tindrà 
caràcter vinculant. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
-  Art. 125 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Designar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, regidor d’aquest 
Ajuntament, com a vocal de la Comissió Informativa de caràcter específic per a 
l’elaboració del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, en 
substitució del Sr. Joan Martorell i Masó. 
 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució a tots els grups municipals i a la persona 
interessada. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària." 
 
 

4. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE L'ESTAT EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST, 4t. TRIMESTRE 2017. 

 
Per tal de donar compliment al que aprovà el Ple en data 14 de setembre del 2015, 
amb relació al que disposa l’article 207 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, referent a que la Intervenció municipal, a través de la Presidència presentarà al 
Ple un estat d’execució trimestral, per trimestres vençuts, del pressupost corrent i del 
moviment de tresoreria de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
Atès que l’article 53 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat municipal assenyala el contingut de la 
informació a lliurar. 
 



 

 

Vistos aquests antecedents, i d’acord amb la documentació elaborada per la 
Intervenció municipal,  
 
"PRIMER. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal i dels 
Organismes autònoms IMET i Biblioteca Museu Víctor Balaguer, exercici corrent, així 
com del moviment i situació de tresoreria a la data de referència, que s’annexen 
segons l’esquema següent: 
 

- Estat d’execució de despeses: Crèdits inicials / Modificacions / Crèdits finals / 
Despeses compromeses / Obligacions reconegudes netes / Pagaments 
realitzats. 
 

- Estat d’execució d’ingressos: Previsions inicials / Modificacions / Previsions 
definitives / Drets reconeguts nets / Recaptació neta. 
 

- Moviment i situació de tresoreria: Existència de tresoreria a l’inici del període / 
Cobraments / Pagaments / Existència de tresoreria al final del període. 
 

SEGON.  Es fa constar que els estats reflecteixen els registres comptabilitzats fins a 
la data de final del trimestre de referència, sense que això suposi que el trimestre 
estigui tancat i sigui definitiu." 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 5. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ DE 
MODIFICACIONS DE CRÈDIT APROVADES PER DECRET. EXERCICI 
2017.  (Exp. 5/2018-eINT) 

 
 

A)  DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS NÚMS. 24, 28, 29, 
31, 32, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 I 50 DE L'AJUNTAMENT 
APROVADES PER DECRET.  

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 20 de juliol de 2017 
 
Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000020/2017-eINT 
 
Relació de fets 
 
1.  Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada 
per la Regidoria  de  Recursos Humans que figura a l’expedient. 
 
2.  Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1.  RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d’hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2.  RD 500/1990, de 20 d’abril (art. 34 i ss). 
 
3.  Bases d’execució del pressupost. 
  
4. El Decret de l’alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d’Alcaldia i presidenta de l’Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO. 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm.  
24/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 19.804,63 
euros. 
  
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 



 

 

“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 20 de juliol de 2017 
 
Identificació de l'expedient  
Núm. exp.: 22/2017/eINT 

  

Relació de fets 

  

1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Recursos Humans que figura a l'expedient. 
  

2. Vist l'informe d'Intervenció. 
  

Fonaments de dret 
  

1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
  

2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
  

3. Bases d'execució del pressupost. 
  

4. El Decret de l'alcaldessa, de data 7 de juliol de 2015, de delegació de 
competències, disposa les facultats específiques de la delegació general de gestió i 
resolució efectuada a favor de la segona tinenta d'Alcaldia i presidenta de l'Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO. 
   

Per tot això, RESOLC: 
   

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
28/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 83.856,76,- 
euros. 
  

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 28 de juliol de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
 Núm. exp.: 25/2017/eINT 

  

 Relació de fets 

  

1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria d'Esports que figura a l'expedient. 
  

2. Vist l'informe d'Intervenció. 



 

 

   

Fonaments de dret 
   

1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
  

2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
  

3. Bases d'execució del pressupost. 
  

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015 i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
   

Per tot això, RESOLC: 
  

 PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal 
núm. 29/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 
18.000,- euros. 
   

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 2 d'agost de 201 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 26/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 



 

 

Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
31/2017, corresponent a Generació de crèdits, per un import total de  2.744,10 euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 8 d´agost de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 27/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Salut que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
32/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 2.669,- 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 



 

 

“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 8 d´agost de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 29/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Serveis Socials que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
33/2017, corresponent a Generació de crèdits, per un import total de 169.004,10 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 15 de setembre de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 32/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Recursos Humans que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 



 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
35/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 13.819,20,- 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 “DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 24 d´octubre de 2017 
 

Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 41/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria d´Hisenda que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990 de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 



 

 

Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 
 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
39/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 40.000,- euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 20 d'octubre de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 39/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Seguretat i Protecció ciutadana que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates dates 14 
de setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 
2017.  

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
40/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 4.834,- euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 



 

 

 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 20 d´octubre de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 40/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Serveis Socials que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB  de dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 
 
Per tot això, RESOLC:  
 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
41/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 52.500,- 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 31 d´octubre de 2017 
 
Identificació de l'expedient 
Núm. exp.: 43/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Promoció Econòmica que figura a l'expedient. 
 



 

 

2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
42/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 132.632,- euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
  
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 23 de novembre de 2017 
 
Núm. exp.: 47/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Serveis Socials que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 



 

 

Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
43/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 167.275,- euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 27 de novembre de 2017 
 
Núm. exp.: 49/2017/eINT 
  
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Convivència que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 
4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, i 13 d'abril i 17 de maig, 22 de maig i 31 de maig de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
44/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 12.000,- 
euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 



 

 

“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 27 de novembre de 2017 
 
Núm. exp.: 50/2017/eINT 
  
Relació de fets 
 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Participació i Cooperació que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990 de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 
4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
45/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 3.860,- euros 
i per Generació de crèdit per 18.391,50 euros. 
 
SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
   
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 27 de novembre de 2017 
 
Núm. exp.: 51/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria d´Urbanisme i Habitatge que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

 



 

 

 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990 de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de  dates 14 de 
setembre de 2015, 4 d'abril, 13 d'abril, 17 de maig, 22 de maig  i 31 de maig de 2017. 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
46/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 15.000,-  
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 15 de desembre de 2017 
 
Núm. exp.: 53/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria d'Hisenda que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 2 de 
novembre de 2017, de delegació de competències, publicat en el BOPB de data 24 
de novembre de 2017. 



 

 

  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
47/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de 290.007,88 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 4 de desembre de 2017 
 
Núm. exp.: 54/2017/eINT 
  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Recursos Humans que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en el BOPB de  data 24 de 
novembre de 2017. 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
48/2017, corresponent a Transferències de crèdit, per un import total de  6.748,56 
euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 



 

 

“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 11 de desembre de 2017 
 
Núm. exp.: 55/2017/eINT 
  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Cultura que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d'aquesta regidora, 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, i que foren publicades en els BOPB de  data 24 de 
novembre de 2017. 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
49/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de  63.610,17 euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
“DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA de 23 de desembre de 2017 
 
Núm. exp.: 57/2017/eINT 

  
Relació de fets 

 
1. Vista la proposta de modificació de crèdits del pressupost municipal presentada per 
la Regidoria de Promoció Econòmica que figura a l'expedient. 
 
2. Vist l'informe d'Intervenció. 
 

 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora d'hisendes 
locals (art. 172 i ss). 
 
2. RD 500/1990, de 20 d'abril (art. 34 i ss). 
 
3. Bases d'execució del pressupost. 
 

4. La present resolució es dicta en virtut del Decret de l'alcaldessa de data 2 de 
novembre de 2017, de delegació de competències, publicat en el BOPB de data 24 
de novembre de 2017. 
  
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal núm. 
50/2017, corresponent a Generació de crèdit, per un import total de 17.300,- euros. 
 

SEGON. Donar compte al Ple municipal, d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost vigent." 
 
 
 
B) DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS NÚMS. 2017/1, 

2017/2 i 2017/3 DE L’OAP VÍCTOR BALAGUER APROVADES PER DECRET. 
 
 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets següents: 
 
 
“DECRET DE LA VICEPRESIDENTA de 21 de novembre de 2017 
 

Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000061/2017-BMVB 
 
Atès que el dia 18 d’octubre de 2017 la Sra. Maria Alías Echevarría, Gerenta de 
l’OAP Víctor Balaguer, va signar el següent informe de modificació de crèdit: 
 

 
Justificació de la modificació 
 
MODIFICACIÓ PARTIDES SUBVENCIÓ AJUT ESPECIAL WEB BALAGUER 
DIPUTACIÓ 2016 
 

- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 



 

 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés Import Aplicació 

de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

  
SUBVENCIÓ 

  ACCIÓ 
CULTURAL I 
CONSERVACIÓ 
BIBLIOTECA 
MUSEU 
BALAGUER 

 

46101 DIPUTACIÓ DE 2.500,00 333.22610 2.500,00 
 BARCELONA,    
 PROGRAMES    

 Total 2.500,00  Total 2.500,00 
 

 
Fonaments de dret 
 
- La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d’aquest regidor/a i 
que foren publicades en els BOPB de dates 14 de setembre de 2015, 4 d’abril, 13 
d’abril, 17 de maig, 22 de maig i 31 de maig de 2017. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
Per tot el que s’ha exposat RESOLC: 
 
Primer. Aprovar aquesta modificació de partides amb càrrec al pressupost 2017. 
 
Segon. Notificar aquest Decret a les persones interessades." 
  

 
 

“DECRET DE LA VICEPRESIDENTA  de 21 de novembre de 2017 

 

Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000060/2017-BMVB 
 
Atès que el dia 4 d’octubre, la Sra. Maria Alías Echevarría, Gerenta de l’OAP Víctor 
Balaguer, va signar les següents propostes de modificació de  pressupost: 
 

                           
Justificació de la modificació 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT SUBVENCIÓ CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ BÉNS 
MOBLES GENERALITAT 
 
-  Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 



 

 

Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés Import Aplicació 

de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

  
SUBVENCIÓ 

  ACCIÓ 
CULTURAL I 
CONSERVACIÓ 
BIBLIOTECA 
MUSEU 
BALAGUER 

 

45060 DIPUTACIÓ DE 1.526,00 333.22610 1.526,00 
 BARCELONA,    
 PROGRAMES    

 Total 1.526,00  Total 1.526,00 
 
 

 
Justificació de la modificació 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT SUBVENCIÓ ACTIVITATS I FUNCIONAMENT MUSEU 
BALAGUER GENERALITAT 
 
- Majors o noves despeses per concessió de subvenció no prevista en pressupost 
 
Aplicació 
d’ingrés 

Concepte 
d’ingrés 

Import Aplicació 
de 
despesa 

Concepte de 
despesa 

Import 

  
SUBVENCIÓ 

  ACCIÓ 
CULTURAL I 
CONSERVACIÓ 
BIBLIOTECA 
MUSEU 
BALAGUER 

 

45060 DIPUTACIÓ DE 25.000,00 333.22610 25.000,00 
 BARCELONA,    
 PROGRAMES    

 Total 25.000,00  Total 25.000,00 
 

Fonaments de dret 
 
- La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’alcaldessa de data 18 de juliol 
de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d’aquest regidor/a i 
que foren publicades en els BOPB de dates 14 de setembre de 2015, 4 d’abril, 13 
d’abril, 17 de maig, 22 de maig i 31 de maig de 2017. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
Per tot el que s’ha exposat RESOLC: 
 
Primer. Aprovar aquestes modificacions de crèdit corresponents al pressupost 2017. 
 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 



 

 

Segon. Notificar aquest Decret a les persones interessades." 
 
 
“DECRET DE LA VICEPRESIDENTA  d'11 de gener de 2018 

 

Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000002/2018-BMVB 
 
Atès que el dia 11 de gener de 2018  la Sra. Maria Alías Echevarría, Gerenta de 
l’OAP Víctor Balaguer, va signar el següent informe de modificació de crèdit: 
 

 

Justificació de la modificació 
 

AMPLIACIÓ PARTIDA PER APORTACIONS EXPO CABANYES I MODIFICACIÓ 
PER AJUSTAMENT FINAL D'ANY 
 
Proposta de la modificació 
 
- Transferències d’import entre aplicacions de despeses 
 
 

Aplicació 
de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import 
Aplicació 
de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

333.221 
 
SUBMINISTRAMENTS 7.000,00 333.130 

PERSONAL 
LABORAL 3.320,00 

   333.160 
SEGURETAT 
SOCIAL 1.630,00 

   333.161 
PRESTACIONS 
SOCIALS 2.050,00 

      
      
 Total 7.000,00  Total 7.000,00 

 
 

Fonaments de dret 
 
- La present resolució es dicta en virtut del Decret de l’alcaldessa de data 18 de 
juliol de 2017, de refosa de totes les delegacions efectuades a favor d’aquest 
regidor/a i que foren publicades en els BOPB de dates 14 de setembre de  2015, 4 
d’abril, 13 d’abril, 17 de maig, 22 de maig i 31 de maig de 2017. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

- Estatuts de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 

PROPOSTA MODIFICACIÓ PRESSUPOST VIGENT 



 

 

 
Per tot el que s’ha exposat RESOLC: 
 
PRIMER. Aprovar aquesta modificació de partides amb càrrec al pressupost 2017. 
 
SEGON. Notificar aquest Decret a les persones interessades." 
 
 

 6. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA 
REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT, QUART TRIMESTRE 2017. 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 29 de gener de 2018, i en compliment d’aquestes 
previsions normatives. 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de Tresoreria corresponent a les 
obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que incompleixen els terminis 
de pagament del quart trimestre del 2017 de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball. 

 
INFORME DE TRESORERIA 01/2018 

 
 

MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 3/2004, modificat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del 
Tresorer de l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament fixats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb el 



 

 

nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions pendents 
de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre natural de 2017, 
segons la informació resultant dels programes comptables, en què s’estiguin 
incomplint aquests terminis de pagament, és: 
 

Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Data Informació Nombre factures Import 

12/01/2018 539 558.553,96 € 

   

Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
Data Informació Nombre factures Import 

23/01/2018 43 9.890,11 € 

   

Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
Data Informació Nombre factures Import 

22/01/2018 310 1.138.216,04 € 

 
  
 

 7. SERVEIS SOCIALS. DONAR COMPTE DELS INDICADORS SOCIALS 
DEL 4t. TRIMESTRE DE 2017. (Exp. 1/2018-eSSO) 

 
Relació de fets 
 
1. Atesa la moció aprovada pel Ple en data 6 d’octubre de 2014, la qual literalment 
diu: 
 

“MOCIÓ PER DONAR COMPTE EN SEU PLENÀRIA DELS INDICADORS SOCIALS. 
 
Diferents informes publicats indiquen que la pobresa ha crescut a Catalunya com a 
conseqüència de la crisi econòmica perllongada que patim i una quarta part de la 
població catalana es troba en risc de pobresa.  Els ajuntaments, com a administració 
més propera, hem hagut de fer i fem front a aquesta situació que està esdevenint 
estructural per a moltes famílies. 
 
Malgrat que el govern de l’Estat i el de la Generalitat anuncien una millora en els 
indicadors econòmics, molt ens temem i a desgrat, que continuarem veient caure i patir 
a molta més gent. 
 



 

 

Des d’ICV entenem que hem d’estar escrupolosament atents i actius des de la nostra 
administració local i també col·lectivament, com a ciutat i ciutadania, per respondre el 
més eficientment a les situacions de vulnerabilitat socials actuals i les possibles futures. 
 
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, preveu un procediment de tramitació, informació i publicitat de 
les obligacions pendents de pagament i que cada trimestre aquest Ple rep aquesta 
informació. 
 
Atès que des d’ICV prioritzem l’acció municipal com l’eina avançada que ha respondre 
a les urgents necessitats de la gent; i que en aquest sentit per a fer un bon exercici 
d’actuació cal primerament tenir i compartir amb els grups polítics i la ciutadania, la 
demanda i diagnosi social el més ajustada possible a la realitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA 
 
“Donar compte en seu plenària dels indicadors socials següents: sol·licituds mensuals 
rebudes d’atenció als serveis socials, serveis educatius i ocupacionals; tipologia de les 
demandes; nivell de resposta i resolució; així com els recursos econòmics i humans 
destinats.” 

 
 
2. Atès que en compliment de l’esmentada moció s’han elaborat els següents 
indicadors socials que s’annexen al present acord: 
 

- Dades serveis socials quart trimestre 2017 i comparativa dels tres trimestres 
anteriors. 

- Dades IMET 

 
 
Fonaments de dret 
 
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, i Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot això,  
 
ES DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament dels indicadors socials del quart trimestre 
de l’any 2017, que s’adjunten a continuació: 



 

 

 
DADES SERVEIS SOCIALS 4t. trimestre 2017 - evolució 12 
mesos       

             
ATENCIÓ SOCIAL A PERSONES I FAMÍLIES 

          

             
ACTIVITAT EBAS 

gener-
17 

febrer-
17 

març-17 abril-17 maig-17 juny-17 jul.-17 ago.-17 set.-17 oct.-17 nov.-17 des.-17 

Expedients amb intervenció 500 606 698 
596 619 572 527 359 486 587 605 343 

Persones tractades 1.291 1.527 1.804 
1.516 1.605 1.531 1.357 967 1.235 1.520 1.571 865 

Expedients nous i reoberts 152 173 224 
176 177 168 145 92 163 207 190 101 

Expedients tancats 154 144 156 
187 170 194 145 112 151 214 135 93 

             
RMI                         

Expedients actius 302 293 288 280 
(sense dades disponibles) 

Persones beneficiàries 768 732 716 722 

             
Prelaboral - persones ateses                         

Participants tallers prelaboral 0 11 24 20 16 9 
4 0 8 9 5 6 

Participants tallers TIC 3 5 6 
5 2 4 0 0 3 4 2 0 

Participants grups cerca feina 19 36 38 
23 18 36 8 19 16 14 21 5 

 
 
 
 



 

 

ECONOMAT SOCIAL                         

Famílies usuàries 568 605 653 
617 605 603 582 518 511 521 537 481 

Total persones 1.665 1.761 1.889 
1.737 1.732 1.712 1.656 1.460 1.425 1.451 1.497 1.326 

Menors d'edat      692 727 779 
691 701 687 672 592 582 576 587 507 

Kg. aliments distribuïts 24.137 29.037 38.921 
28.301 34.648 33.211 32.576 22.235 23.392 26.216 30.992 23.842 

             
Principals problemàtiques detectades en l'atenció social 

         

gener-setembre 2017     octubre-desembre 2017        

INGRESSOS INSUFICIENTS 
   

INGRESSOS INSUFICIENTS 
    

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA    DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS    

DIFICULTATS RELACIONS FAMILIARS 
  

MALALTIA FÍSICA CRÒNICA 
    

SENSE INGRESSOS 
   

SENSE INGRESSOS 
     

ATUR SENSE SUBSIDI    ATUR SENSE SUBSIDI      

HABITATGE ALTRES 
   

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ 
     

ATUR AMB SUBSIDI O PRESTACIÓ 
   

HABITATGE ALTRES 
     

DEUTES 
   

FAMÍLIA MONOPARENTAL 
     

FAMÍLIA MONOPARENTAL    
MANCA AUTONOMIA PERSONAL 

     

DIFICULTATS APRENENTATGE ESCOLAR   
DIFICULTATS APRENENTATGE 
ESCOLAR     

             



 

 

SERVEIS INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 
           

             
Usuaris de cada servei 

gener-
17 

febrer-
17 

març-
17 abril-17 

maig-
17 

juny-
17 

juliol-
17 

agost-
17 set.-17 oct.-17 nov.-17 des.-17 

Servei Nadó 
5 4 12 17 15 14 sense servei 12 11 10 

Servei Racó dels Menut 
16 16 15 10 8 7 

21 
21 16 

Centres Oberts 
143 151 153 157 164 135 

80 sense servei 173 
180 208 

Servei mesures alternatives             

Casos nous joves 2 0 1 
10 2 1 0 0 0 1 4 3 

Casos nous adults 1 1 2 
6 2 1 4 0 0 2 2 2 

             

SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN 
           

             
Servei gener-

17 
febrer-

17 
març-

17 
abril-17 maig-

17 
juny-

17 
juliol-

17 
agost-

17 
set.-17 oct.-17 nov.-17 des.-17 

Atenció Domicili - usuaris 170 168 166 
167 179 178 174 167 165 175 183 188 

Atenció Domicili - hores 2.312 2.191 2.540 
2.059 2.570 2.508 2.367 2.333 2.167 2.393 2.636 2.534 

             
Neteja de la llar - usuaris 

66 68 68 66 74 76 76 76 75 80 87 24 

Neteja de la llar - hores 
499 488 572 467 598 590 596 609 565 600 695 727 

            
Àpats a domicili - usuaris 

45 45 47 46 48 47 50 49 47 43 46 47 



 

 

 
Àpats a domicili - àpats 1.215 1.049 1.132 1.166 1.191 1.202 1.203 1.212 1.185 1.143 1.070 1.169 

          
Menjador social - usuaris 

55 45 53 45 43 43 44 50 49 43 46 45 

Menjador social - àpats 
1.220 921 1.030 888 919 933 840 1.019 879 989 1.011 918 

             
 
Teleassistència - usuaris 1.118 1.111 1.150 1.154 1.166 1.158 1.182 1.189 1.185 1.176 1.154 1.146 

             

AJUTS ECONÒMICS D'URGÈNCIA SOCIAL 
         

             
Núm. d'AJUTS gener-març 17 abril-juny 17 jul.-set. 17 oct.-des. 17     

Subministraments 50 18,5% 227 54,2% 80 44,4% 101 50,2%     

Habitatge 50 18,5% 37 8,8% 23 12,8% 27 13,4%     

Altres ajuts 171 63,1% 155 37,0% 77 42,8% 73 36,3% 
    

TOTAL ajuts 271  419  180  201      

             
Import AJUTS                     

Subministraments 6.603 15,5% 33.618 55,4% 21.435 43,6% 12.207 38,3% 
    

Habitatge 24.162 56,8% 17.532 28,9% 16.428 33,4% 15.871 49,8%     

Altres ajuts 11.800 27,7% 9.504 15,7% 11.306 23,0% 3.768 11,8% 
    

TOTAL import 42.565  60.654  49.169  31.846      



 

 

INDICADORS SOCIALS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) - Esc.Mpals - Menjadors escolars (CCG)
4t TRIMESTRE 2017

INDICADORS
ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL

191 426 220 436 468 337 165 198 161 211 289 154
VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F

15,57 15,24 15,53 15,1 15,39 14,88 14,82 14,29 14,3 13,8 13,89 13,18

Grau d'inserció borsa de treball de l'IMET %

INDICADORS
ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL ED UC A C IÓ T R EB A LL

116 125 124 42 206 365 117 354 158 556 65 203
VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F VN G GA R R A F

13,48 12,83 13,59 12,94 13,73 13,04 14,12 13,49 14,36 13,75 14,13 13,64

Grau d'inserció borsa de treball de l'IMET %

Gener '17 Febrer '17 Març '17 Abril '17 Maig '17 Juny '17

Nombre consultes rebudes a l'IMET

índex d'atur %

26,32% 67,44% 19,05% 54,84% 39,39% 51,28%

Juliol '17 Agost '17 Setembre '17 Octubre '17 Novembre'17 Desembre'17

Nombre consultes rebudes a l'IMET

índex d'atur %

97,37% 71,43% 50,00% 27,59% 33,33% 44,00%

% B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

1 1 del 5%

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2017-2018) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

10 3 del 20%, 1 del 30% , 6 del 50%

Nombre bonificacions Escola Municipal d'Art i 
Disseny 

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2016-2017) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

4 1  del 15% / 3 del 20%

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2017-2018)

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2017-2018) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

17 17 del 50% (10 de la Baldufa i 7 de l'Escateret)

Nombre bonificacions Esc-Conservatori 
Mpal.Música M.M 

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2016-2017) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

14 1 del 20% / 1 del 35% / 12 del 50%

1 del 5%

Nombre bonificacions llars municipals (La 
Baldufa i L'Escateret)

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2016-2017) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S 

12 11 del 50% (5 de la Baldufa i 7 de l'Escateret)

738 al 50% / 350 al 100%

Nombre bonificacions Esc .Formació 
Aeronàtica

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2016-2017) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S

0 --
N OM B R E T OT A L 

ato rgades
(C UR S 2017-2018) % B ON IF IC A C IÓ /  OB SER VA C ION S

1

Nombre ajudes menjadors escolars
(Consell Comarcal Garraf)

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2016-2017) % A JUT S /  OB SER VA C ION S 

983 657 al 50% / 326 al 100%

N OM B R E T OT A L 
ato rgades

(C UR S 2017-2018) % A JUT S /  OB SER VA C ION S 

1.088
 

 
 
 



 

 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA. DONAR COMPTE DE L'ESTUDI DEL PLA 
DE MÀRQUETING TURÍSTIC I DE L'ESTUDI DE PSICOLOGIA DE 
MARCA TURÍSTICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha dissenyat un Pla de Màrqueting 
Turístic (2017-2020) amb dos objectius: El primer, és incrementar el flux de visitants i 
el nombre de pernoctacions un 20% en el període 2017-2020 de forma 
desestacionalitzada. El segon, és de dissenyar una estratègia de marca clara, 
específica i duradora, que suposi el primer pas del posicionament de Vilanova i la 
Geltrú com a ciutat oberta i receptiva al turisme. 
 
Atès que per tal de tirar endavant el segon objectiu es va contractar l’empresa 
especialitzada en psicologia de marca, LABRAND, que ha servit per elaborar un 
discurs i una estratègia molt específica després de seguir un procés de investigació, 
participació i estudi molt acurats. 
 
Aquesta estratègia s’ha tramès a diferents gabinets de disseny que, a partir d’aquest 
discurs, estan elaborant el dibuix definitiu de la Nova Marca Turística de Vilanova i la 
Geltrú que facilitarà la posada en marxa de la gran majoria de programes i accions 
contemplats dins el Pla de Màrqueting Turístic. 
 
Els esmentats estudis foren presentats als membres de la comissió Informativa de 
Promoció Econòmica, Ocupació i Innovació, en sessió ordinària del passat 11 de 
desembre de 2017. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Article 21 de la llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot això, 
 
Es dóna compte al Ple Municipal de l’Estudi de Pla de Màrqueting Turístic i de l’Estudi 
de Psicologia de Marca Turística de Vilanova i la Geltrú, els quals es transcriuen a 
continuació: 
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 9. PROMOCIÓ ECONÒMICA. DONAR COMPTE DEL PLA ESTRATÈGIC D'ACTIVITAT ECONÒMICA. 
ACTUACIONS 2018. 

 
 
Es dóna compte al Ple Municipal del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica. Actuacions 2018: 
 

 
PLA ESTRATÈGIC D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

EIX 1. CIUTAT MEDITERRÀNIA 

  OBJECTIU ACCIONS 
RESPONSABLE  

TÈCNIC TERMINI COST 

1.1.ÀMBIT DE LA 
IDENTITAT 

1.1.1.CARÀCTER DE LA 
CIUTAT Establiment del perfil 

estadístic del 
vilanoví/vilanovina 

Complementar els 
indicadors existents per 

poder disposar d'una 
millor visió de la realitat 

local Empresa 2018-19 10.000 € 

1.1.2.DEMOGRAFIA Estudi del nivell de 
formació de la població Pla Comarcal Ocupació CCG 2020 CCG 

1.1.3.IMATGE DE CIUTAT 

Planificació d'accions de 
millora a curt i llarg 

termini imatge ciutat Pla màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 
mitjans 
propis* 

Implementació d'accions 
d'imatge considerades 

com a urgents Pla màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 
mitjans 
propis* 

1.1.4.ESTUDI DE LA 
MARCA 

Anàlisi i percepció de la 
marca entre els públics 

interns i externs Pla màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 
mitjans 
propis* 

Refer el disseny 
d'atributs gràfics i 

eslògans Pla màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 
mitjans 
propis* 



 

 

Construcció de la marca 
que es vol transmetre 

Actuacions que se 
estan realitzant dins del 
Pla de màrqueting 
turístic Carles Guinda 2018-19 

mitjans 
propis* 

1.1.5.VALORS DE MARCA 

Enumeració de 
conceptes a vincular a 

la imatge de ciutat Pla màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 
mitjans 
propis* 

Creació d'un observatori 
de seguiment i 

avaluació 

Actuacions en curs o 
previstes dins del Pla de 
màrqueting turístic Carles Guinda 2018-19 

mitjans 
propis* 

1.2. ÀMBIT DE 
POSICIONAMENT DE 

LA CIUTAT 
1.2.1./1.2.2.EN RELACIÓ A 

D'ALTRES CIUTATS DE 
L'ESTAT I L'EUMED 

Establiment d'un patró 
com a eina comparativa Posicionament ciutat Noemí Cusiné 2018-19 

mitjans 
propis* 

Detecció d'oportunitats 
d'aliances i lideratges 

Continuar amb la tasca 
de comparativa 
engegada des del Pla 
estratègic Noemí Cusiné  2018-19 

mitjans 
propis* 

1.2.3.EN RELACIÓ AMB 
ELS FÒRUMS DE CIUTAT 

Dissenyar estratègia per 
a una major 

presència/influència anàlisi fòrums de ciutats Noemí Cusiné 2018-19 
mitjans 
propis* 

1.2. ÀMBIT DE 
POSICIONAMENT DE 

LA CIUTAT 
1.2.5.ALTRES ÀMBITS 

Dissenyar estratègies 
de millora del 
posicionament anàlisi presència xarxes 

C.Guinda/ 
N.Cusiné 2018-19 

mitjans 
propis* 

1.3. ÀMBIT DEL 
PAISATGE I DE 
L'URBANISME 

1.3.1.MAPA ECONÒMIC Detecció d'influencers 
locals i implicació 

Tasca a realitzar amb el 
suport del responsable 
de xarxes socials 

C.Guinda/ 
N.Cusiné 2018-19 

mitjans 
propis* 



 

 

Inventari de sòl i sostre 
industrial disponible i 

actualització continuada 

Realitzar un seguiment 
periòdic de la 

disponibilitat de sòl i 
sostre industrial, per 

facilitar la captació de 
noves activitats 
econòmiques.  

NODE Garraf 2018-19 partida 
NODE 

1.3.2.MORFOLOGIA 
URBANA 

Estudi de l'equilibri entre 
les zones comercials i 

industrials 

Possible estudi finançat 
per Diputació de 

Barcelona 
Pere Cayuela 2019 suport 

DIBA 

1.3.3.ESCENARI 
MEDITERRANI 

Estudi dels potencials 
de la geografia portuària 

Consell Municipal del 
Port Noemí Cusiné 2018-19 mitjans 

propis* 

1.3.4. ENTORN NATURAL 
Realització d'un mapa 

amb els actius naturals i 
paisatgístics del territori 

Treball conjunt amb 
Medi Ambient i 

Urbanisme 
E.Garriga/X.Isart 2018-19 10.000 € 

1.3.5.PAISATGE AGRARI I 
ZONA PESQUERA 

Estudi de la biologia 
marina i les condicions 

pesqueres 

Ponències Consell 
Municipal del Port Noemí Cusiné 2018-19 mitjans 

propis* 

1.4. ÀMBIT 
D'INTERRELACIÓ 

(REGIONAL I 
NACIONAL) 

1.4.1.QUADRE DE 
RELACIONS EXTERNES 

Anàlisi d'oportunitats i 
complementarietats a 

desenvolupar 

Aquesta pot ser una 
oportunitat per revisar 
totes les entitats en les 

que l'Ajuntament té 
presència i valorar-ne 

l'efectivitat i el cost 

Noemí Cusiné 2019 mitjans 
propis* 

1.4.2. ÀMBIT REGIONAL 

Anàlisi de les relacions 
en l'espai comarcal del 
Garraf, en la Vegueria 

Penedès, en l'Eix 
Diagonal i en la Regió 

Metropolitana de 
Barcelona 

estudi de les 
potencialitats de 

Vilanova en l'àmbit 
territorial 

Noemí Cusiné 2019 10.000 € 



 

 

1.4. ÀMBIT 
D'INTERRELACIÓ 

(REGIONAL I 
NACIONAL) 

1.4.3.ÀMBIT NACIONAL 

Estudi d'hàbits de 
participació i lideratge 
en fòrums nacionals 

Anàlisi afiliacions 
associacions i fòrums Noemí Cusiné 2019 4.000 € 

Anàlisi d'oportunitats i 
complementarietats a 

desenvolupar 

treball posterior a 
l'estudi Noemí Cusiné 2019 2.500 € 

1.4.4.QUADERN 
D'INTERRELACIÓ 

Organització 
d'esdeveniments que 

promoguin la interrelació 
i la notorietat 

Captació de congressos 
i actes d'empresa; 

captació 
d'enregistraments 

publicitaris i 
cinematogràfics 

Noemí Cusiné 2017-19 mitjans 
propis* 

Editar material 
institucional de prestigir 

per acompanyar les 
relacions externes 

Acabament del catàleg 
d'actius; realització de 

material del Servei 
d'Atenció a l'empresa 

per a congressos 

Noemí Cusiné 2018 mitjans 
propis* 

 

  

 1.5.1. QUADRE DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

Determinació 
d'organismes d'interès 
per a la ciutat en clau 

internacional 

prospectiva xarxes de 
ciutats 

Noemí 
Cusiné/JC.Lluch 2018-19 5.000 € 

Cens d'empreses locals 
amb relacions 
internacionals 

anàlisi 
internacionalització local N.Cusiné/ACCIÖ 2018-19 3.000 € 

1.5.2. ALBARÀ DE 
SORTIDA 

Traducció i manteniment 
del web "vilanova.cat" 
en anglès, espanyol i 

francès 

internacionalització 
informació local Pere Cayuela 2019 5.000 € 

1.5.3.IMPULS A LES 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

Presència i participació 
en fòrums de ciutats de 

l'EuMed 

Pla 
d'Internacionalització J.C.Lluch 2018-19 Neàpolis 



 

 

Programa de suport a la 
internacionalització de 

les institucions i les 
empreses locals 

J.C.Lluch 2018-19 Neàpolis 

1.5.4.RELACIÓ AMB 
CIUTATS D'ALTRES 

PAÏSOS 

Establir xarxes de 
relació amb ciutat de 

l'Euroregió Mediterrània 
Treball amb participació 

N.Cusiné/G.Castel
ló 2018-19 mitjans 

propis* 

Reprendre i revitalitzar 
anteriors programes de 

jumelage 
  2018-19 mitjans 

propis* 

 



 

 

 

EIX 2. CIUTAT ACOLLIDORA 

  OBJECTIU ACCIONS 
RESPONSABLE 

TÈCNIC TERMINI COST 

2.1.ÀMBIT 
RESIDENCIAL I 

L'ENTORN URBÀ 

2.1.1.QUALITAT DE VIDA 

Crear un observatori per 
a l'avaluació periòdica 
de la qualitat de vida a 

la ciutat  

Treball conjunt amb 
Salut/Consorci Sanitari a determinar 2018-19 mitjans 

propis* 

2.1.2.LA SEGURETAT 

Promoure una taula 
municipal de seguretat, 

amb representants 
empresarials 

Treball conjunt amb la 
Policia Local D.Ginés/N.Cusiné 2018-19 mitjans 

propis* 

2.1.3.ESTÈTICA URBANA 

Promoure campanyes 
de sensibilització en 

relació amb els béns i 
espais comuns 

Campanya Viure a 
Vilanova és fàcil. Via 

Pública 
J.Campamà 2018-19 15.000 

2.2.ÀMBIT DE LA 
SALUT I EL BENESTAR 

2.2.1.L'ECONOMIA DE LA 
SALUT 

Promoure una xarxa 
local per a la interrelació 

dels metges 
especialistes 

Impulsar un espai de 
trobada informal N.Cusiné 2018-19 mitjans 

propis* 

Promoure espais de  
trobada i coneixement 

entre els sectors públic i 
privat  

Treball conjunt amb 
Consorci Sanitari i 
d'altres organismes 

N.Cusiné 2018-19 mitjans 
propis* 

Propiciar la celebració a 
la ciutat de reunions i 
congressos mèdics de 

petit format 

Programa de captació 
de congressos i actes 

d'empresa 
N.Cusiné 2018-19 mitjans 

propis* 

2.2.2.L'ECONOMIA DEL 
BENESTAR 

Promoure fòrums de 
participació, per edats, 
en relació al benestar 

Treball conjunt amb 
Participació/Serveis 

Socials/Salut 
a determinar 2018-19 mitjans 

propis* 



 

 

Orientar la ciutat al 
concepte de 

responsabilitat social i 
compromís amb el medi 

Grups de treball 
transversal Ajuntament i 

fòrum d'entitats 
d'Economia Social i 

Solidària 

C.Anson/N.Cusiné
/E.Garriga 2018-19 DIBA 

18.000 

 
2.3. ÀMBIT DELS 

EQUIPAMENTS I LA 
CONNECTIVITAT 

 

2.3.1.LA GEOGRAFIA 
D'EQUIPAMENTS 

Indexar els equipaments 
públics i privats al servei 

de la ciutadania 

Treball transversal 
complementari al 

catàleg d'equipaments 
per a la captació de 

congressos N.Cusiné 2019 4.000 € 

2.3.2. LA CONNECTIVITAT 
COM A FACTOR 

COMPETITIU 

Disposar del mapa 
d'afectacions en la 
totalitat del municipi millorar la connectivitat J.C.Lluch 2018-19 5.000 € 

Procurar la pre-
instal·lació de 

conduccions per a 
l'estesa de fibra òptica millorar la connectivitat J.C.Lluch 2018-19 

mitjans 
propis* 

2.4. ÀMBIT DE LES 
INFRAESTRUCTURES I 

LA MOBILITAT 

2.4.1.SUBMINISTRAMENT 
ENERGÈTIC 

Avaluar la qualitat dels 
subministraments en els 

polígons d'activitat 
econòmica 

Treball conjunt amb 
Node Garraf/Pla de 
millora de polígons N.Cusiné 2018-19 

mitjans 
propis* 

Promoure l’adopció 
d’energies alternatives 

en edificis i equipaments 
municipals 

Treball conjunt amb 
Medi Ambient. Pla ESS 

C.Anson/E.Garriga
/N.Cusiné 2018-19 

DIBA 
18.000 

Estimular l’adopció de 
criteris d’eficiència 
energètica en nous 

projectes immobiliaris 

Estudiar la millora de 
bonificacions en taxes 

municipals X.Isart/N.Cusiné 2019 
mitjans 
propis* 



 

 

Promoure campanyes 
de consum energètic 
responsable entre la 

població 
Treball conjunt amb 

Medi Ambient. Pla ESS 
C.Anson/E.Garriga

/N.Cusiné 2019 18.000 € 

2.4.2.ABASTAMENT 
D'AIGUA 

Completar el mapa 
d'abastament en 

condicions de pressió 
definitiva 

estudi de les condicions 
d'abastament Marc Arias 2019 5.000 € 

Completar la modalitat 
de registre de consum 

per comptadors 
Treball conjunt amb la 
Companyia d'Aigües Marc Arias 2018-19 

mitjans 
propis* 

2.4.3.XARXES 
FERROVIÀRIES 

Promoure un consell 
d'usuaris format per 
institucions socials i 

econòmiques 

Reactivar i ampliar 
continguts de la Mesa 

Ferroviària Pere Cayuela 2018-19 
mitjans 
propis* 

2.4.4. 
XARXES DE 
CARRETERA 

EN 
RELACIÓ A 

LA C-32 

Dissenyar propostes de 
reducció, exempció o 

bonificació del barem de 
peatges 

Continuar amb la tasca 
iniciada des del Consell 

Comarcal N.Cusiné 2018-19 
mitjans 
propis* 

EN 
RELACIÓ A 
LA RESTA 

DE 
SISTEMA 

VIARI 

Senyalitzar degudament 
l'accés als polígons i als 
punts d'interès logístic 

Pla de millora de 
polígons X.Isart/N.Cusiné 2018-19 352333** 

Identificar dèficits pel 
que fa a la senyalització 
externa de Vilanova i la 

Geltrú 
Treball conjunt amb Via 

Pública J.Campamà 2018-19 5.000 € 
Ubicar tòtems i plafons 
de benvinguda en les 

entrades al terme 
municipal 

Treball conjunt amb 
Turisme Pere Cayuela 2018-19 10.000 € 



 

 

2.4. ÀMBIT DE LES 
INFRAESTRUCTURES I 

LA MOBILITAT 

2.4.5.TRANSPORTS 
PÚBLICS 

Instal·lar nous 
plafons 

informatius i 
indicadors del 

temps de pas a 
les parades bus   

Treball conjunt amb Via 
Pública 

J.Campamà   2018-19 10.000 € 

      

Formar els 
professionals del 
taxi en l'atenció 

als usuaris i 
visitants   

Oferir formació 
específica des de 
l'Àmbit d'Empresa 

N.Cusiné   2019 2.000 € 

  

2.4.6.EL PORT 

Promoure 
activitats de 

coneixement de 
l'entorn portuari a 

la ciutadania 

  Recuperar accions de 
difusió i jornades de 

portes obertes 

N.Cusiné   2018-19 mitjans 
propis* 

  

Dissenyar un 
itinerari amable de 

visita per a 
famílies i grups de 

visitants al port 

  
Treball conjunt amb 
Turisme; actualitzar i 

ampliar l'oferta de 
visites guiades 

Pere 
Cayuela/N.Cusiné   2018-19 projecte 

DIBA 2018 

  

2.4.7.ELS POLÍGONS 
D'ACTIVITAT ECONÒMICA 

Realitzar un pla 
d'actuació per a la 
posada al dia i la 
competitivitat dels 

PAEs   

Pla de modernització de 
polígons Diputació de 

Barcelona 

X.Isart/N.Cusiné   2018-19 352333** 

  

Convenir la gestió 
dels PAEs amb 

empreses 
especialitzades en 

comunitats 
industrials   

Tractar aquesta opció 
en les reunions 

periòdiques amb 
empreses de polígons 

N.Cusiné    2018-19 mitjans 
propis* 



 

 

  

Revisar i posar al 
dia el mapa d'usos 
en cadascun dels 

PAEs   
Treball conjunt amb 

Urbanisme 

X.Isart/N.Cusiné   2018-19 mitjans 
propis* 

2.5.ÀMBIT DE LA 
FESTA I LES 
TRADICIONS 

2.5.1.EL TARANNÀ FESTIU 

Editar publicacions 
promocionals que 

mostrin el calendari 
festiu i firal, en idiomes 

Treball conjunt amb 
Cultura i Turisme 

Pere 
Cayuela/S.Fernán

dez 
2018-19 mitjans 

propis* 

2.6.ÀMBIT DEL 
COMPROMÍS SOCIAL I 
LA RESPONSABILITAT 

2.6.1.LA CIUTAT 
SOLIDÀRIA 

Identificar les empreses 
inclusives i fer-ne 

reconeixement 

Tasca contemplada en 
el "mapeig" del Pla de 

treball ESS 

C.Anson/E.Garriga
/N.Cusiné 2018 DIBA 

18.000 

2.6.2.LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I LA 

TRANSPARÈNCIA 

Promoure un fòrum de 
participació per a 

empresaris i directius de 
la ciutat 

Treball a realitzar des 
de l'Àmbit d'Empresa 

N.Cusiné 2019 mitjans 
propis* 

Proposar un codi de 
bones pràctiques a les 
empreses ubicades al 

municipi Pla treball ESS 

C.Anson/E.Garriga
/N.Cusiné 2019 DIBA   

Crear l'etiqueta 
"empresa responsable" 

per identificar el 
compliment del codi Pla treball ESS 

C.Anson/E.Garriga
/N.Cusiné 2019 DIBA 

2.6.2. LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I LA 

TRANSPARÈNCIA 

Publicar anualment el 
directori d'empreses 

responsables 

Treball conjunt amb la 
Federació Empresarial i 

la Unitat de 
Responsabilitat Social 

C.Anson/N.Cusiné 

2019 DIBA 



 

 

 

 
EIX 3. CIUTAT CREATIVA 

 

  OBJECTIU ACCIONS 
RESPONSABLE 

TÈCNIC TERMINI COST 

3.1. ÀMBIT DE LA 
FORMACIÓ 

3.1.1.EL SISTEMA DE LA 
FORMACIÓ 

Compilar tota l'oferta 
formativa de la ciutat 

ens els diferents 
segments i publicar-la 

Treball conjunt amb 
l'IMET 

J.Palacios 2018-19 5.000 € 

3.1.2.LA INTERRELACIÓ 
ENTRE ELS SEGMENTS 
DE LA FORMACIÓ 

Promoure trobades 
periòdiques entre 

instituts i centres de 
formació professional 

Millorar la comunicació i 
el coneixement entre els 

agents 
J.Palacios 2018-19 

mitjans 
propis* 

3.1.3.L'IMPULS A LA 
FORMACIÓ DUAL 

Publicar el catàleg de la 
formació professional en 

modalitat Dual 

Treball conjunt amb 
l'IMET 

J.Palacios 2018-19 
mitjans 
propis* 

3.1.4.EL BINOMI 
UNIVERSITAT-EMPRESA 

Instaurar un fòrum 
periòdic amb 

representants de la 
quadruple hèlix 

Tasca a fer des de 
l'Àmbit d'Empresa 

N.Cusiné 2018-19 
mitjans 
propis* 

Promoure un 
esdeveniment anual 

amb representants de la 
universitat i de 

l'empresa 

Organització del 
Congrés de disseny 
amb UPC i FEGP 

N.Cusiné 2018 
mitjans 
propis* 

3.1.5.LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA 

Crear un comissionat de 
la UPC per a la 

projecció del campus 
local 

treball a partir del fòrum  

N.Cusiné 2018-19 
mitjans 
propis* 

Convenir un pla de 
treball conjunt amb el 

rectorat de la UPC 

Tasca transversal a 
impulsar des de l'Àmbit 

d'Empresa N.Cusiné 2017-19 
mitjans 
propis* 



 

 

 

  
 

Crear un espai 
permanent de consulta 
de tota l'oferta formativa 

de la ciutat 
treball conjunt amb 
IMET J.Palacios 2017-19 

mitjans 
propis* 

Promoure espais 
d'intercanvi entre les 
diferents formacions 

Treball conjunt amb 
l'IMET J.Palacios 2017-19 

mitjans 
propis* 

3.2.ÀMBIT DE LA 
INNOVACIÓ 

3.2.1.EL SISTEMA DE LA 
INNOVACIÓ 

Crear un fòrum 
públic/privat de 

cooperació local en 
matèria d'innovació impuls espai de debat 

J.C.Lluch/ 
N.Cusiné 

2019 
mitjans 
propis* 

Crear una agència local 
de la innovació en curs 

J.C.Lluch 
2017-19 Neàpolis 

Obrir línies de 
subvenció i ajut a la 

innovació per empreses 
i professionals 

Treball a realitzar des 
de Neàpolis 

  

  

3.3.ÀMBIT DEL 
TALENT 

3.3.1.ATRAURE I RETENIR 
EL TALENT 

Dissenyar un programa 
específic de retenció i 

captació de talent en el 
què participin els 
component de la 
quàdruple hèlix 

programa de detecció 
de necessitats 
empresarials formació 

N.Cusiné 

2019 10.000 € 
Identificar i estudiar 
d'altres municipis 

europeus que treballin 
amb el vector del talent 

Accions a impulsar des 
de l'Àmbit d'Empresa 

N.Cusiné 

2018-19 3.000 € 

3.3.2.EDUCAR EL TALENT 

Dissenyar mecanismes i 
programar accions per 
detectar el talent a les 

escoles 
Proposta conjunta amb 
l'Imet 

J.Palacios/ 
N.Cusiné 

2018-19 3.000 € 
Convocar certàmens i 

concursos per aflorar el 
talent 

Accions a realitzar 
conjuntament amb 
l'IMET 

J.Palacios/ 
N.Cusiné 2018-19 5.000 € 



 

 

3.3.3.FINANÇAR EL 
TALENT 

Promoure un cercle de 
finançament amb capital 

de particulars i 
empreses 

Projecte Cercle Local 
d'Inversors Node Garraf 

Node Garraf 

2018-19 NODE 
Convenir acords de 
col·laboració amb 

fòrums d'inversors i 
business angels 

Revisar els acords 
existents i afavorir-ne de 
nous. Àmbit d'Empresa 

N.Cusiné 

2019 
mitjans 
propis* 

3.4.ÀMBIT DE LA 
CULTURA 

3.4.1.LES INDUSTRIES 
CULTURALS I CREATIVES 

Idear un programa de 
suport a la menestralia 

cultural i creativa 
Treball conjunt amb 
Cultura i Neàpolis 

J.C.Lluch/ 
S.Fernández 2018-19 10.000 € 

Constitutuir l'agència 
Vilanova Film Office per 
a la gestió de rodatges 

 no es constitueix com a 
entitat diferenciada amb 
una estructura pròpia. 
La gestió 
d'enregistraments 
s'incorpora al Servei 
d'Atenció a l'Empresa. N.Cusiné 2017-19 

mitjans 
propis* 

 
*  Aquestes despeses estan incorporades a partides del pressupost municipal; fonamentalment Promoció Empresarial, i també Pla de Màrqueting Turístic i 

Promoció Econòmica. En aquest apartat també s'inclouen les actuacions que suposen únicament un cost de salari dels tècnics que hi participen. 

** És el cost total del projecte. En funció de l'aportació que acabi fent Diputació de Barcelona es podrà desenvolupar parcialment, o en la seva totalitat.  
          

Les accions que tenen assignat un import econòmic, no estan previstes en cap partida del pressupost municipal. Per dur-se a terme necessiten una dotació 
pressupostària. 
 
 



 

 

DICTÀMENS: 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

 
10. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS 
ORGANISMES. (Exp. 235/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
l. Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 27 de juliol de 2015, pel qual es nomenen els 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques empresarials i 
òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms municipals, en compliment 
d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
ll. D’acord amb el que estableixen els Estatuts vigents de cada un dels ens públics 
sobre la designació dels membres dels òrgans decisoris. 
 
Fonaments de dret 
  

−   Reglament orgànic municipal. 
−   Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
−   Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“Primer. DESIGNAR el Sr. JAUME MARSÉ FERRER com a vocal suplent al Ple del 
Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Pública del Garraf, en 
substitució del Sr. Raimon Ràfols Florenciano. 
 
Segon. DESIGNAR la Sra. MONTSERRAT MARONDA CASTELLNOU com a vocal 
suplent al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local “Neàpolis”, 
en substitució del Sr. Raimon Ràfols Florenciano. 
 
Tercer. DESIGNAR la Sra. MONTSERRAT MARONDA CASTELLNOU com a 
representant titular del Grup Municipal de la CUP al Consell Rector de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball (IMET), en substitució del Sr. Raimon Ràfols 
Florenciano. 
 
Quart. DESIGNAR el Sr. JOSEP ASENSIO ALBÀ com a representant suplent del 
Grup Municipal de la CUP al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball 
(IMET), en substitució de la Sra. Berta Belaskoain Comaposada. 



 

 

 
Cinquè. DESIGNAR el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
vicepresident del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en 
substitució del Sr. Joan Martorell i Masó. 
 
Sisè. DESIGNAR el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a representant 
municipal al Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local “Neàpolis”, 
en substitució del Sr. Joan Martorell i Masó. 
 
Setè. DESIGNAR el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a representant 
suplent al Ple i a la Comissió Permanent de la Mancomunitat TEGAR DEL GARRAF. 
 
Vuitè. NOTIFICAR a tots els interessats i als organismes, societats i ens públics 
esmentats.” 

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

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
Montes = 24 vots 

     Abstenció: Cs = 1 vot 
 

 
11. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS 
ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS. (Exp. 224/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en el Ple ordinari de data 27 de juliol de 2015 es va aprovar el 
nomenament del Sr. Joan Martorell i Masó, com a representant municipal als consells 
escolars de les escoles l’Aragai, Pompeu Fabra, Sant Jordi, Escola d’Adults Teresa 
Mañé i Escola Oficial d’Idiomes (EOI). 

II. Atesa la renúncia del Sr. Joan Martorell i Masó com a regidor d’aquest Ajuntament. 

III. Atesa la incorporació del Sr. Miguel Ángel Iglesias Montouto com a regidor electe 
al Consistori municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
-  Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 
-  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 
-  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
-  Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 



 

 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Nomenar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
representant municipal al Consell Escolar de l’escola l’ARAGAI. 
 
SEGON. Nomenar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
representant municipal al Consell Escolar de l’escola POMPEU FABRA. 
 
TERCER. Nomenar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
representant municipal al Consell Escolar de l’escola SANT JORDI. 
 
QUART. Nomenar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
representant municipal al Consell Escolar de l’ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ. 
 
CINQUÈ. Nomenar el Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO com a 
representant municipal al Consell Escolar de l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI). 
 
SISÈ. Delegar per part de l’Alcaldessa, Sra. Neus Lloveras Massana al regidor 
d’Educació, Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, la presidència del Consell 
Escolar Municipal de Vilanova i la Geltrú i de l’Oficina Municipal d’Escolarització de 
Vilanova i la Geltrú (OME). 
 
SETÈ. Els representants municipals als consells escolars de centre ho seran fins a la 
fi de l’actual mandat. 
 
VUITÈ. Comunicar aquest acord als presidents dels consells escolars dels centres 
esmentats i a la persona interessada.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
Montes = 24 vots 

     Abstenció: Cs = 1 vot 
 
 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

 12.  RECURSOS HUMANS. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JGL DE 
19.12.2017, D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, 
CONVOCATÒRIA 2017. (Exp. 121/2017-eAJT). 

 
 



 

 

Relació de fets 
 
En la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 19 de desembre de 2017, 
va aprovar-se el dictamen que segueix: 
 
 
“Identificació de l’Expedient 
Núm. Exp.121/2017-eAJT 
 
Acceptar la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, convocatòria 
2017. 
 
Relació de fets 
 
1. Per Decret de la segona tinenta d’Alcaldia i Regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat, 

Recursos Humans i TIC, de data 4 d’octubre de 2017, exp. núm. 416/2017, es va aprovar 
la presentació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció per 
al Programa Treball i Formació, convocatòria 2017, segons la distribució territorial dels 
contractes de treball corresponents a Vilanova i la Geltrú, de cada línia. 

 
2. Vista la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya de data 24 de novembre de 2017, 

que atorga la subvenció sol·licitada per aquest Ajuntament, d’acord amb la Resolució 
TSF/216/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a 
la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 
 
2. Resolució TSF/216/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any  

2017 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. 
 
3. Adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la pròrroga de l’acord retributiu a la 

contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, signat per la Federació de Municipis de Catalunya i Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la Comissió Obrera nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, signat el 25 de maig de 2017. Així com l’Acord 
retributiu, pactat i signat en data 2 d’octubre de 2017, amb els representats dels 
treballadors de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova el següent 
 

ACORD 
 
“Primer. Acceptar la subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, 
convocatòria 2017, aprovada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en data 24 de 
novembre de 2017, en les condicions i formes que es detallen en la resolució, pel imports 
següents: 
 
 



 

 

Expedient SOC 0091/17/00039: 
 
 

Expedient:  Contractes Subvenció 
contractes 

Subvenció         
formació 

TOTAL 
SUBVENCIÓ 

2017-PANP-6-
SPOO-00039 

18 168.840,00€ 11.256,60€ 180.096,60€ 

2017-PANP-12-
SPOO-00039 

8 150.080,00€ 5.061,20€ 155.141,20€ 

2017-PRMI-6-
SPOO-00039 

8 75.040,00€ 720,00€ 75.760,00€ 

2017-PRMI-12-
SPOO-00039 

2 37.520,00€ 180,00€ 37.700,00€ 

2017-DONA-12-
SPOO-00039 

5 93.800,00€ 450,00€ 94.250,00€ 

2017-COOR-12-
SPOO-00039 

1 28.000,00€  28.000,00€ 

TOTAL  553.280,00€ 17.667,80€ 570.947,80€ 
  
 
Segon. A part dels imports subvencionats pel Programa Treball i Formació 2017, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, haurà d’assumir les despeses següents: 
 
- Materials: 10.000€. 
- EPIS i vestuari laboral: 3.250€ 
- Paga de productivitat: 20.387€. 
- Indemnitzacions 2018: 6.700€ 
- Indemnitzacions 2019: 3.600€ 
- Diferència de sou coordinador/a 2018: 10.050,70€ 
- Diferència de sou coordinador/a 2019: 891,15€ 
- Assegurança Accidents PANP: 120€ 
- Assegurança Accidents PRMI: 120€ 
- Assegurança Accidents DONA: 120€  
 
Tercer. Encarregar a l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) la realització de les 
accions formatives obligatòries i la gestió al GIA d’aquestes, per tots els contractats en el marc 
del Programa Treball i Formació 2017, tant dels mòduls vinculats a certificat de 
professionalitat,  com a centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, així 
com de la formació Transversal, de catàleg o autoritzada.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
abonarà a l’IMET la part de la subvenció corresponent al cost de les accions formatives 
d’acord amb el que estableix la Resolució de la subvenció, tal com s’especifica en el punt 
anterior i també la despesa d’assegurança d’accidents obligatòria de les persones participants 
en la formació. 
 
Quart.  La viabilitat econòmica de les actuacions: 

- Els imports dels sous, seguretat social i formació, que són les actuacions i despeses 
subvencionables, es tindran en compte en les previsions de les partides pressupostàries 
del Pressupost 2018 i 2019 per incorporar l’ingrés de la subvenció i les despeses 
esmentades, de manera que es consignarà un codi comptable específic per cada concepte 
i expedient de la subvenció, per mantenir un sistema de comptabilitat separat, tal i com es 
requereix a l’Ordre que regula la subvenció. 

 



 

 

- El cost de la indemnització per finalització de la contractació, la paga de productivitat, i la 
diferència de sou del Tècnic/a de la Línia COOR de la subvenció, aniran a càrrec de les 
partides de Capítol I de sou i salari de cada servei que incorpori el personal contractat. Per 
dur a terme aquestes actuacions s’habilitaran a tal efecte les consignacions 
pressupostàries en el pressupost 2018. El total a consignar en aquest concepte és de 
37.137,70 €.   

 
- El cost del vestuari laboral i EPI’s aniran a càrrec de les partides del Pressupost 2018 

habilitades a tal efecte. El total a consignar en aquest concepte és de 3.250 €. 
 
- El cost del material de es actuacions que comporten feines de manteniment de la ciutat, 

equipaments i suport a les activitats festives anirà a càrrec de la partida del Pressupost 
2018 habilitades a tal efecte. El Total a consignar en aquest concepte és de 10.000 €.  

 
El pagament de la subvenció segons regula l’Ordre es tramita mitjançant una bestreta del 80% 
de l’import atorgat, a partir de la seva concessió. El 20% restant s’ha de tramitar un cop 
l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada. 
 
L’Ajuntament es compromet a dotar les partides pressupostàries necessàries per fer front als 
costos generats pel Programa Treball i Formació 2017 que tinguin repercussió en el 
Pressupost Municipal 2018 i 2019. 
 
Cinquè. Transmetre el present acord al Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.   
 
Sisè. El present acord s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"ÚNIC. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de desembre de 
2017, d’acceptació de la subvenció per a la realització del Programa Treball i 
Formació, convocatòria 2017." 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

13. CULTURA.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL D’INTENCIONS 
QUE ES FORMALITZA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I LA MERCANTIL 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE NATURALESA DE 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI PER A 



 

 

L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021. 
(Exp. 6/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
1. El Ple Municipal de data 13 d’abril de 2015 va aprovar el conveni entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i SITBACK 
PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ”.  

2. L’apartat dotzè del mencionat conveni estableix que la seva vigència serà de 
quatre anys (des de l’any 2015 fins al 2018). 

3. Atès que les tres parts signants del conveni han considerat necessari redactar un 
nou conveni adaptat a la normativa vigent, es fa necessari denunciar el conveni 
actual i presentar una nova proposta. 

4. Aquesta nova proposta porta per títol Protocol d’intencions i es formalitzarà entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i la mercantil 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, amb la doble naturalesa de conveni de 
col·laboració i contracte de patrocini per a l’esponsorització del “VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ”, durant les edicions de 2018 a 
2021. 

5.  Atès l’informe tècnic emès per la cap de Servei de Cultura en data 2 de gener 
que es transcriu literalment:   

 
“INFORME REGIDORIA DE CULTURA 
 
ASSUMPTE: PROTOCOL D’INTENCIONS QUE ES FORMALITZA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I LA MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE 
NATURALESA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI 
PER A L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021. 
 
 
El festival VIDA neix a la ciutat de Vilanova i la Geltrú com a un pas endavant per a 
convertir l’antic festival Faraday en un festival de gran format, amb una major 
projecció a nivell local, nacional i internacional.  
 
El Festival de Música Independent Faraday va néixer, l’any 2004, com a mitjà per a 
acostar a la gent aquelles propostes musicals que sovint no tenen cabuda als circuits 
comercials ni als grans canals mediàtics. Sorgeix com a festival únic, en un marc físic 
adequat i emblemàtic, el Molí de Mar, i amb una línia artística acurada que el va 
convertir en una cita imprescindible dins la ciutat de Vilanova i també dins el 
panorama de festivals catalans.  L’organitza una associació sense afany de lucre de 
la ciutat, la Medusa, societat que durant l’any organitza i participa activament en la 
vida cultural de la ciutat, tant a nivell musical com en altres propostes vinculades a les 



 

 

festes i la cultura popular. Es porta a terme el primer cap de setmana del mes de 
juliol. 
 
Després de deu anys de festival Faraday, es va constatar l’augment de públic local i 
també de fora de la ciutat; en les últimes dues edicions al 2012 i 2013, el festival va 
assolir el solt ou, més de 4.500 assistents al recinte. El festival es converteix en un 
dels esdeveniments més importants a la ciutat, tant a nivell cultural com pel que fa a 
l’impacte econòmic i mediàtic que representa (hotels plens, mitjans de comunicació 
associats, recolzament institucional, implicació vilanovina en augment) . 
 
El Faraday ha rebut el Premi Altaveu (Sant Boi) que reconeix artistes, entitats i 
iniciatives que d’una manera més destacada han enriquit la música del nostre país 
durant l’any. Segons el listen ToEurope, al 2007 el Faraday es constitueix com un 
dels millors festivals d’estiu de música independent a nivell europeu. 
 
El Festival Faraday ja té els seus orígens en els anys 1995 i 1996, quan es van 
celebrar a la ciutat les primeres edicions del Freaky Xmas durant l’hivern. Al 2001 la 
Medusa va decidir reprendre el projecte amb el nom de Verano Freak festival i ja es 
trasllada al Molí de Mar, aconseguint combinar una bona oferta musical, un entorn i 
recinte de gran qualitat i una acceptació i implicació dels agents culturals locals 
indiscutible. 
 
Així doncs, amb un recorregut de 19 anys de programació i una acceptació i impacte 
constatat, el Faraday decideix fer un pas endavant i es reconverteix en el VIDA 
FESTIVAL. El recinte del Molí de Mar es manté com a escenari de presentació del 
festival i la seu central passa al recinte de la Masia Cabanyes. 
 
La Masia Cabanyes es situa també dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, 
l’espai el gestiona l’Ajuntament de la ciutat a través de la Regidoria de Cultura i en les 
instal·lacions de la masia -a més a més de tot l’aspecte patrimonial- s’hi ubica el 
Consell Comarcal del Garraf. El Consell acull i col·labora també amb el VIDA festival 
des de la seva implantació a l’espai. 
 
 
VIDA Festival Internacional de Vilanova i la Geltrú  
 
El festival Vida manté l’essència de programació cultural que ja es va iniciar com a 
Faraday, tot i passar a ser un festival de format mitjà-gran: 
 

- Cita anual indispensable per a tothom qui vulgui aproximar-se o endinsar-se en 
el món de la música independent 

 
- Que la celebració del festival continuï sent un canal cultural de transmissió i un 

aparador de la creació artística i tot allò que l’envolta, afavorint la difusió i la 
promoció d’aquells artistes que sovint no disposen d’un mitjà en el qual puguin 
mostrar i expressar les seves qualitats artístiques 

 
- Que el festival augmenti el seu radi de presència fora de les fronteres estatals i 

sigui conegut més enllà dels límits territorials d’aquest 



 

 

 
- Que sigui un espai de trobada i descobriment, on la gent convisqui i es relacioni 

de manera cívica, tot compartint experiències i gaudint d’un ambient de música i 
celebració 

 
- Implicar encara més la ciutat en el festival, generar expectació i entusiasme, 

atraure gent que visqui fora de la ciutat 
 

Des de la seva implantació al recinte de la Masia Cabanyes la projecció cultural i, 
com a conseqüència, l’impacte econòmic del festival a Vilanova i la Geltrú han 
augmentat d’una manera important: 

 
- Ja al 2014 el VIDA va merèixer el reconeixement com a millor festival revelació 

de tot l’Estat. Durant el 2015 rep el reconeixement com a millor festival de 
tamany mitjà a tot l’Estat 

 
- El nou espai permet que grans noms nacionals i internacionals configurin una 

línia artística molt acurada, diferenciada i adaptada a l’entorn, que permet a 
l’espectador gaudir d’una experiència cultural diferent i que destaca també per 
uns valors com el respecte a les persones, al medi ambient o a l’economia local 

 
- Actualment les dades parlen de més de 26.000 seguidors a les xarxes socials, 

178.051 visites a la pàgina web de 150 països diferents, augment important 
d’aparicions a la premsa escrita, Tv i ràdio, mencionant sempre la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú 

 
- Mitjans destacats que li donen suport: tots els mitjans locals, El Periódico, La 

Vanguardia, ABC, Ara, Tv3-Canal33, Tve, Mediaset España, Mondo Sonoro, 
Enderrock, RockdeLux, entre d'altres 

 
- Insercions de peces de publicitat gràfica en mitjans generalistes i especialitzats 

d’àmbit nacional i estatal, visibilitat de la marca “Vilanova i la Geltrú” en totes les 
peces, referència a la ciutat també en les falques radiofòniques i entrevistes del 
festival  

 
Al costat del demostrat impacte cultural i mediàtic el festival que ha augmentat 
clarament en passar a ser un festival de format gran i amb el canvi d’ubicació, les 
dades econòmiques parlen per si mateixes i el  converteixen en la programació 
que mes reverteix econòmicament en la ciutat: 

 
- Durant el 2015 es va generar un moviment econòmic total de 2.362.578,19€, 

resultat de sumar el pressupost de despesa total del festival, les entrades 
venudes i la despesa declarada del públic mitjançant enquesta directa 
realitzada durant el festival 2015. 

 
- Facturació global del 2015 realitzada pel conjunt d’empreses i professionals de 

la ciutat : 231.678€ 
 



 

 

- Es calcula que per cada 1€ que aporta l’ajuntament a la ciutat se’n generen 
131,25€ al municipi 

 
- El nou volum del festival dóna peu a la creació d’una nova empresa a Vilanova i 

la Geltrú: SITBACK PRODUCCIONS SL, empresa que gestiona la part 
professional del festival 

 
L’any 2016 l’empresa Acceso va realitzar un estudi de l’impacte del Vida i de 
Vilanova i la Geltrú als mitjans. El Vida va obtenir 1444 mencions als mitjans de tot 
el món valorades en 4.014.076 i que van representar 320.854.394 milions 
d’impactes d’audiència. Els resultats mostren que Vilanova i la Geltrú va arribar a 
una audiència de 244.958.067 milions de persones, que suposen un impacte 
econòmic de 3.011.088 €. 

 
Al costat d’aquestes xifres de caire cultural, mediàtic i econòmic, cada any 
col·laboren de manera desinteressada i amb total complicitat amb el festival més 
de 200 voluntaris d’entre 18 i 25 anys, gairebé tots vilanovins i vilanovines. 
 
Des dels seus inicis el festival ha comptat amb activitats complementàries a la 
música dels recintes de pagament de cara a implicar tots els sectors de la ciutat, 
alguns exemples: 
 
• Concerts gratuïts a diversos indrets de la ciutat 
• Concerts i tallers adreçats als més petits 
• Festes de presentació dins i fora de Vilanova 
• Col·laboració amb empreses de la ciutat amb programació cultural” 

 
 

Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposen els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 

local, relatius a les competències del municipi. 
 

2. En aplicació de la competència reconeguda a l’art. 66 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril. 
 

3. Vistos els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic. 
 

4. En aplicació dels articles 20.2 i 170 d) del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  
 
 

Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 



 

 

"PRIMER. Denunciar el conveni vigent fins el 31 de desembre de 2018 entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Consell Comarcal del Garraf i SITBACK 
PRODUCCIONS, SL, per a la celebració del “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ”, aprovat per el Ple Municipal de data 13 d’abril de 2015. 
 
SEGON. Aprovar el “PROTOCOL D’INTENCIONS QUE ES FORMALITZA ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I LA MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE 
NATURALESA DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI 
PER A L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021”, amb el 
següent redactat: 
 
 
PROTOCOL D’INTENCIONS QUE ES FORMALITZA ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I LA 
MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE NATURALESA DE 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI PER A 
L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021.  
 
 
Vilanova i la Geltrú, 2 de gener de 2018  
 
 
REUNITS 
 
D'una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, Alcaldessa de 
l'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d'aquest i assistida 
pel senyor MARCEL·LÍ PONS DUAT, secretari d'aquesta corporació, especialment 
facultada per a la celebració d’aquest acte per acord de ple del seu Ajuntament de 
data ___________. 
 
De l'altra part, la Sra. GLÒRIA GARCIA PRIETO, Presidenta del Consell Comarcal 
del Garraf, assistida per la senyora MARIA ISABEL GARCIA GIMÉNEZ, secretària de 
l’ens, especialment facultada per a la celebració d’aquest acte per acord del ple del 
Consell Comarcal de data __________.  

 
De l'altra part, el Sr. DANIEL POVEDA FERNÁNDEZ, en qualitat d'administrador únic 
de l'empresa SITBACK PRODUCCIONS SL, amb el CIF B660142218, en la seva 
qualitat de promotora del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, segons document notarial de data 5 d'abril de 2013 que s’adjunta al 
present conveni com a DOCUMENT I.  
 
 
MANIFESTEN  
 



 

 

Primer.-  El VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ nasqué 
a la ciutat de Vilanova i la Geltrú a partir de primeres experiències en organització de 
festivals des de l’àmbit associatiu a principis dels anys dos mil.   
 
L’any 2014 nasqué el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, i es va situar des del seu inici al recinte de la Masia d’en Cabanyes, situada 
en el terme municipal de Vilanova i la Geltrú en la qual s’hi ubica el Consell Comarcal 
del Garraf que la gestiona. El Consell acull i col·labora també amb el VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ des de la seva implantació a l’espai. 
 
Segon.- El VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ és un 
festival de format mitjà gran el qual es configura com: 
 

- Una cita anual indispensable per a tothom qui vulgui aproximar-se o 
endinsar-se en el món de la música independent. 

 
- Un canal cultural de transmissió i aparador de la creació artística, en la 

mesura que afavoreix la difusió i la promoció d’aquells artistes que sovint 
no disposen d’un mitjà en el qual mostrar-se i expressar les seves qualitats 
artístiques. 

 
- Una projecció més enllà de les fronteres nacionals i dels límits territorials 

de l’Estat. 
 

- Un espai de trobada i descobriment on el públic conviu i es relaciona de 
manera cívica, tot compartint experiències i gaudint d’un ambient de 
música i celebració. 

 
- Una forma d’implicació de la ciutat que genera expectació i entusiasme i 

atreu gent de fora de la ciutat. 
 
Tercer.- Des dels seus inicis la projecció cultural i l’impacte econòmic del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ han augmentat d’una 
manera exponencial: 
 

- L’any 2014 el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ va merèixer el reconeixement com a millor festival revelació de 
tot l’Estat. 
 

- Els anys 2015 i 2016 va rebre el reconeixement com a millor festival de 
mitjà format de tot l’Estat. 

 
- Premi ARC 2017 al millor Festival de Catalunya. 

 
- L’any 2016 es va estimar que de tots els assistents un 87% provenien de 

fora de Vilanova i la Geltrú. D’aquests, gairebé el 25% van venir a la ciutat 
per primera vegada gràcies al Vida. 

 



 

 

- L’espai on s’ubica ha permès que grans noms nacionals i internacionals 
configurin una línia artística molt acurada, diferenciada i adaptada a 
l’entorn, que permet a l’espectador gaudir d’una experiència cultural 
diferent i que destaca també per uns valors com el respecte a les 
persones, el medi ambient o a l’economia local.   

 
- Actualment les dades parlen de  més de 30.0000 seguidors a les xarxes 

socials, 178.051 visites a la pàgina web de 150 països diferents, augment 
important d’aparicions a la premsa escrita, Tv i ràdio mencionant sempre 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 

 
- Mitjans destacats que li donen suport: tots els mitjans locals, El Periódico, 

La Vanguardia, ABC, Ara, Tv3-Canal33, TVE, Mediaset España, Mondo 
Sonoro, Enderrock, RockdeLux entre altres. 

 
- Insercions de peces de publicitat gràfica en mitjans generalistes i 

especialitzats d’àmbit nacional i estatal, visibilitat de la marca “Vilanova i la 
Geltrú” en totes les peces, referència a la ciutat també en les falques 
radiofòniques i entrevistes del festival.  

 
Quart.- L’impacte cultural i mediàtic que el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ ha representat es posa de manifest amb les següents 
dades econòmiques: 
 

- Durant el 2015 es va generar un moviment econòmic total de 
2.362.578,19€, resultat de sumar el pressupost de despesa total del 
festival, les entrades venudes i la despesa declarada del públic mitjançant 
enquesta directa realitzada durant el festival 2015. L’any 2016 la despesa 
declarada pel públic és de 1.899.950€. 

 
- La facturació global del 2015 realitzada pel conjunt d’empreses i 

professionals de la ciutat ascendeix a 231.678€ 
 

- L’any 2016 l’empresa Acceso va realitzar un estudi de l’impacte del Vida -i 
de Vilanova i la Geltrú- als mitjans.  El Vida 2016 va obtenir 1.444 
mencions a mitjans de tot el món valorades en 4.014.076€ i que van 
representar 320.845.394 milions d’impactes d’audiència. A més, l’estudi 
també recollia les mencions específiques a Vilanova i la Geltrú 
relacionades amb el festival. Els resultats mostren que “Vilanova i la 
Geltrú” va arribar a una audiència de 244.958.067 milions de persones que 
suposen un impacte econòmic de 3.011.088 €. 

 
El volum del festival dóna peu a la creació d’una nova empresa a Vilanova i la Geltrú: 
SITBACK PRODUCCIONS SL, empresa que el gestiona.  
 
Ultra el que s’acaba de dir, cada any col·laboren de manera desinteressada i amb 
total complicitat amb el festival més de 200 voluntaris d’entre 18 i 25 anys, gairebé 
tots vilanovins i vilanovines. 

 



 

 

Des dels seus inicis el festival ha comptat amb activitats complementaries a la música 
dels recintes de pagament de cara a implicar a tots els sectors de la ciutat, alguns 
exemples: 

 
- concerts gratuïts a diversos indrets de la ciutat 
- concerts i tallers adreçats als mes petits 
- festes de presentació dins i fora de Vilanova 
- col·laboracions amb altres entitats i associacions de la ciutat 
- col·laboracions amb empreses de la ciutat amb programació cultural 

 
Cinquè.- Amb la celebració de la primera edició del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 2014, organitzat per SITBACK 
PRODUCCIONS, SL en col·laboració amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
Consell comarcal del Garraf, es produí un esdeveniment que, en el decurs dels 
darrers quatre anys, ha esdevingut un referent en la música del nostre país, a 
l’ensems que una important promoció de la ciutat de Vilanova i la Geltrú a nivell 
europeu, el que motivà que, immediatament després de la seva celebració es 
formalitzés, entre les mateixes parts que ara compareixen, un conveni de 
col·laboració per a quatre anys més, que culminarà aquest any 2018 que ara 
comencem. 
 
En els quatre anys precedents, el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ s’ha consolidat com una de les més importants manifestacions 
artístiques i culturals que coadjuva a la projecció exterior de la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú i de la seva comarca, contribuint de forma decisiva a situar-la en el mapa, no 
solament a  nivell estatal sinó també a nivell europeu, el que  palesa la conveniència 
de seguir col·laborant, des dels poders públics municipal i comarcal, en la celebració 
de les properes quatre edicions corresponents als anys 2018 a 2021.   
 
Sisè.- Per causa d’aqueixa projecció exterior, tant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
com el Consell Comarcal del Garraf valoren una iniciativa musical pel que val, que 
cada any mou a desenes de milers de persones i que coadjuva indiscutiblement en la 
vida de ciutat i comarcal, atesa la seva clara  projecció internacional, la qual enforteix 
el conjunt de les celebracions artístiques del calendari cultural de Vilanova i la Geltrú, 
contribueix positivament i activament en el foment de l’interès públic i en la implicació 
dels ciutadans amb la cultura i el lleure, i paral·lelament repercuteix de forma 
indiscutible en d’altres sectors de l’economia  com ara la gastronomia i restauració, el 
sector serveis i les activitats de lleure i diversió, aportant una major varietat cultural al 
municipi, motiu pel qual manifesten la voluntat de continuar implicant-se de faisó 
activa facilitant a l’empresa promotora del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ l’ús dels espais municipals necessaris per a la seva 
celebració. 
  
D’altra banda, l’experiència demostrada en les edicions anteriors han constatat la 
bona i fructífera integració del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ en les instal·lacions exteriors de la Masia d’en Cabanyes, un 
emplaçament que, pel seu entorn i per les  característiques de la finca, d’estil inspirat 
en el romanticisme, ha esdevingut emblemàtic, fins el punt que ha contribuït de 
manera decisiva a la seva identificació singular, atesa la bellesa de l’espai, uneix la 



 

 

indiscutible personalitat de l’esdeveniment musical en el seu entorn singular i 
irrepetible. 
 
És per això que les parts intervinents valoren, ultra la ubicació, la infraestructura en 
matèria de connexions, serveis i instal·lacions de Masia d’en Cabanyes, que la fan el 
millor marc per a la celebració del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ ja que permet encabir de forma idònia un esdeveniment d’aquestes 
característiques a un públic assistent, majoritàriament jove, que reuneix cada any 
més de deu mil persones per dia; 32.000 persones en total. 
 
Setè.- Totes aquestes circumstàncies objectives posen de manifest la necessitat de 
denunciar el conveni de col·laboració actualment vigent, formalitzat entre les tres 
parts en data 7 de maig de 2015 amb una vigència de quatre anys, i substituir-lo per 
un de nou que sigui capaç d’encarar decididament els reptes que el VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ planteja a l’Ajuntament del municipi, 
sense desaprofitar aquelles oportunitats d’imatge de la ciutat que aquest festival 
proporciona, bo i satisfent les necessitats i aspiracions que, a dia d’avui, s’han posat 
de manifest, les quals comporten fer un pas més i anar més enllà d’un mer conveni 
de col·laboració, el qual s’hauria de veure complementat a través d’una 
esponsorització, a l’objecte de consolidar unes línies de col·laboració més clares 
entre les parts. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta competències municipals 
pròpies en l’àmbit de la matèria d’aquest conveni, les quals li vénen conferides per 
l’article 66.3 n) 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 (TRLMC) i per l’article 25.2 m) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBL). 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ostenta el ple domini de la finca de la 
Masia d’en Cabanyes, d’acord amb el document de donació de data 14 de maig de 
1975 dels béns que la composen, document que admet la celebració d’aquests usos 
i, així mateix, es compleixen totes i cadascuna de les condicions que concorregueren 
en la formalització  dels acords de data 31 de juliol de 1998 de cessió d’ús de 
l’equipament a favor del Consell Comarcal del Garraf. 
 
Atès que la durada d’aquest conveni, per a les properes quatre edicions del festival, 
s’ajusta adequadament al previst a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.    
 
En virtut de tot el que s’acaba d’exposar les parts signatàries, reconeixent-se 
mútuament plena capacitat per aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el 
present conveni en base als següents 
PACTES 
 
 
PRIMER.- ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL I CESSIONS D’ÚS. 
 
1. SITBACK PRODUCCIONS, SL es compromet a organitzar i a portar a terme el 
VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ durant la setmana 



 

 

del primer diumenge de juliol dels anys, 2018, 2019, 2020, i 2021 que es realitzarà en 
els espais municipals de la Masia d’en Cabanyes.  
  
2. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf consideren 
aquesta activitat com una iniciativa que enriqueix l’activitat musical i lúdica de la 
comarca i la ciutat, i aporta un plus-valor cultural al municipi, d’acord amb el que s’ha 
exposat en els antecedents del present conveni, i volen col·laborar facilitant l’ús 
d’aquests espais de titularitat municipal la possessió dels quals l’ostenta el Consell 
Comarcal del Garraf.  
 
Per aquesta raó es comprometen a facilitar a SITBACK PRODUCCIONS, SL, en la 
seva condició d’empresa organitzadora del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, durant els dies del muntatge, celebració i desmuntatge, 
dels espais següents: 

 
- Masia d’en Cabanyes: és l’espai de celebració del Festival, i contempla el 

parc, la zona de pícnic, els jardins i l’espai interior de la Masia.  
 
- Molí de Mar:  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a la cessió 

de l’equipament del Molí de Mar com a espai d’allotjament sempre en el cas 
que ostenti efectivament la disponibilitat d’aquest equipament, propietat de la 
Generalitat de Catalunya, i concretament la casa de les habitacions, els 
jardins, menjador i la cuina. 

 
Zona esportiva i espais annexes: destinada a zona d’acampada per a les persones 
assistents al Festival. En cas de celebració d’un esdeveniment esportiu que es 
consideri de gran importància per la ciutat i que pogués hipotecar l’ús de la zona 
esportiva pel Festival, l’Ajuntament es compromet amb un termini mínim de vuit (8) 
mesos d’antelació a la celebració del Festival, a proporcionar un espai de similars 
característiques de servei per l’acampada.   
 
La concreció dels dies i dels usos dels esmentats espais es regularà anualment a 
través del DOCUMENT II. 
 
 
SEGON.- OBLIGACIONS CONVENCIONALS DE L’AJUNTAMENT. 
 
Abans d’iniciar-se cadascuna de les quatre edicions del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ que es regulen en aquest conveni, 
l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ assumirà l’execució i el cost econòmic de 
les obres d’adequació per al seu òptim ús i manteniment que es relacionen en el 
DOCUMENT II, a l’objecte que l’esdeveniment es pugui realitzar amb les garanties 
adequades de seguretat, mobilitat i accessibilitat.  Les necessitats esmentades en 
aquest DOCUMENT II adaptades i actualitzades anyalment per voluntat expressa de 
totes les parts, a proposta consensuada des de la comissió de seguiment prevista en 
aquest conveni. 
 
 
TERCER.- OBLIGACIONS CONVENCIONALS DEL CONSELL COMARCAL. 



 

 

 
El Consell Comarcal del Garraf, com a administració gestora de l’espai de la Masia 
d’en Cabanyes en virtut del conveni signat amb l’Ajuntament el 31 de juliol de 1998, 
considera també aquest esdeveniment com una activitat que contribueix positivament 
i activament a l’enriquiment i promoció de la comarca, cobrint i aportant una major 
varietat cultural al municipi, per la qual cosa cedeix, en virtut d’aquest conveni, a 
SITBACK PRODUCCIONS, SL els espais que envolten l’edifici per la celebració del 
festival així com la pròpia Masia per a tasques exclusives de producció. Hom deixa 
evidenciat que el Consell Comarcal del Garraf garanteix al llarg de tota la vigència 
d’aquest conveni un espai permanent a la Masia d’en Cabanyes a disposició de 
SITBACK PRODUCCIONS, SL a través de l’instrument jurídic que correspongui, que 
aquesta el destinarà a tasques administratives del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
 
QUART.- OBLIGACIONS CONVENCIONALS DE LA MERCANTIL. 
 
1. SITBACK PRODUCCIONS, SL, es compromet a complir amb els requisits i 
condicions  que dimanen de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i 
activitats recreatives de Catalunya (LEPAR) i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de 
Catalunya REAR), o normativa posterior que les complementi, modifiqui o 
substitueixi, especialment per que fa en matèria d’activitats recreatives de caràcter 
extraordinari, als efectes de disposar de la preceptiva llicència municipal prèvia a 
l’inici de cada edició del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ en els termes previstos en el referit marc normatiu i prèvia tramitació del 
procediment administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la 
normativa sectorial que li resulti d’aplicació, especialment la Llei estatal 37/2003, de 
17 de novembre, del soroll (LSO) i la Llei 16/2009, de protecció contra la 
contaminació acústica i del seu reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, així com per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i 
les ordenances i reglaments municipals, o normativa posterior que les complementi, 
modifiqui o substitueixi. 
  
2. En compliment amb la normativa abans assenyalada SITBACK PRODUCCIONS, 
SL, haurà de disposar del preceptiu estudi acústic que exigeix aquesta, havent de 
complir amb les condicions i requeriments que a tals efectes es puguin determinar per 
l’Ajuntament, així com les que es derivin de l’ordenança de soroll i vibracions vigent 
en el municipi. 
 
3. A més, SITBACK PRODUCCIONS, SL, es compromet a fer un seguiment continu i 
permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi acústic, per garantir el 
compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del soroll i les vibracions, el qual 
ha de disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades a temps real, 
tot instal·lant un limitador enregistrador instal·lat i validat per una EPCA  i  aplicant les 
condicions i mesures correctores que es desprenguin de l’estudi acústic presentat. 
 
4. Per donar compliment als vigents articles 108, següents i concordants REAR pel 
que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 



 

 

extraordinari, i segons les indicacions dels serveis tècnics municipals corresponents, 
haurà de: 

a) Disposar del personal de vigilància i control d’accés. 
b) Disposar  de serveis de control d’aforament. 
c) Disposar dels serveis de seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària. 
d) Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil. 
e) Cas de servir aliments, acreditar el compliment de la normativa sanitària.  
f) Acreditar la legalització de la instal·lació elèctrica, i generadors.  

 
5. Per dur a terme les activitats de pública concurrència programades en el VIDA 
Festival caldrà disposar dels següents informes, certificacions i estudis favorables:   
 

I. Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 
Generalitat. 
 

II. Informe favorable de la mobilitat i seguretat (Mossos). 
 

III. Informe acústic que acrediti el compliment de l’ordenança municipal 
reguladora del soroll i les vibracions garantint els nivells establerts en 
l’article 16, realitzat “in situ” durant les actuacions. 
 

IV. Totes les certificacions pel que fa a l’estabilitat de les estructures (escenaris, 
etc.). 
 

V. Un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del festival. Aquest 
estudi es tramitarà conjuntament amb el projecte, se sotmetrà a informació 
pública i, posteriorment, a informe de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
Les actuacions que contingui l’EAMG i no previstes en el present conveni 
les assumirà SITBACK PRODUCCIONS, SL.  

 
Els requisits relacionats tant en aquest apartat com en l’anterior apartat 4 s’ajustaran, 
quan sigui escaient, al compliment de la normativa posterior que els complementi, 
modifiqui o substitueixi. 
 
6. SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà de disposar d’un pla d’autoprotecció 
homologat per organisme competent en matèria de protecció civil i elaborat segons la 
normativa vigent. Aquest pla d’autoprotecció haurà d’introduir-se a la plataforma 
digital HERMES, i haurà de redactar al seu càrrec i presentar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú els projectes que es requereixin per a la tramitació de la llicència 
extraordinària a que estan subjectes les activitats de pública concurrència del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ VIDA, especialment pel 
que fa a la llicència extraordinària per les instal·lacions: 
 

I. del recinte i les instal·lacions de la Masia d’en Cabanyes.  
II. del recinte de la zona d’acampada situada en la Zona esportiva. 

 
7. SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà d’obtenir tots aquells permisos que siguin 
necessaris per assolir aquesta legalització en el temps i forma adequada, tenint en 



 

 

compte la qualificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) de què gaudeix la 
Masia d’en Cabanyes i el seu entorn de protecció. 
 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà de presentar en el registre general d’entrada 
de l’Ajuntament la documentació per tal de poder donar seguidament compliment dels 
requisits preceptius regulats en la normativa vigent sobre espectacles i activitats 
recreatives, amb un termini mínim d’antelació de tres (3) mesos abans de les dates 
de celebració del corresponent festival. Aquesta serà comprovada pels tècnics 
municipals en el marc del procediment d’atorgament de la llicència corresponent, 
sense la qual SITBACK PRODUCCIONS, SL no podrà dur a terme el festival ni cap 
de les seves activitats. 
  
Així mateix, SITBACK PRODUCCIONS, SL. procedirà a liquidar les taxes de 
tramitació de les corresponents llicències extraordinàries per dur a terme el VIDA 
Festival, segons consta en l’ordenança fiscal número 9 per la intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans/anes i les empreses. Taxes que han de 
liquidar-se en el moment en que es presenti la sol·licitud i documentació tècnica per a 
la tramitació de les corresponents llicències extraordinàries.    
 
8. SITBACK PRODUCCIONS, SL, és la responsable de la direcció i gestió del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, i durà a terme les 
següents accions segons llista no exhaustiva que es detalla a continuació, per 
garantir el desenvolupament del festival amb les adequades garanties de seguretat, 
mobilitat i accessibilitat. Per aquest motiu, es nomenarà una única responsable o 
persona de contacte amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf. 
 

a) Anirà a càrrec de SITBACK PRODUCCIONS, SL, tot el personal necessari per 
a la producció del Festival,  incloent l’exigit pels grups que hi actuaran. 
 

b) Disposarà de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 
llum). 
 

c) Disposarà d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, 
proves i concert. 
 

d) Disposarà de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i 
so/llum. 
 

e) Contractarà els guardes de seguretat i/o vigilants jurats necessaris  per donar 
compliment al pla d’autoprotecció i d’evacuació als efectes de  garantir a la 
vigilància de tot el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 

f) Disposarà d’una pòlissa assegurança de responsabilitat civil suficient per a la 
cobertura de les eventuals responsabilitats civils, penals i en general de tot 
ordre, que poguessin derivar-se del muntatge, desmuntatge i 
desenvolupament de tot tipus d’actes relacionats amb el VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, com a mínim per l’import  
que assenyala la normativa aplicable. 



 

 

 
g) L’assegurança de contingències en cas que es requereixi. 

 
h) Disposarà dels generador/s o estació transformadora mòbil i dels certificats 

corresponents, necessaris per garantir l’abastament elèctric necessari en cada 
una de les instal·lacions . 
 

i) Garantirà la neteja dels espais i de la recollida dels residus generats en cada 
un dels recintes utilitzats en el festival. En el cas de la Masia d’en Cabanyes, 
tant dels espais exteriors com els interiors utilitzats. En aquest sentit el festival 
vetllarà per la màxima separació i classificació de les deixalles que es 
produeixin. Caldrà tenir en compte aquesta qüestió de cara a habilitar els 
vehicles adequats per cadascuna de les fraccions. 
 

9. També seran a càrrec de SITBACK PRODUCCIONS, SL, els costos de: 
 

a) Lloguer WC químics (quantitat que anirà en funció dels projectes d’activitats 
dels diferents espais). 
 

b) Adquisició de mobiliari i material d’oficina. 
 

c) Lloguer de carretons elevadors i cistelles. 
 

d) Serveis de lampisteria. 
 

e) Instal·lació d’extintors homologats requerits en el pla d’autoprotecció. 
 

f) Disposarà del personal de vigilància necessari, tant per a les tasques de 
muntatge, desmuntatge, així com en el transcurs de tot el festival per garantir 
la seguretat de tots els recintes del festival, incloses les àrees d’aparcament 
habilitades específiques per al festival. 
 

g) Assumirà el cost dels serveis sanitaris i d'emergència que es dictamini en el 
pla d'autoprotecció.  
 

h) Assumirà la instal·lació i retirada de la senyalització de tipus informatiu 
especial pel festival així com la senyalització per la ubicació de les places 
d’aparcament i bicicletes. 
 

i) Assumirà el cost de neteja de la zona esportiva i de la Masia d’en Cabanyes. 
 

j) Assumirà totes les despeses que es puguin derivar per garantir el correcte 
desenvolupament del festival. 
 

10. SITBACK PRODUCCIONS, SL, farà constar, en qualsevol tipus de material 
(cartells, programes de mà, anuncis, etc.) editat per  SITBACK PRODUCCIONS, SL, 
amb motiu del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la inserció del logotip de 



 

 

municipal, així com també el logotip de la Masia d’en Cabanyes i del Consell 
Comarcal del Garraf i, així mateix: 
  

 
a) Pagarà els drets de la SGAE dels concerts. 

 
b) Complirà amb  els requeriments tècnics establerts en les llicències d’activitat 

de cada un dels espais utilitzats, amb els plans d’autoprotecció, així com els 
condicionats imposats per bombers de la Generalitat. 

c) Garantirà l’aforament màxim permès en cada un dels espais. 
 

d) Vetllarà per deixar lliures pel pas els espais de circulació cap a les sortides de 
emergència. 
 

e) Instal·larà tota la retolació d’evacuació per garantir els circuits i sortides 
d’emergència.  
 

f) Serà responsable de tots i cadascun d’aquests espais: Masia d’en Cabanyes, 
zona d’acampada (Zona esportiva) i Molí del Mar durant els dies necessaris 
per al muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, així com durant el 
transcurs de tots els concerts.  
 

11. La setmana prèvia al Festival es produiran les proves de so i llum als diferents 
recintes. Els horaris es dissenyaran segons les necessitats que plantegi la producció 
tècnica del festival, garantint en tot moment les molèsties mínimes en el veïnat dels 
diferents recintes. 
 
 
CINQUÈ.- EFECTES DEL CONVENI.  
 
1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per totes les 
parts.  
 
2. Per la seva naturalesa, el Document II contindrà els detalls particulars relatius a la 
celebració del festival, detalls que poden variar en cada edició, sempre que no 
contradiguin el present protocol. El document II és un Annex al protocol que ha de ser 
aprovat cada any natural, sempre dins del primer semestre i amb anterioritat a la 
celebració del festival. El text de l’annex serà proposat per la comissió de seguiment i 
la redacció final serà consensuada entre les parts signatàries del conveni. L’òrgan 
competent per aprovar el Document II és la Junta de Govern Local.  
 
3. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 
lloc a la seva resolució.  
 
4. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 



 

 

Es considerarà desestimada tota pretensió quan haguessin transcorregut tres mesos 
des de la seva presentació sense que hagués estat notificada una resposta expressa.  
 
5. Si s’escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent.  
 
6. Atès que l’organització del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ es considera un actiu cultural i de promoció de la ciutat de primer ordre, el 
qual es vol preservar i potenciar, s’aplicarà un criteri restrictiu per part de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i del Consell Comarcal del Garraf, durant la vigència d’aquest 
conveni, respecte a l’autorització per a l’organització d’altres esdeveniments similars 
de gran format en el recinte de la Masia d’en Cabanyes, sens perjudici de la 
possibilitat, si s’escau, de permetre en aquest recinte, durant la resta de l’any, la 
celebració d’altres activitats recreatives, lúdiques i/o culturals de petit i mitjà format 
que no creïn interferències nominals ni incompatibilitats de qualsevol altre ordre i 
sempre que sigui fora de les dates de celebració del festival o de proximitat a aquest.   
 
7. En qualsevol cas, tota eventual sol·licitud, d’acord amb l’esmentat en l’anterior 
apartat, requerirà atorgar en última instància un tràmit d’audiència a la mercantil 
SITBACK PRODUCTIONS, SL, a l’objecte que pugui al·legar tot el que tingui per 
convenient en defensa dels seus drets i interessos, especialment pel que fa a la 
interferència o incompatibilitat que es pogués produir en termes de coincidència o 
proximitat amb les dates del festival i de manteniment de la imatge pública del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ respecte de la seva 
ubicació física a la Masia d’en Cabanyes i la ciutat de VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
8. Per la seva banda, SITBACK PRODUCTIONS, SL, es compromet, durant la 
vigència del present conveni, a donar continuïtat en la seva implicació dins el 
municipi, contribuint de manera activa a donar suport en la mesura de les seves 
possibilitats a d’altres actes o esdeveniments de caràcter recreatiu, lúdic i/o cultural 
que siguin d’interès públic municipal, i que es concretaran anualment en el si de la 
comissió de seguiment prevista en aquest conveni, la qual cosa comportarà 
l’obligatorietat respecte a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de fer constar de 
manera destacada en la publicitat dels actes o esdeveniments de què es tracti el 
patrocini de SITBACK PRODUCTIONS, SL.  
 
 
SISÈ.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTE DE PATROCINI.  
 
1. És objecte del present contracte d’esponsorització o patrocini establir les 
condicions i els compromisos que de conformitat amb l'article 22 de la Llei 34/1988, 
d'11 de novembre, General de Publicitat, i la Llei 18/2000, de 29 de desembre de 
Publicitat Institucional de Catalunya, han de regular la col·laboració de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú i SITBACK PRODUCCIONS, SL, per a la publicitat institucional 
de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, totes elles relatives a les edicions de 2018, 2019, 2020 i 
2021.  
 



 

 

2. SITBACK PRODUCCIONS, SL, és la mercantil organitzadora del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ que té lloc a la ciutat de Vilanova i la 
Geltrú i, en conseqüència, assumirà quantes responsabilitats d'ordre jurídic i 
econòmic corresponguin en relació a l'esmentat esdeveniment, així com també que 
es derivin de la retolació, impressió i muntatge dels suports publicitaris.  
 
3. La denominació VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
s'utilitzarà sempre que sigui possible en tota l’extensió de la seva imatge, sense que 
pugui utilitzar-se cap acrònim per referir-se a la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
4. El VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ resta subjecte 
al règim de requisits i obligacions de la Llei General de Publicitat.  
 
5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la consideració de patrocinador 
institucional del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  
 
6. SITBACK PRODUCCIONS, SL, sota la condició de patrocinat, emetrà una factura 
que haurà de ser satisfeta per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per a cada edició 
anyal l'import de la factura que emetrà el SITBACK PRODUCCIONS, SL, serà de 
18.000.- €. més l’IVA, al tipus impositiu que legalment correspongui. El pagament de 
la factura es realitzarà mitjançant transferència bancària a favor de SITBACK 
PRODUCCIONS, SL.  
 
7. El nom de la ciutat i la imatge corporativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en la seva condició de patrocinador institucional del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ estarà present de forma destacada 
en el conjunt de materials i elements de comunicació, publicitat o promoció que es 
realitzin vinculats al propi esdeveniment. L’esmentada presència es plasmarà sempre 
sota la denominació següent: “Suport Institucional:”. SITBACK PRODUCCIONS, SL, 
es compromet al compliment de les següents obligacions:  
 

a) incloure el logotip institucional en el material imprès que es detalla a 
continuació: el pòster oficial, els volants, el programa oficial, la guia 
comercial i en tots aquells altres materials on hi apareguin els patrocinadors 
i col·laboradors del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 

b) incloure el logotip institucional en la web oficial del festival 
www.vidafestival.com de forma permanent. 
 

c) incloure el logotip institucional en totes les comunicacions de “newsletter” 
que es realitzin. 

 
d) difondre de forma expressa i verbal, sempre que sigui possible, la condició 

de patrocinador de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i manifestar el seu 
agraïment en  totes les intervencions o declaracions que faci SITBACK 
PRODUCCIONS, S.L. davant de qualsevol mitjà de comunicació. 

 



 

 

e) durant els dies de celebració del festival emetre mencions, mitjançant el 
sistema que es cregui més oportú, de la condició de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú com a patrocinador institucional de l'esdeveniment.  

 
f)      el dret a disposar gratuïtament d'un espai institucional dins del recinte de la 

Masia d’en Cabanyes (espai Market) durant els dies de celebració del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. Caldrà 
manifestar la voluntat de disposar d’aquest espai com a molt tard 120 dies 
abans de l’inici de l’esdeveniment. 

 
8. SITBACK PRODUCCIONS, SL, reconeix al patrocinador el seu dret a utilitzar 
aquelles imatges dels concerts i dels seus participants que siguin propietat de 
SITBACK PRODUCCIONS, SL.  Abans de fer pública cap de les imatges 
expressament cedides caldrà comptar amb l’aprovació i l’autorització per part de la 
mercantil SITBACK PRODUCCIONS, SL.   
 
9. SITBACK PRODUCCIONS, SL, facilitarà 20 acreditacions a l’Ajuntament i 5 
acreditacions al Consell Comarcal del Garraf, per raons protocol·làries. 
 
10. En funció del desenvolupament del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ i si ambdues parts ho estimen convenient, es podran 
incrementar els recíprocs nivells de col·laboració inicialment establerts mitjançant 
l'afegit de nous compromisos i obligacions. En aquest cas, aquests hauran de constar 
per escrit mitjançant la incorporació de nous annexos al present protocol. 
 
11. La suspensió o modificació d'una part o de la totalitat del programa d'activitats 
previstes en el present contracte, sempre que siguin provocades per circumstàncies 
de força major no imputables a la gestió o voluntat de les parts, no invalidaran la resta 
d'acords establerts entre aquestes.  
 
12. La vigència i efectes del present contracte de patrocini s'estendran des de la data 
de la seva signatura fins el 31 de desembre del 2021.  
 
13. En el cas que SITBACK PRODUCCIONS, SL, incompleixi aquest contracte 
s'estableixen les següents penalitzacions:  
 

a)   Per la no celebració del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ per causes imputables a la voluntat de 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, aquest no tindrà dret a rebre la quantitat 
pactada com a patrocini.  

b)   Per la suspensió de forma parcial del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ per causes imputables a la voluntat de 
l’empresa, aquest descomptarà de la factura corresponent la quantitat de 
3.000.- euros per dia de suspensió. 

 
 
SETÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT. 



 

 

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

a) El regidor/a de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o regidor/a en 
qui delegui. 
 

b) El/la conseller/a de Cultura del Consell Comarcal del Garraf, o conseller/a en 
qui delegui. 
 

c) Dues persones representants de SITBACK PRODUCCIONS, SL, 
responsables d’organitzar el Festival. 
 

d) Dues persones tècniques de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

e) Una persona tècnica del Consell Comarcal del Garraf 
 
Aquesta Comissió serà convocada per la Regidoria de Cultura quan es cregui oportú.  
 
 
VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ I MARC NORMATIU 
 
El present protocol s’extingirà: 
 

a) Per compliment del seu objecte o expiració del seu termini.  
 

b) Per mutu acord de les parts. 
 

c) Per canvi substancial de les condicions que donen lloc a la signatura del 
present contracte. 
 

a) Per incompliment greu de qualsevol de les obligacions establertes en el 
present contracte a instància de la part complidora, si prèvia comunicació per 
escrit no es procedís per l'altra part en un màxim de quinze dies naturals a 
donar resposta satisfactòria a les reclamacions realitzades. 

  
 
NOVÈ.- JURISDICCIÓ, RESPONSABILITATS I VIGÈNCIA.  
 
1. La naturalesa mixta del present protocol fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se en relació amb el 
conveni de col·laboració, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
i, en relació al contracte de patrocini, els òrgans de l’ordre jurisdiccional civil. La 
jurisdicció civil serà la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin 
sorgir de la interpretació, modificació, resolució i efectes d'aquest contracte, amb 
expressa submissió als jutjats i tribunals de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

2. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest protocol correspon a l’entitat o 
empresa executora material de les actuacions, en el cas que no quedi assumit per 
l’assegurança de responsabilitat civil corresponent. 
  
3. La vigència d’aquest conveni s’estableix en quatre anys, durant els exercicis de 
2018, 2019, 2020 i 2021. 
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, les parts signen el present conveni, 
que s’estén per triplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
 
 
L’Alcaldessa                La Presidenta del CC del Garraf 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana             Glòria Garcia Prieto 
 
 
 
Per Sitback Produccions SL    La secretària del CC del Garraf 
 
 
 
Daniel Poveda Fernández      M. Isabel Garcia Giménez 
 
 
 

El secretari de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 

 
 
 

Marcel·lí Pons Duat” 
 
 

TERCER. Es disposarà la seva publicació en el DOGC i en el Registre de convenis 
de col·laboració i cooperació de la Generalitat, d’acord amb el que estableixen els 
arts. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART. Aprovar la fitxa/extracte del conveni per tal de facilitar la publicació de les 
dades: 
 
  



 

 

Descripció: 

PROTOCOL D’INTENCIONS QUE ES FORMALITZA ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I LA 
MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL, AMB LA DOBLE NATURALESA DE 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I CONTRACTE DE PATROCINI PER A 
L’ESPONSORITZACIÓ DEL “VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ” DURANT LES EDICIONS DE 2018 A 2021.  
 
Data: 
 
 
Signataris: 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF I LA MERCANTIL SITBACK PRODUCCIONS, SL 
 
Objecte: 
 
Encarar decididament els reptes que el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ planteja a l’Ajuntament del municipi, sense desaprofitar 
aquelles oportunitats d’imatge de la ciutat que aquest festival proporciona, bo i 
satisfent les necessitats i aspiracions que, a dia d’avui, s’han posat de manifest, les 
quals comporten fer un pas més i anar més enllà d’un mer conveni de col·laboració, 
el qual s’hauria de veure complementat a través d’una esponsorització, a l’objecte de 
consolidar unes línies de col·laboració més clares entre les parts. 
 
Drets i Obligacions: 
 
Per part de SITBACK PRODUCCIONS, SL 
 
Organitzar i a portar a terme el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ durant la setmana del primer diumenge de juliol dels anys, 2018, 2019, 
2020, i 2021 que es realitzarà en els espais municipals de la Masia d’en Cabanyes. 
 
1. SITBACK PRODUCCIONS, SL, es compromet a complir amb els requisits i 
condicions  que dimanen de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i 
activitats recreatives de Catalunya (LEPAR) i del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives de 
Catalunya (REAR), o normativa posterior que les complementi, modifiqui o 
substitueixi, especialment per que fa en matèria d’activitats recreatives de caràcter 
extraordinari, als efectes de disposar de la preceptiva llicència municipal prèvia a 
l’inici de cada edició del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ en els termes previstos en el referit marc normatiu i prèvia tramitació del 
procediment administratiu corresponent, així com acreditar el compliment de la 
normativa sectorial que li resulti d’aplicació, especialment la Llei estatal 37/2003, de 
17 de novembre, del soroll (LSO) i la Llei 16/2009, de protecció contra la 
contaminació acústica i del seu reglament aprovat per Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, així com per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i 



 

 

les ordenances i reglaments municipals, o normativa posterior que les complementi, 
modifiqui o substitueixi. 
  
2. En compliment amb la normativa abans assenyalada SITBACK PRODUCCIONS, 
SL, haurà de disposar del preceptiu estudi acústic que exigeix aquesta, havent de 
complir amb les condicions i requeriments que a tals efectes es puguin determinar per 
l’Ajuntament, així com les que es derivin de l’ordenança de soroll i vibracions vigent 
en el municipi. 
 
3. A més, SITBACK PRODUCCIONS, SL, es compromet a fer un seguiment continu i 
permanent dels nivells d’immissió acústica indicats a l’estudi acústic, per garantir el 
compliment de l’article 16 de l’ordenança municipal del soroll i les vibracions, el qual 
ha de disposar d’un sistema telemàtic per a la visualització de les dades a temps real, 
tot instal·lant un limitador enregistrador instal·lat i validat per una EPCA i aplicant les 
condicions i mesures correctores que es desprenguin de l’estudi acústic presentat. 
 
4. Per donar compliment als vigents articles 108, següents i concordants REAR pel 
que fa al desenvolupament d’espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari, i segons les indicacions dels serveis tècnics municipals corresponents, 
haurà de: 

a)  Disposar del personal de vigilància i control d’accés. 
b)  Disposar  de serveis de control d’aforament. 
c)  Disposar dels serveis de seguretat i dels dispositius d’assistència sanitària. 
d)  Haver contractat la pòlissa de responsabilitat civil. 
e)  Cas de servir aliments, acreditar el compliment de la normativa sanitària.  
f)   Acreditar la legalització de la instal·lació elèctrica i generadors.  

 
5. Per dur a terme les activitats de pública concurrència programades en el VIDA 
Festival caldrà disposar dels següents informes, certificacions i estudis favorables:   
 

a) Informe favorable del servei de prevenció i extinció d’incendis de la 
Generalitat. 
 
b) Informe favorable de la mobilitat i seguretat (Mossos) 
 
c) Informe acústic que acrediti el compliment de l’ordenança municipal reguladora 
del soroll i les vibracions garantint els nivells establerts en l’article 16, realitzat “in 
situ” durant les actuacions. 
 
d) Totes les certificacions pel que fa a l’estabilitat de les estructures (escenaris, 
etc.). 
 
e) Un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del festival. Aquest 
estudi es tramitarà conjuntament amb el projecte, se sotmetrà a informació 
pública i, posteriorment, a informe de l’Autoritat del Transport Metropolità. Les 
actuacions que contingui l’EAMG i no previstes en el present conveni les 
assumirà SITBACK PRODUCCIONS, SL.  

 
Els requisits relacionats tant en aquest apartat com en l’anterior apartat 4 s’ajustaran, 



 

 

quan sigui escaient, al compliment de la normativa posterior que els complementi, 
modifiqui o substitueixi. 
 
6. SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà de disposar d’un pla d’autoprotecció 
homologat per organisme competent en matèria de protecció civil i elaborat segons la 
normativa vigent. Aquest pla d’autoprotecció haurà d’introduir-se a la plataforma 
digital HERMES, i haurà de redactar al seu càrrec i presentar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú els projectes que es requereixin per a la tramitació de la llicència 
extraordinària a què estan subjectes les activitats de pública concurrència del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, especialment pel que fa 
a la llicència extraordinària per a les instal·lacions: 
 

a)  del recinte i les instal·lacions de la Masia d’en Cabanyes.  
b)  del recinte de la zona d’acampada situada en la Zona esportiva. 

 
7. SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà d’obtenir tots aquells permisos que siguin 
necessaris per assolir aquesta legalització en el temps i forma adequada, tenint en 
compte la qualificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) de què gaudeix la 
Masia d’en Cabanyes i el seu entorn de protecció. 
 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, haurà de presentar en el registre general d’entrada 
de l’Ajuntament la documentació per tal de poder donar seguidament compliment dels 
requisits preceptius regulats en la normativa vigent sobre espectacles i activitats 
recreatives, amb un termini mínim d’antelació de tres (3) mesos abans de les dates 
de celebració del corresponent festival. Aquesta serà comprovada pels tècnics 
municipals en el marc del procediment d’atorgament de la llicència corresponent, 
sense la qual SITBACK PRODUCCIONS, SL, no podrà dur a terme el festival ni cap 
de les seves activitats. 
  
Així mateix, SITBACK PRODUCCIONS, SL, procedirà a liquidar les taxes de 
tramitació de les corresponents llicències extraordinàries per dur a terme el VIDA 
Festival, segons consta en l’ordenança fiscal número 9 per la intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans/anes i les empreses. Taxes que han de 
liquidar-se en el moment en què es presenti la sol·licitud i documentació tècnica per a 
la tramitació de les corresponents llicències extraordinàries.    
 
8. SITBACK PRODUCCIONS, SL, és la responsable de la direcció i gestió del VIDA 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, i durà a terme les 
següents accions segons llista no exhaustiva que es detalla a continuació, per 
garantir el desenvolupament del festival amb les adequades garanties de seguretat, 
mobilitat i accessibilitat. Per aquest motiu, es nomenarà una única responsable o 
persona de contacte amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf. 
 

a) Anirà a càrrec de SITBACK PRODUCCIONS, SL, tot el personal necessari 
per a la producció del Festival,  incloent l’exigit pels grups que hi actuaran. 
 
b) Disposarà de regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 
llum). 
 



 

 

c) Disposarà d’un electricista professional per a la connexió, desconnexió, 
proves i concert. 
 
d) Disposarà de personal per a la càrrega i descàrrega de material dels grups i 
so/llum. 
 
e) Contractarà els guardes de seguretat i/o vigilants jurats necessaris per 
donar compliment al pla d’autoprotecció i d’evacuació als efectes de garantir 
la vigilància de tot el VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
f) Disposarà d’una pòlissa assegurança de responsabilitat civil suficient per a 
la cobertura de les eventuals responsabilitats civils, penals i, en general, de tot 
ordre, que poguessin derivar-se del muntatge/desmuntatge i 
desenvolupament de tot tipus d’actes relacionats amb el VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, com a mínim per l’import  
que assenyala la normativa aplicable. 
 
g) L’assegurança de contingències, en cas que es requereixi. 
 
h) Disposarà dels generador/s o estació transformadora mòbil i dels certificats 
corresponents, necessaris per garantir l’abastament elèctric necessari en cada 
una de les instal·lacions . 
 
i) Garantirà la neteja dels espais i la recollida dels residus generats en cada 
un dels recintes utilitzats en el festival. En el cas de la Masia d’en Cabanyes, 
tant dels espais exteriors com els interiors utilitzats. En aquest sentit, el 
festival vetllarà per la màxima separació i classificació de les deixalles que es 
produeixin. Caldrà tenir en compte aquesta qüestió de cara a habilitar els 
vehicles adequats per a cadascuna de les fraccions. 
 

9. També seran a càrrec de SITBACK PRODUCCIONS, SL, els costos de: 
 
a) Lloguer WC químics (quantitat que anirà en funció dels projectes d’activitats 
dels diferents espais). 
 
b) Adquisició de mobiliari i material d’oficina. 
 
c) Lloguer de carretons elevadors i cistelles. 
 
d) Serveis de lampisteria. 
 
e) Instal·lació d’extintors homologats requerits en el pla d’autoprotecció. 
 
f) Disposarà del personal de vigilància necessari, tant per a les tasques de 
muntatge, desmuntatge, així com en el transcurs de tot el festival per garantir 
la seguretat de tots els recintes del festival, incloses les àrees d’aparcament 
habilitades específiques per al festival. 
 



 

 

g) Assumirà el cost dels serveis sanitaris i d'emergència que es dictaminin en 
el pla d'autoprotecció.  
 
h) Assumirà la instal·lació i retirada de la senyalització de tipus informatiu 
especial per al festival així com la senyalització per a la ubicació de les places 
d’aparcament i bicicletes. 
 
i) Assumirà el cost de neteja de la zona esportiva i de la Masia d’en 
Cabanyes. 
 
j) Assumirà totes les despeses que es puguin derivar per garantir el correcte 
desenvolupament del festival. 
 

10. SITBACK PRODUCCIONS, SL, farà constar, en qualsevol tipus de material 
(cartells, programes de mà, anuncis, etc.) editat per SITBACK PRODUCCIONS, SL, 
amb motiu del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, la 
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb la inserció del logotip 
municipal, així com també el logotip de la Masia d’en Cabanyes i del Consell 
Comarcal del Garraf i, així mateix: 
  

a) Pagarà els drets de la SGAE dels concerts. 
 
b) Complirà amb els requeriments tècnics establerts en les llicències 
d’activitats de cada un dels espais utilitzats, amb els plans d’autoprotecció, 
així com els condicionants imposats per bombers de la Generalitat. 
 
c) Garantirà l’aforament màxim permès en cada un dels espais. 
 
d) Vetllarà per deixar lliures per al pas els espais de circulació cap a les 
sortides de emergència. 
 
e) Instal·larà tota la retolació d’evacuació per garantir els circuits i sortides 
d’emergència.  
 
f) Serà responsable de tots i cadascun d’aquests espais: Masia d’en 
Cabanyes, zona d’acampada (Zona esportiva) i Molí del Mar durant els dies 
necessaris per al muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, així com 
durant el transcurs de tots els concerts.  
 

11. La setmana prèvia al Festival es produiran les proves de so i llum als diferents 
recintes. Els horaris es dissenyaran segons les necessitats que plantegi la producció 
tècnica del festival, garantint en tot moment les molèsties mínimes en el veïnat dels 
diferents recintes. 
 
 
 
Per part de l’Ajuntament i Consell Comarcal 
 
Facilitar a SITBACK PRODUCCIONS, SL, en la seva condició d’empresa 



 

 

organitzadora del VIDA FESTIVAL INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
durant els dies del muntatge, celebració i desmuntatge, els espais següents: 

 
- Masia d’en Cabanyes: és l’espai de celebració del Festival, i contempla el 

parc, la zona de pícnic, els jardins i l’espai interior de la Masia.  
 
- Molí de Mar:  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a la cessió 

de l’equipament del Molí de Mar com a espai d’allotjament, sempre en el cas 
que ostenti efectivament la disponibilitat d’aquest equipament, propietat de la 
Generalitat de Catalunya, i concretament la casa de les habitacions, els 
jardins, menjador i la cuina. 

 
-  Zona esportiva i espais annexos: destinada a zona d’acampada per a les 

persones assistents al Festival. En cas de celebració d’un esdeveniment 
esportiu que es consideri de gran importància per a la ciutat i que pogués 
hipotecar l’ús de la zona esportiva pel Festival, l’Ajuntament es compromet 
amb un termini mínim de vuit (8) mesos d’antelació a la celebració del 
Festival, a proporcionar un espai de similars característiques de servei per a 
l’acampada. 

 

Per part de l’Ajuntament de Vilanova 

Abans d’iniciar-se cadascuna de les quatre edicions del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ que es regulen en aquest conveni, 
l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ assumirà l’execució i el cost econòmic de 
les obres d’adequació per al seu òptim ús i manteniment que es relacionen en el 
DOCUMENT II, a l’objecte que l’esdeveniment es pugui realitzar amb les garanties 
adequades de seguretat, mobilitat i accessibilitat.  Les necessitats esmentades en 
aquest DOCUMENT II, seran adaptades i actualitzades anyalment per voluntat 
expressa de totes les parts, a proposta consensuada des de la comissió de 
seguiment prevista en aquest conveni. 
 

Per part del Consell Comarcal 

El Consell Comarcal del Garraf, com a administració gestora de l’espai de la Masia 
d’en Cabanyes en virtut del conveni signat amb l’Ajuntament el 31 de juliol de 1998, 
considera també aquest esdeveniment com una activitat que contribueix positivament 
i activament a l’enriquiment i promoció de la comarca, cobrint i aportant una major 
varietat cultural al municipi, per la qual cosa cedeix, en virtut d’aquest conveni, a 
SITBACK PRODUCCIONS, SL, els espais que envolten l’edifici per a la celebració 
del festival, així com la pròpia Masia, per a tasques exclusives de producció. Hom 
deixa evidenciat que el Consell Comarcal del Garraf garanteix al llarg de tota la 
vigència d’aquest conveni un espai permanent a la Masia d’en Cabanyes a disposició 
de SITBACK PRODUCCIONS, SL, a través de l’instrument jurídic que correspongui, 
que aquesta el destinarà a tasques administratives del VIDA FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ.  



 

 

 

Vigència: 
 
La vigència d’aquest conveni s’estableix en quatre anys, durant els exercicis de 2018, 
2019, 2020 i 2021. 
 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), Cs (1), PP (1), Sra. Carmen 
Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 18 vots 

Vots en contra:  CUP = 5 vots 
  Abstencions: SOM VNG = 2 vots 

 
 
14. CULTURA. PROPOSTA D’ADHESIÓ  DE L’AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ A LA CELEBRACIÓ DE L’ANY EUROPEU 
DEL PATRIMONI CULTURAL 2018. 

 
Antecedents 
 
Primer.  El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aprovar el 17 de 
maig de 2017, a proposta de la Comissió Europa, la declaració de l’any 2018 com a 
Any Europeu del Patrimoni Cultural, en reconeixement del paper fonamental del 
patrimoni cultural europeu com a font comuna de memòria, identitat en la diversitat, 
diàleg, cohesió i creativitat, tal i com s’esmenta en el propi preàmbul del Tractat de la 
Unió Europea. 
 
Segon. El patrimoni cultural és el teixit de les nostres vides i societats. Envolta els 
edificis dels nostres pobles i ciutats, i s'expressa a través de l’arquitectura, els 
paisatges naturals i jaciments arqueològics. No només està format per la literatura, 
l’art i els objectes, sinó també per l'artesania que dissenyem, les històries que 
expliquem, els aliments que consumim i les pel·lícules que veiem. El patrimoni 
cultural aplega comunitats i crea interpretacions compartides dels llocs on vivim. El 
patrimoni cultural abasta un ampli espectre de recursos heretats del passat en totes 
les formes i aspectes: tangibles, intangibles i digitals (tant originàriament digitals com 
digitalitzats), inclosos els monuments, paratges, paisatges, competències, pràctiques, 
coneixements i expressions de la creativitat humana, així com les col·leccions 
conservades i gestionades per entitats públiques o privades com els museus, 
biblioteques i arxius, incloent també el patrimoni industrial, l’audiovisual i el 
cinematogràfic. 
 
El patrimoni cultural ha estat forjat al llarg dels segles per la interacció entre les 
expressions culturals de les diverses civilitzacions que han poblat Europa. Una millor 
comprensió i apreciació -especialment entre les persones joves- del nostre patrimoni 



 

 

divers i compartit ajudarà notablement a consolidar el sentiment de pertinença a la 
nostra societat i a la unió i a reforçar el diàleg intercultural. Els nous enfocaments 
participatius i interculturals de les polítiques de patrimoni, així com les iniciatives 
educatives que atribueixen la mateixa dignitat a totes les formes de patrimoni cultural, 
poden augmentar la confiança, el reconeixement mutu i la cohesió social, tal com ho 
demostra la cooperació internacional en el marc del Consell Europeu. Cal, per tant, 
promoure una major difusió i un major accés al patrimoni cultural i augmentar la seva 
dimensió europea. 
 
Tercer. La Comissió Europea ja va subratllar en el passat la necessitat de considerar 
el patrimoni cultural europeu com un bé comú i un recurs compartit que hem de 
preservar per a les generacions futures, amb una responsabilitat -també compartida- 
de tots els agents implicats en la seva conservació, la seva salvaguarda i la seva 
difusió. L’Agenda Europea per a la Cultura el va reconèixer com un element 
fonamental, i el va considerar una de les quatre prioritats de la cooperació europea en 
l’àmbit de la cultura, instant, alhora, a una major valoració de les seves contribucions 
en termes de creació de valors, capacitats, ocupació i qualitat de vida per a la 
ciutadania. El seu valor cultural, social, mediambiental i econòmic ha estat igualment, 
reconegut com a substancial per a tota la societat, i la seva gestió sostenible 
constitueix una opció estratègica per al segle sr. 
  
Quart. El patrimoni cultural té un paper important per a la cohesió de les comunitats 
en un moment en què la diversitat cultural està augmentant en les societats 
europees. El rol fonamental del patrimoni cultural en la construcció d’identitats, en la 
cohesió de les comunitats, i en el desenvolupament integral individual i col·lectiu de la 
ciutadania, han estat reconeguts en totes les polítiques per al segle XXI. Així també 
ho reconeix l'Agenda 2030 de l'ONU per al Desenvolupament Sostenible, que 
presenta la ciutadania mundial, la diversitat cultural i el diàleg intercultural com a 
principis globals del desenvolupament sostenible, i on la cultura s'esmenta 
explícitament en diversos dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de 
l'Agenda 2030, i en particular en l'ODS dedicat a les ciutats. 
 
Cinquè. Per totes aquestes raons els objectius de l'Any Europeu són: 
 
1. Promoure el paper del patrimoni cultural com a element fonamental de la diversitat 
cultural i del diàleg intercultural. 
 
2. Posar de relleu els millors mitjans per assegurar-ne la conservació, la salvaguarda i 
el gaudi per part de segments cada cop més amplis de la societat. 
 
3. Impulsar les accions educatives en matèria de patrimoni que promouen la inclusió i 
la integració socials. 
 
4. Potenciar la contribució del patrimoni cultural europeu a l’economia i a la societat, 
mitjançant el seu potencial directe i indirecte, el recolzament a les indústries culturals i 
creatives, la innovació i la promoció d’un turisme sostenible. 
 
5. Promoure el patrimoni cultural com un element important de la dimensió 
internacional de la Unió Europea. 



 

 

 
 
Atès l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de Cultura en data 10 de gener que 
es transcriu literalment: 
 
 
“INFORME 
 
Primer.  El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van aprovar el 17 de 
maig de 2017, a proposta de la Comissió Europa, la declaració de l’any 2018 com a 
Any Europeu del Patrimoni Cultural en reconeixement del paper fonamental del 
patrimoni cultural europeu com a font comuna de memòria, identitat en la diversitat, 
diàleg, cohesió i creativitat, tal i com s’esmenta en el propi preàmbul del Tractat de la 
Unió Europea. 
 
Segon. El patrimoni cultural és el teixit de les nostres vides i societats. Envolta els 
edificis dels nostres pobles i ciutats, i s'expressa a través de l’arquitectura, els 
paisatges naturals i jaciments arqueològics. No només està format per la literatura, 
l’art i els objectes, sinó també per l'artesania que dissenyem, les històries que 
expliquem, els aliments que consumim i les pel·lícules que veiem. El patrimoni 
cultural aplega comunitats i crea interpretacions compartides dels llocs on vivim. El 
patrimoni cultural abasta un ampli espectre de recursos heretats del passat en totes 
les formes i aspectes: tangibles, intangibles i digitals (tant originàriament digitals com 
digitalitzats), inclosos els monuments, paratges, paisatges, competències, pràctiques, 
coneixements i expressions de la creativitat humana, així com les col·leccions 
conservades i gestionades per entitats públiques o privades com els museus, 
biblioteques i arxius, incloent també el patrimoni industrial, l’audiovisual i el 
cinematogràfic. 
 
El patrimoni cultural ha estat forjat al llarg dels segles per la interacció entre les 
expressions culturals de les diverses civilitzacions que han poblat Europa. Una millor 
comprensió i apreciació, -especialment entre les persones joves, del nostre patrimoni 
divers i compartit ajudarà notablement a consolidar el sentiment de pertinença a la 
nostra societat i a la Unió i reforçar el diàleg intercultural. Els nous enfocaments 
participatius i interculturals de les polítiques de patrimoni, així com les iniciatives 
educatives que atribueixen la mateixa dignitat a totes les formes de patrimoni cultural, 
poden augmentar la confiança, el reconeixement mutu i la cohesió social, tal com ho 
demostra la cooperació internacional en el marc del Consell Europeu. Cal, per tant, 
promoure una major difusió i un major accés al patrimoni cultural i augmentar la seva 
dimensió europea. 
 
Tercer. La Comissió Europea ja va subratllar en el passat la necessitat de considerar 
el patrimoni cultural europeu com un bé comú i un recurs compartit que hem de 
preservar per a les generacions futures, amb una responsabilitat -també compartida- 
de tots els agents implicats en la seva conservació, la seva salvaguarda i la seva 
difusió. L’Agenda Europea per a la Cultura el va reconèixer com un element 
fonamental, i el va considerar una de les quatre prioritats de la cooperació europea en 
l’àmbit de la cultura, instant, alhora, a una major valoració de les seves contribucions 
en termes de creació de valors, capacitats, ocupació i qualitat de vida per a la 



 

 

ciutadania. El seu valor cultural, social, mediambiental i econòmic ha estat igualment, 
reconegut com a substancial per a tota la societat, i la seva gestió sostenible 
constitueix una opció estratègica per al segle XXI. 
  
Quart. El patrimoni cultural té un paper important per a la cohesió de les comunitats 
en un moment en què la diversitat cultural està augmentant en les societats 
europees. El rol fonamental del patrimoni cultural en la construcció d’identitats, en la 
cohesió de les comunitats, i en el desenvolupament integral individual i col·lectiu de la 
ciutadania, han estat reconeguts en totes les polítiques per al segle XXI. Així també 
ho reconeix l'Agenda 2030 de l'ONU per al Desenvolupament Sostenible, que 
presenta la ciutadania mundial, la diversitat cultural i el diàleg intercultural com a 
principis globals del desenvolupament sostenible, i on la cultura s'esmenta 
explícitament en diversos dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de 
l'Agenda 2030, i en particular en l'ODS dedicat a les ciutats. 
 
Cinquè. Per totes aquestes raons els objectius de l'Any Europeu són: 
 
1. Promoure el paper del patrimoni cultural com a element fonamental de la diversitat 
cultural i del diàleg intercultural. 
 
2. Posar de relleu els millors mitjans per assegurar-ne la conservació, la salvaguarda i 
el gaudi per part de segments cada cop més amplis de la societat. 
 
3. Impulsar les accions educatives en matèria de patrimoni que promouen la inclusió i 
la integració socials. 
 
4. Potenciar la contribució del patrimoni cultural europeu a l’economia i a la societat, 
mitjançant el seu potencial directe i indirecte, el recolzament a les industries culturals i 
creatives, la innovació i la promoció d’un turisme sostenible. 
 
5. Promoure el patrimoni cultural com un element important de la dimensió 
internacional de la Unió Europea. 
  
Sisè. La Regidora de Cultura proposa l’adhesió del Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
a la celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1.- Vist allò que disposen els articles 25 i 28 de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local relatiu a les competències del municipi.  
 
2.- Vist allò que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic.  
 
3.- Vist allò que disposa el Decret de l’alcaldessa de data 2 de novembre de 2017, de 
delegació de competències, publicat en el BOPB de data 24 de novembre de 2017. 
 
 



 

 

Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. L’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la celebració de l’Any 
Europeu del Patrimoni Cultural 2018, tot afirmant la nostra voluntat de continuar 
vetllant per la salvaguarda, estudi i difusió del patrimoni cultural, factor fonamental per 
al desenvolupament integral de les persones i les comunitats; i en conseqüència, ens 
reafirmem en el nostre compromís amb la defensa i extensió dels drets culturals dels 
individus, entesos com a part indissociable dels drets humans. 
 
SEGON. Fer arribar l’anterior acord al Parlament Europeu i al Consell de la Unió 
Europea. 
 
TERCER. Donar difusió d’aquesta adhesió a les entitats i associacions de la ciutat i 
mitjans de comunicació de Vilanova i la Geltrú." 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
 

 
  15. EDUCACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ADHESIÓ DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ A L'ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS 
EDUCADORES (AICE).  (Exp. 19/2017-EDT) 

 
Relació de fets 
 
I. En el I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat l’any 1990 a la 

ciutat de Barcelona, recollien a la Carta inicial els principis bàsics per a l’impuls 
educatiu de les ciutats.  

 
II. La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994) i al VII 

Congrés (Gènova, 2004), per adaptar els seus plantejaments als nous reptes i 
necessitats socials. 

 
III.  La Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en el 

Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la 
Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre 
la Diversitat Cultural (2001). 

 
IV. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va adherir des de l’any 2000 fins al 2012 

a l’AICE, moment en què la situació econòmica obligava a replantejar els 
recursos econòmics. Per això, es va sol·licitar baixa atès que, per a seguir com a 
membre de l’esmentada Associació, es requeria el pagament d’una quota 
econòmica, mantenint i subscrivint el pensament i la filosofia continguda en la 
Carta de les Ciutats Educadores. 



 

 

 
V. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria d’Educació 

manifesta la voluntat de la ciutat adherint-se de nou a la Carta de Ciutats 
Educadores i a l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educadores). 

 
VI. L’AICE regula el procediment d’adhesió que requereix: 

 
• Aprovació de l’adhesió per part de l’òrgan municipal de decisió dels 

polítics electes. 
• Acompliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores. 
• Participació en els canals de debat, intercanvi i col·laboració de l’AICE. 
• Abonament de la quota anual corresponent en els terminis previstos. 

 
 
Fonaments de dret 
 
Acord de Ple del dia 7 de juliol de 2008, pel que es constitueix l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball (IMET), un 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. L’IMET porta causa i 
dóna continuïtat a les polítiques i activitats desenvolupades per la Regidoria 
d’Educació i per l’Organisme Autònom CFO La Paperera. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent   
 

ACORD:  
 
"PRIMER. Sol·licitar l’admissió del municipi de Vilanova i la Geltrú com a membre de 
l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), seguint el procediment 
establert per aquesta associació. 
 
SEGON. Assumir els principis expressats en la Carta de Ciutats Educadores que 
s’adjunta. 
 
TERCER. Abonar la quota anual corresponent d’acord amb la taula de l’AICE per 
nombre d’habitants, la qual ascendeix a 330 €. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la 
partida 221.99.10 del pressupost ordinari de despeses de l’IMET. 
 
QUART. Remetre còpia de l’acord de Ple i la sol·licitud d’ingrés que s’adjunta al 
Secretariat de l’AICE. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord en la propera sessió prevista del Ple del Consell 
Escolar Municipal de Vilanova i la Geltrú." 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

CARTA DE CIUTATS EDUCADORES 
 
 

Les ciutats amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, 
celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir a la Carta inicial els principis bàsics per a 
l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels 
seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al III Congrés 
Internacional (Bolonya, 1994) i al VIII Congrés (Gènova, 2004), per adaptar els seus 
plantejaments als nous reptes i necessitats socials. 
 
Aquesta Carta es fonamenta en la Declaració Universal de Drets Humans (1948), en 
el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966), en la 
Convenció sobre els Drets de la Infància (1989), en la Declaració Mundial sobre 
Educació per a Tothom (1990) i en la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural 
(2001). 
 
 

PREÀMBUL 
 

Avui més que mai, la ciutat, gran o petita, disposa d’incomptables possibilitats 
educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D’una 
manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació 
integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i 
polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius. 
 
La ciutat educadora té personalitat pròpia, integrada en el país on s’ubica. Per tant, la 
seva identitat és interdependent amb la del territori del qual forma part. És també una 
ciutat que es relaciona amb el seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu territori i 
amb ciutats d’altres països. El seu objectiu constant serà aprendre, intercanviar, 
compartir i, per tant, enriquir la vida dels seus habitants. 
 
La ciutat educadora ha d’exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela 
a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una 
atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus 
habitants. Atendrà sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida 
d’incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida. 
 
Les raons que justifiquen aquesta funció són d’ordre social, econòmic i polític, 
orientades sobretot a un projecte d’ordre cultural i formatiu eficient i convivencial. 
Aquests són els grans reptes del segle XXI: en primer lloc “invertir” en l’educació, en 
cada persona, de manera que aquesta persona sigui cada cop més capaç 
d’expressar, afirmar i desenvolupar el seu propi potencial humà amb la seva 
singularitat, creativitat i responsabilitat. En segon lloc, promoure condicions de plena 
igualtat perquè tots puguin sentir-se respectats i ser respectuosos, capaços de 
dialogar. 
 



 

 

I en tercer lloc, conjugar tots els factors possibles perquè es pugui construir, ciutat a 
ciutat, una veritable societat del coneixement sense exclusions, per la qual cosa cal 
preveure, entre d’altres necessitats, un accés fàcil de tota la població a les 
tecnologies de la informació i de les comunicacions que permeten el seu 
desenvolupament. 
 
Les ciutats educadores amb les seves institucions educatives formals i intervencions 
no formals (amb intencionalitat educativa fora de l’educació reglada) i informals (no 
intencionades ni planificades) col·laboraran, de forma bilateral o multilateral per fer 
realitat l’intercanvi d’experiències. Amb esperit de cooperació, donaran suport mutu 
als projectes d’estudi i d’inversió, sigui en forma de cooperació directa o col·laborant 
amb organismes internacionals. 
 
La humanitat no està vivint només una etapa de canvis, sinó un veritable canvi 
d’etapa. Les persones han de formar-se per la seva adaptació crítica i la seva 
participació activa en els reptes i possibilitats que s’obren amb la globalització dels 
processos econòmics i socials; per la seva intervenció des del món local en la 
complexitat mundial i per mantenir la pròpia autonomia enfront una informació 
desbordant i controlada des de centres de poder econòmic i polític. 
 
D’altra banda, l’infant i el jove han deixat de ser protagonistes passius de la vida 
social i, per tant, de la ciutat. La Convenció de les Nacions Unides del 20 de 
novembre de 1989, que desenvolupa i considera vinculants els principis de la 
Declaració Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans i ciutadanes de ple dret 
en atorgar-los drets civils i polítics. Poden, per tant, associar-se i participar d’acord al 
seu grau de maduresa. 
 
La protecció de l’infant i del jove a la ciutat no consisteix únicament a privilegiar la 
seva condició. És important trobar el lloc que en realitat els correspon al costat d’uns 
adults que posseeixin com a virtut ciutadana la satisfacció que ha de presidir la 
convivència entre generacions. Infants i adults apareixen, a primers del segle XXI, 
igualment necessitats d’una educació al llarg de la vida, d’una formació sempre 
renovada. 
 
La ciutadania global es va configurant sense que existeixi encara un espai global 
democràtic, sense que molts països hagin assolit una democràcia efectiva i al mateix 
temps respectuosa amb els seus genuïns patrons socials i culturals i sense que les 
democràcies amb més tradició puguin sentir-se satisfetes amb la qualitat dels seus 
sistemes. En aquest context, les ciutats de tots els països han d’actuar, des de la 
seva dimensió local, com a plataformes d’experimentació i consolidació d’una 
ciutadania democràtica plena, promotores d’una convivència pacífica mitjançant la 
formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de les diverses formes 
possibles de govern i l’estímul d’uns mecanismes representatius i participatius de 
qualitat.  
 
La diversitat és inherent a les ciutats actuals i se’n preveu un major increment en el 
futur. Per això, un dels reptes de la ciutat educadora és promoure l’equilibri i 
l’harmonia entre identitat i diversitat, tenint present les aportacions de les comunitats 



 

 

que la integren i el dret de totes les persones que hi conviuen a sentir-se 
reconegudes des de la seva pròpia identitat cultural. 
 
Vivim en un món d’incertesa que dóna la màxima importància a la recerca de 
seguretat, la qual sovint s’expressa com a negació de l’altre i amb malfiança mútua. 
La ciutat educadora n’és conscient, no busca solucions unilaterals simples; accepta la 
contradicció i proposa processos de coneixement, diàleg i participació com a camí 
idoni per conviure en i amb la incertesa.  
 
S’afirma doncs el dret a la ciutat educadora, que s’ha d’entendre com una extensió 
efectiva del dret fonamental a l’educació. 
 
S’ha de produir una veritable fusió, en l’etapa educativa formal i en la vida adulta, dels 
recursos i la potència formativa de la ciutat amb el desenvolupament ordinari del 
sistema educatiu, laboral i social. 
 
El dret a la ciutat educadora ha de ser una garantia rellevant dels principis d’igualtat 
entre totes les persones, de justícia social i d’equilibri territorial. 
 
Tot això accentua la responsabilitat dels governs locals en el sentit de desenvolupar 
totes les potencialitats educatives que acull la ciutat, tot incorporant al seu projecte 
polític els principis de la ciutat educadora. 
 
 

PRINCIPIS 
 
EL DRET A LA CIUTAT EDUCADORA 
 

1 Tots els habitants d’una ciutat tindran el dret de gaudir en condicions de llibertat i 
d’igualtat, dels mitjans i oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament 
personal que la pròpia ciutat ofereix.  
 
El dret a la ciutat educadora es proposa com una extensió del dret fonamental de 
totes les persones a l’educació. La ciutat educadora renova de manera permanent el 
seu compromís amb la formació dels seus habitants al llarg de la vida en els aspectes 
més diversos. I perquè això sigui possible haurà de tenir en compte tots els grups, 
amb les seves necessitats particulars. 
 
En la planificació i govern d’una ciutat es prendran les mesures adients per eliminar 
els obstacles de qualsevol mena, incloent-hi les barreres físiques, que impedeixin 
l’exercici del dret a la igualtat. En seran responsables tant l’administració municipal 
com d’altres administracions que incideixen a la ciutat, i hi estaran compromesos 
també els mateixos habitants, tant a nivell personal com a través de les diverses 
formes d’associació a les quals pertanyin. 
------------------------------------ 



 

 

2 La ciutat promourà l’educació en la diversitat per a la comprensió, la cooperació 
solidària internacional i la pau en el món. Una educació que combati qualsevol forma 
de discriminació. Afavorirà la llibertat d’expressió, la diversitat cultural i el diàleg en 
condicions d’igualtat. Acollirà tant les iniciatives d’avantguarda com les de cultura 
popular, sigui quin sigui el seu origen. Contribuirà a corregir les desigualtats que 
aflorin en la promoció cultural fruit de criteris exclusivament mercantils. 
------------------------------------ 

3 Una ciutat educadora fomentarà el diàleg entre les generacions, no únicament 
com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de projectes comuns i 
compartits entre grups de persones d’edats diferents. Aquests projectes s’haurien 
d’orientar a la realització d’iniciatives i accions cíviques, el valor de les quals sigui 
precisament el seu caràcter intergeneracional i l’aprofitament de les respectives 
capacitats i valors propis de les diferents edats. 
------------------------------------ 

4 Les polítiques municipals de caràcter educatiu s’entendran sempre referides a un 
context més ampli inspirat en els principis de la justícia social, el civisme democràtic, 
la qualitat de vida i la promoció dels seus habitants. 
------------------------------------ 

5 Els ajuntaments exerciran amb eficàcia les competències que els corresponguin 
en matèria d’educació. Sigui quin sigui l’abast d’aquestes competències, hauran de 
plantejar una política educativa àmplia i de caràcter transversal i innovador i incloure 
totes les modalitats d’educació formal, no formal i informal i les diverses 
manifestacions culturals, fonts d’informació i vies de descobriment de la realitat que 
es produeixin a la ciutat. 
 
El paper de l’administració municipal és establir les polítiques locals que es considerin 
possibles i avaluar-ne l’eficàcia i, a més, obtenir els pronunciaments legislatius 
oportuns d’altres administracions, estatals o regionals. 
------------------------------------ 

6 Amb la finalitat de realitzar una actuació adient, les persones responsables de la 
política municipal d’una ciutat hauran de tenir informació precisa sobre la situació i les 
necessitats dels seus habitants. En aquest sentit duran a terme estudis que 
mantindran actualitzats i faran públics i establiran canals permanents oberts a 
individus i col·lectius que permetin formular propostes concretes i de política general. 
 
Tanmateix el municipi, en el procés de presa de decisions en qualsevol dels àmbits 
de la seva responsabilitat, tindrà present l’impacte educatiu i formatiu d’aquestes 
decisions. 
------------------------------------ 
 
EL COMPROMÍS 
DE LA CIUTAT 



 

 

7 La ciutat ha de saber trobar, preservar i presentar la seva pròpia i complexa 
identitat. Això la farà única i serà la base per a un diàleg productiu al seu si i amb 
altres ciutats. La valoració dels seus costums i dels seus orígens ha de ser 
compatible amb les formes de vida internacionals. D’aquesta manera podrà oferir una 
imatge atractiva sense desvirtuar el seu entorn natural i social. 
 
A més, promourà el coneixement, l’aprenentatge i l’ús de les llengües presents a la 
ciutat com a element integrador i factor de cohesió entre les persones. 
------------------------------------ 

8 La transformació i el creixement d’una ciutat hauran d’estar presidits per 
l’harmonia entre les noves necessitats i la perpetuació de construccions i símbols que 
constitueixen referents clars del seu passat i de la seva existència. La planificació 
urbana haurà de tenir en compte el gran impacte de l’entorn urbà en el 
desenvolupament de tots els individus, en la integració de les seves aspiracions 
personals i socials i haurà d’actuar contra la segregació de generacions i de persones 
de diferents cultures, les quals poden aprendre molt les unes de les altres. 
 
L’ordenació de l’espai físic urbà atendrà les necessitats d’accessibilitat, trobada, 
relació, joc i esbarjo i un major apropament a la natura. La ciutat educadora atorgarà 
una cura especial a les necessitats de les persones amb dependència, en la 
planificació urbanística i d’equipaments i serveis, amb la finalitat de garantir-los un 
entorn amable i respectuós amb les limitacions que puguin presentar, sense que 
hagin de renunciar a la màxima autonomia possible. 
------------------------------------ 

9 La ciutat educadora fomentarà la participació ciutadana des d’una perspectiva 
crítica i corresponsable. Per a això, el govern local facilitarà la informació necessària i 
promourà, des de la transversalitat, orientacions i activitats de formació en valors 
ètics i cívics. 
 
Estimularà també la participació ciutadana en el projecte col·lectiu a partir de les 
institucions i organitzacions civils i socials, tenint present les iniciatives privades i 
altres formes de participació espontània. 
------------------------------------ 

10 El govern municipal haurà de dotar la ciutat dels espais, equipaments i serveis 
públics adients al desenvolupament personal, social, moral i cultural de tots els seus 
habitants, amb atenció especial a la infància i la joventut. 
------------------------------------ 

11 La ciutat haurà de garantir la qualitat de vida de tots els seus habitants. Això 
suposa l’equilibri amb l’entorn natural i el dret a un medi ambient saludable, a més del 
dret a l’habitatge, al treball, a l’esbarjo i al transport públic, entre d’altres. 
 
Al mateix temps, promourà de manera activa l’educació per a la salut i la participació 
de tots els seus habitants en bones pràctiques de desenvolupament sostenible. 



 

 

------------------------------------ 

12 El projecte educatiu explícit i l’implícit en l’estructura i el règim de la ciutat, els 
valors que aquesta ciutat fomenti, la qualitat de vida que ofereixi, les celebracions que 
organitzi, les campanyes o projectes de qualsevol mena que prepari, han de ser 
objecte de reflexió i participació, amb els instruments que calgui per ajudar les 
persones a créixer personalment i col·lectivament. 
------------------------------------ 
 
AL SERVEI INTEGRAL 
DE LES PERSONES 

13 L’ajuntament avaluarà l’impacte de les propostes culturals, de lleure, 
informatives, publicitàries i de qualsevol altra mena, així com les de les realitats que 
els infants i els joves reben sense cap mediació. Arribat el cas, emprendrà sense 
dirigismes, accions que donin lloc a una explicació o a una interpretació raonables. 
Procurarà que s’estableixi un equilibri entre la necessitat de protecció i l’autonomia 
pel descobriment. De la mateixa manera, proporcionarà àmbits de formació i debat 
que incloguin l’intercanvi entre ciutats amb la finalitat que tots els seus habitants 
puguin assumir plenament les novetats que les ciutats generen. 
------------------------------------ 

14 La ciutat procurarà que les famílies rebin la formació que els permeti ajudar els 
seus fills a créixer i a fer ús de la ciutat, dins l’esperit de respecte mutu. En aquest 
mateix sentit desenvoluparà propostes de formació per als educadors en general i per 
a les persones (particulars o personal de serveis públics) que a la ciutat compleixen, 
sovint sense ser-ne conscients, funcions educatives. Així mateix, s’encarregarà que 
els cossos de seguretat i de protecció civil que depenen directament del municipi 
actuïn d’acord amb aquestes propostes. 
------------------------------------ 

15 La ciutat haurà d’oferir als seus habitants la perspectiva d’ocupar un lloc a la 
societat; els facilitarà l’assessorament necessari per a l’orientació personal i 
vocacional i possibilitarà la seva participació en activitats socials. En el terreny 
específic de la relació educació-treball és important assenyalar l’estreta relació que 
haurà d’existir entre la planificació educativa i les necessitats del mercat de treball. 
 
En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació que tinguin en compte la 
demanda social i cooperaran amb les organitzacions sindicals i empresarials en la 
creació de llocs de treball i en activitats formatives de caràcter formal i no formal al 
llarg de la vida. 
------------------------------------  

16 Les ciutats han de ser conscients dels mecanismes d’exclusió i marginació que 
les afecten i de les modalitats que revesteixen, i desenvoluparan les polítiques d’acció 
afirmativa necessàries. Atendran, d’una manera especial, les persones nouvingudes, 
immigrants o refugiades, que tenen dret a sentir amb llibertat la ciutat com a pròpia. 



 

 

Dedicaran esforços a fomentar la cohesió social entre els barris i els seus habitants 
de tota condició. 
------------------------------------ 

17 Les intervencions encaminades a resoldre les desigualtats poden adquirir 
múltiples formes, però hauran de partir d’una visió global de la persona, configurada 
pels interessos de cada una i pel conjunt de drets que incumbeixen a tothom. 
Qualsevol intervenció significativa ha de garantir la coordinació entre les 
administracions implicades i els seus serveis. Es fomentarà també la cooperació de 
les administracions amb la societat civil organitzada de manera lliure i democràtica en 
institucions de l’anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i 
associacions anàlogues. 
------------------------------------ 

18 La ciutat estimularà l’associacionisme com a forma de participació i 
corresponsabilitat cívica, amb la finalitat de canalitzar actuacions al servei de la 
comunitat i d’obtenir i difondre informació, materials i idees per al desenvolupament 
social, moral i cultural de les persones. 
 
Al mateix temps, contribuirà a la formació per a la participació en els processos de 
presa de decisions, de planificació i de gestió que comporta la vida associativa. 
------------------------------------ 

19 El municipi haurà de garantir informació suficient i comprensible i incentivar els 
seus habitants a informar-se. Tot considerant el valor que suposa seleccionar, 
entendre i tractar el gran cabdal d’informació actualment disponible, la ciutat 
educadora facilitarà recursos a l’abast de tothom. El municipi identificarà els 
col·lectius que necessitin una atenció singularitzada i posarà a la seva disposició 
punts especialitzats d’informació, orientació i acompanyament. 
 
A més, establirà programes formatius en tecnologies de la informació i les 
comunicacions per a totes les edats i grups socials, amb la finalitat de combatre 
noves formes d’exclusió. 
------------------------------------ 

20 La ciutat educadora ha d’oferir a tots els seus habitants, com a objectiu cada 
cop més necessari per a la comunitat, formació en valors i pràctiques de ciutadania 
democràtica: el respecte, la tolerància, la participació, la responsabilitat i l’interès per 
la cosa pública, pels seus programes, els seus béns i els seus serveis. 
------------------------------------ 
 
Aquesta Carta expressa el compromís de les ciutats que la subscriuen amb tots els 
valors i principis que s’hi manifesten.  Es defineix com oberta a la seva pròpia reforma 
i s’haurà d’ampliar amb els aspectes que la ràpida evolució social demani en el futur. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
Per a l'aprovació d'aquest punt es requereix majoria qualificada. 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 25 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 
del PP, i els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, 
regidors no adscrits). 
  
 



 

 

PROPOSICIÓ DE L'ALCALDIA: 
 

  16. TRESORERIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS NÚMEROS 17 (TAXA AIGUA) I 23 (TAXA 
CLAVEGUERAM). 

 

A la present proposta es recullen les propostes d’acords relatius a les modificacions 
de les Ordenances Fiscals números 17 (Taxa Aigua) i 23 (Taxa Clavegueram). 
 
Vistos els informes del gerent de la Companyia d’Aigües i de l’interventor municipal, i 
la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals 
següents: 

• Ordenança Fiscal Número 17, reguladora de la Taxa per subministrament 
municipal d’aigua potable. 

• Ordenança Fiscal Número 23, reguladora de la Taxa per serveis de 
clavegueram. 

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

ANNEX 
 

 

Ordenança fiscal núm. 17 Taxa subministrament Aigua potable 

Article 7.   Quotes 

Es modifiquen les tarifes: 

Les quotes resten fixades en les següents tarifes: 



 

 

Tipus de Facturació Euros 
COMPTADOR DOMÈSTIC (*)   

Quota de servei Euros/Mes. 7,1779 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 0,4669 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,9368 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,3908 
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 1,8334 
Comptador General (excés, Bloc Únic) Euros/m3 1,1847 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonat, pot 

demanar l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 
metres cúbics per trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics 
per trimestre, per cada resident acreditat que excedeixi de tres  

COMPTADOR DOMÈSTIC TARIFA REDUÏDA (*)   
Quota de servei Euros/Mes. 5,1140 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 0,3327 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 0,6431 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 1,2728 
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 1,6779 
(*) Per a fins a tres residents per abonat. Voluntàriament l’abonat, pot 

demanar l’ampliació del límit del segon bloc de consum, a raó de 6 
metres cúbics per trimestre, i del tercer a raó de 12 metres cúbics 
per trimestre, per cada resident acreditat que excedeixi de tres  

COMPTADOR COMERCIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 8,6822 
Primer Bloc Euros/m3 0,5263 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 

COMPTADOR INDUSTRIAL   
Quota de servei Euros/Mes. 14,3370 
Primer Bloc Euros/m3 0,5263 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 

COMPTADOR REC - PISCINES   
Quota de servei Euros/Mes. 14,3370 
Primer Bloc Euros/m3 0,6312 
Segon Bloc Euros/m3 1,1847 
Tercer Bloc Euros/m3 2,0139 

COMPTADORS PROVISIONALS  
Quota de servei Euros/Mes. 7,1779 
Primer Bloc Euros/m3 (fins 18 m3/Trimestre) 2,3359 
Segon Bloc Euros/m3 (de 19 a 36 m3/Trimestre) 2,9173 
Tercer Bloc Euros/m3 (de 37 a 54 m3/Trimestre) 3,3392 
Quart Bloc Euros/m3 (mes de 54 m3/Trimestre) 3,7587 

COMPTADORS EN ALTA I MUNICIPALS I ALTRES   
Boc únic alta, Euros/m3 0,9280 
Bloc únic serveis municipals, Euros/m3 0,3512 
Consum per us contraincendis no justificat, Euros/m3 1,0663 



 

 

Consum per fuites involuntàries (art.43 Reglament), a preu de segon bloc 
de cada ús  
SUBMINISTRAMENT PER AFORAMENT   

Aforament domèstic Euros/m3 1,6696 
Aforament domèstic baix ingrés Euros/m3 1,1461 
Aforament propietat Euros/m3 1,6101 
Aforament famílies nombroses Euros/m3 1,3752 
Aforament propietat famílies nombroses Euros/m3 1,3262 
Aforament industrial-comercial-rec-piscines 2,2519 

MANTENIMENTS ESCOMESES  
Manteniment comptador ordinari, Euros/Trimestre 3,2754 
Manteniment comptador especial NT(Telecom), Euros/Trimestre 6,9226 
Manteniment aforament (sector pressió provisional) Euros/Trimestre 4,3564 
Manteniment aforament (Sector Pressió Definitiva)  Euros/Trimestre 8,2225 

ALTES DE SERVEIS I ALTRES  
Dret d’alta (comptador) 67,78 
Drets de bateria de comptador (alta per pis) 123,17 
Drets d’escomesa general a bateria (alta per bloc) 520,99 
Drets de comptador domèstic de 13 mm  (per pis) 152,88 
Drets de comptador domèstic de 13 mm (habitatge unifamiliar) 445,35 
Arqueta per un comptador domèstic de 13 mm (vorera) 184,58 
Arqueta per dos comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 282,15 
Arqueta per tres comptadors domèstics de 13 mm (vorera) 306,76 
Trasllat de portella de comptador 488,90 
Adaptació d’escomesa per subministrament amb aigua directa 468,50 
Trasllat de títol de propietat 0,00 
Canvi de nom del contracte 0,00 
Revisió Anual d’instal·lacions 34,01 
Tramitació impagats primer nivell 1,40 
Tramitació impagats segon nivell 6,81 
Tarifa per Inspecció d’instal·lacions 47,67 
Tarifa per intervencions i avisos no imputables (article 9.5) 44,18 
Drets d’us contra incendis DN 25 (per dia i boca efectiva) 0,35 
Drets d’us contra incendis DN 45 (per dia i boca efectiva) 1,14 
Drets d’us contra incendis DN 70 (per dia i boca efectiva) 2,77 
Drets d’us contra incendis DN 100 (per dia i boca efectiva) 5,64 
Drets de tancament  - obertura 22,76 
Frau al Servei, mínims segons Reglament 300,00 

ALTES DE SERVEIS ESPECIALS  
Drets d’alta instal·lacions contra incendis 75,42 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 13-20 mm 488,90 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 25 mm 655,83 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 30 mm 849,47 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 40 mm 941,62 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 50 mm 1.069,30 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 65 mm 1.226,91 
Connexió d’instal·lacions contra incendis DN 80 mm 1.406,77 
Boca de rec D-45 521,50 



 

 

Boca d’incendis D-70 975,06 
Hidrant contra incendis DN 100 mm senyalitzat 1.368,32 

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
PROVISIONAL  

Canvi d’aforament a comptador domèstic tarifa ordinària o Fam. 
Nombrosa 102,82 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 520,99 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no 
inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou 
obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari (per pis 
d’abonat amb baix ingrés) 77,12 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra 
civil a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  

CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR SECTOR PRESSIÓ 
DEFINITIVA  

Canvi d’aforament a comptador domèstic a bateria (per pis) 114,24 
Canvi d’aforament domèstic comunitari (per escomesa) 520,99 
Canvi d’aforament a comptador domèstic a façana (per escomesa, no 
inclou O.C. a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador domèstic unifamiliar a vorera (inclou 
obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador domèstic en bloc comunitari  (per pis 
d’abonat amb baix ingrés) 85,68 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a bateria  151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a façana (no inclou obra 
civil a la façana, ni arqueta) 151,20 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, fins DN 20 
(inclou obra civil i arqueta) 410,82 
Canvi d’aforament a comptador no domèstic a vorera, de DN 25 i 
superiors, sota pressupost  

 



 

 

 

Ordenança fiscal núm. 23 Taxes per serveis de clavegueram 

Article 4.   Quota tributària 

Es modifiquen les tarifes: 

Les quotes resten fixades en les següents tarifes: 

  EUROS 
a) Pels serveis de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de 

la xarxa municipal de clavegueram: 
 
 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per comptador d’ús domèstic  
Quota Fixa per, euros per trimestre ................................................... 6,3268 
Quota Variable. euros/metre cúbic d’aigua facturada ....................... 0,0391 

• Local amb consum d’aigua per comptador d’ús no domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre .......................................................... 7,0608 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ....................... 0,0394 

• Habitatge o local amb consum d’aigua per aforament d’ús domèstic   
Quota Fixa, euros per trimestre ......................................................... 6,6031 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ....................... 0,0407 

• Local amb consum d’aigua per aforament d’ús no domèstic   
Quota fixa, euros per trimestre .......................................................... 7,4100 
Quota Variable, euros/metre cúbic d’aigua facturada ....................... 0,0412 

•  Habitatge o Local amb consum d’aigua aliè, sense control de cabal 
(cubes, pous, etc.) 

  

Quota fixa, per trimestre .................................................................... 8,9844 
 
b) Pels serveis de connexió de les noves escomeses de clavegueram 

privades, a la xarxa pública municipal de clavegueram i inspecció 
d’escomeses: 

 

- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm fins 
a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària.. 1.947,66 

   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 272,15 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm fins 

a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària.. 2.366,88 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 393,10 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins 

a una fondària màxima d’1,50 metres, i fins a 4 metres de llargària.. 2.828,70 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 553,92 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 200 mm fins 

a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària ... 2.151,08 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 339,50 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 300 mm fins 

a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària ... 2.699,51 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 520,92 
- Escomesa amb tub de polietilè o equivalent de diàmetre 400 mm fins 3.449,98 



 

 

a una fondària entre 1,50 i 3 metres, i fins a 4 metres de llargària ... 
   Per metre lineal addicional de tub a partir de 4 metres ...................... 771,10 

 
c) Pels serveis de vigilància especial de claveguerams particulars: 

   Es liquidarà el cost real del servei, obtingut a partir de la justificació 
de les despeses realitzades en cada cas concret. 

 

 
d) Inspecció d’escomesa de clavegueram existent per a la comprovació 

del seu estat i de la seva idoneïtat d’acord amb el que estableix 
l’Ordenança per a les connexions al clavegueram. Per cada inspecció.  392,71 

 
e) Comprovació de les condicions tècniques de la instal·lació de desguàs 

de la xarxa privada a la xarxa publica de sanejament, per cada 
comprovació ........................................................................................... 90,20 

  
f) Construcció d’arqueta de control exterior d’abocaments industrials, sota 

pressupost.  
  
g) Inspecció de trams de la xarxa general de clavegueram, amb càmera 

de vídeo, per la identificació i/o localització d’escomeses de 
particulars, sota pressupost.  

Les quantitats exposades no inclouen l’IVA. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (4), PSC (5) i PP (1) = 10 vots 
  Vots en contra: CUP (5) i Carmen Reina = 6 vots 
                       Abstencions: ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens i Sr.    

David Montes = 8 vots 
 
Després de la votació d'aquest punt, la Sra. GISELA VARGAS abandona la sessió i ja 
no torna. 
 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal del PSC 
 

 17. MOCIÓ PER EXIGIR A LA GENERALITAT L'ABONAMENT DEL DEUTE 
PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL. (Exp. 6/2018-eMOC) 

 
 
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de 
Catalunya, el més rellevant han estat les retallades salvatges i discriminatòries, 
essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al 



 

 

sosteniment de les escoles bressol de les més contraproduents per preservar el dret 
a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la convivència i la diversitat. 
 
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article 
198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 
anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que s’ha 
d’articular mitjançant convenis amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al 
curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions 
pressupostàries de la institució, passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les 
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals. 
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el 
17% restant es finança a través de les diputacions) 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic. 
 
Atès que la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupost de la Generalitat de Catalunya 
per al 2017, recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la Generalitat 
havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com a mínim, un 
mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de comprometre a 
augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any, i en aquest 
mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat. 
 
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop 
a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles 
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda 
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell i 
Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de 
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes 
inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi 
compromès, entre els anys 2012 i 2015. 
 
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a que doni compliment 
immediat a la Sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres 
cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i 
pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que, d’acord amb l’escrit de 
la Sentència del TSJC, retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió 
del servei de les escoles bressol a aquest municipi, que tot i no plantejar amb 
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de la 
Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos cursos 
escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta Sentència. 



 

 

 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a les escoles bressol del municipi." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:   CiU (4), PSC (4), ERC (4), Cs (1), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David 
Montes = 19 vots 

  Vots en contra: CUP  = 5 vots 
 
 

Grup Municipal de Cs 
 

 18. MOCIÓ PER AL COMPLIMENT EFECTIU DELS DRETS DELS 
TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT. (Exp. 7/2018-eMOC) 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que entra en vigor 
el día 9 de marzo del 2018, expone en su preámbulo V, que: 
 
Respecto de los temas sociales, se siguen regulando los contratos reservados a 
centros especiales de empleo o la posibilidad de reservar su ejecución en el marco 
de programas de empleo protegido, extendiéndose dicha reserva a las empresas de 
inserción y exigiéndoles a todas las entidades citadas que tengan en plantilla el 
porcentaje de trabajadores discapacitados que se establezca en su respectiva 
regulación. En el ámbito de la discapacidad, se recoge como causa de 
prohibición de contratar con las entidades del sector público el no cumplir el 
requisito de que al menos el 2 por ciento de los empleados de las empresas de 
50 o más trabajadores sean trabajadores con discapacidad, cuestión ya 
adelantada mediante la modificación del hasta ahora vigente texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
 
Artículo 71. Prohibiciones de contratar. 
 
1. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley, 
con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 
(…) 
 



 

 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más 
trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus 
empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el 
caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de 
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo 
del 2 por ciento para personas con discapacidad y de la obligación de contar con 
un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra se hará mediante 
la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140. 
 
Artículo 147. Criterios de desempate. 
 
1. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate 
en los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca 
un empate entre dos o más ofertas. 
 
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y se referirán a: 
 
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo 
de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores 
con discapacidad superior al que les imponga la normativa. 
 
En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en 
cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas 
con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá 
preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor 
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
 
(…) 
 
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el 
mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número 
de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 
 
Es por todo lo anterior que el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento 
de Vilanova i la Geltrú, propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
 



 

 

"PRIMERO. Instar al Gobierno Municipal a cumplir y hacer cumplir, en el marco de 
sus competencias, los preceptos legales expuestos en la parte expositiva.  
 
SEGUNDO. Crear una mesa de seguimiento con el objetivo de verificar el 
cumplimiento del anterior acuerdo, así como el respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:   CS (1), Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 3 vots 
  Vots en contra: CiU (4), PSC (4), CUP (5) i PP (1) = 14 vots 
                       Abstencions: ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina = 7 vots 
 
 
La Sra. GLÒRIA GARCÍA demana que consti en acta que han votat en contra perquè 
el compliment de la legalitat que es demana a la moció s'està fent amb escreix des de 
sempre, tant a la plantilla municipal com a les empreses amb els quals l'Ajuntament 
fa contractes.  Treballen conjuntament amb l'IMET, amb el programa "Enfeina't", que 
és un nou programa en el qual han reservat places perquè entrin persones del 
col·lectiu TIMOL.  Entén que no cal crear una altra comissió de seguiment perquè es 
pot donar la informació les vegades que calgui a la Comissió Informativa. 
 
 

 19. MOCIÓ PER DEMANAR MESURES SANITÀRIES PER A LES 
EPIDÈMIES DE GRIP. (Exp. 8/2018-eMOC) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Nuevamente, con la llegada de la epidemia gripal, los servicios de urgencias de 
Cataluña se han visto desbordados de actividad. Entre los profundos e injustos 
recortes a los que el sistema sanitario se ha visto sometido en los últimos años, y la 
falta de una previsión efectiva y un plan estratégico que aborde el tema con la 
profundidad y el rigor que merece, han hecho que los pacientes tengan que esperar 
mucho tiempo para ser atendidos, que las visitas en Atención Primaria se demoren 
en ocasiones más de 20 días para una visita ordinaria, y que los servicios de 
urgencias de Atención Primaria, los CUAP y hospitales del territorio, deban atender 
volúmenes altísimos de pacientes con los mismos recursos de personal, ya muy 
mermados por los citados recortes, que en períodos sin epidemias. 
 
Unos recortes que en Cataluña también han sido muy evidentes, con el cierre de 
numerosos servicios de urgencias nocturnas de Atención Primaria en muchos 
municipios y que, sumados a los recortes de personal anteriormente citados, han 
afectado directamente al buen funcionamiento del servicio de salud en Cataluña y a 
los usuarios y ciudadanía en general de forma negativa y mermando la calidad del 
servicio, por ejemplo aumentando de forma significativa los tiempos de espera, 
especialmente en períodos de epidemias y de aumento de la necesidad asistencial. 
 



 

 

Debemos dar los recursos necesarios a la Atención Primaria para dar respuesta 
efectiva para mejorar la organización de sus agendas y de sus horarios. Eso incluye 
medidas de gestión que hagan posible mejorar sus coberturas y la cartera de 
servicios, compatibilizando los horarios laborales con la conciliación familiar, 
pudiendo flexibilizar voluntariamente la jornada laboral a cambio de recuperar las 
jornadas en otros días del año, entre otras posibilidades e incluso facilitar que los 
profesionales puedan dar apoyo fuera de su horario ordinario mediante un sistema de 
compensación. 
 
Se sabe además que muchos de los pacientes atendidos en los servicios 
hospitalarios no acaban requiriendo de un ingreso, con lo que parece obvio que 
podrían mejorarse los circuitos para facilitar la asistencia en la Atención Primaria. En 
ese sentido los indicadores sanitarios constatan que el porcentaje de ingresos 
hospitalarios es directamente proporcional a la adecuación de las urgencias 
hospitalarias y extrahospitalarias. Por eso, cuanto más resolutiva sea la atención 
urgente en Atención Primaria mayores son las derivaciones correctamente indicadas 
a urgencias hospitalarias, aumentando la eficiencia global del sistema de urgencias. 
 
No es, por tanto, la única solución abrir unas cuantas camas de forma improvisada 
para solucionar el colapso cuando las quejas se reciben por doquier. 
 
Es obvio, además, la gran importancia que tiene la cobertura vacunal, aunque por 
ejemplo en epidemias como la actual haya tenido un bajo porcentaje de efectividad. A 
las campañas vacunales hay que prestarles también especial atención. 
 
Ante todo eso proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
"PRIMERO. Agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por los 
trabajadores sanitarios. 
 
 
Instar al Govern de la Generalitat a que: 
 
SEGUNDO. Realice, en consecuencia, un plan que permita dar respuesta efectiva a 
los períodos de epidemia gripal que sea aplicable anualmente de forma automática. 
 
TERCERO. Establecer un punto asistencial de 24 horas, al menos durante los picos 
epidémicos. Para realizar esa asistencia extra se contará con sustitutos y, en su 
ausencia, con personal del centro o de la zona a los que se les compensará 
adecuadamente. 
 
CUARTO. Establecer protocolos de estrategias clínicas de triaje rápido para la 
derivación hospitalaria (saturación de O2, frecuencia cardíaca y respiratoria, edad, 
comorbilidad, etc.). 
 
QUINTO. Incluir en el portal de transparencia los indicadores mensuales de las 
derivaciones a urgencias hospitalarias, desagregado por región sanitaria, centro 



 

 

hospitalario y centro de salud, así como los indicadores de vacunación antigripal, 
especificando como indicador de calidad en Atención Primaria el porcentaje de 
población de riesgo vacunada y el número de derivaciones a urgencias no atendidas 
previamente en AP. 
 
SEXTO. Insistir en las campañas de vacunación antigripal en todos aquellos 
colectivos que la comunidad científica considera indicados y en dar mayor difusión 
educativa a las medidas higiénicas de prevención. 
 
SÉPTIMO. Reforzar el papel actual de la Farmacia Comunitaria dentro de la 
educación para la Salud y la promoción del autocuidado, en coordinación con el 
equipo de Atención Primaria de su centro de salud. 
 
OCTAVO. Revertir los recortes realizados en los últimos años por los políticos 
independentistas en el sistema público de salud en Cataluña, a través de la 
reapertura de los servicios de urgencias nocturnas de Atención Primaria cerrados a 
partir del año 2012 en muchos municipios y dotar de los recursos necesarios al 
personal sanitario." 
 
 
Es fa una votació separada de la moció: 
 
VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 4 
del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 del PP, i els vots de la 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits). 
 
 
VOTACIÓ RESTA DE PUNTS:  
 
(Es desestimen) 
 
  Vots a favor:    Cs = 1 vot 

Vots en contra: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP 
(1), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
David Montes = 23 vots 

 
Per tant, només queda aprovat el punt primer de la moció. 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
S'ACORDA: 
 
"Agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por los trabajadores 
sanitarios." 
 

 



 

 

 20. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA MESA DE L'ESPORT. (Exp. 
9/2018-eMOC) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ciudadanos valora a las entidades deportivas de nuestra ciudad como uno de los 
grandes activos del municipio. Consideramos el deporte como una de nuestras señas 
de identidad, que juega un papel clave en la comunidad vilanovesa. El deporte aporta 
valores de gran importancia en nuestra sociedad, como serían: compromiso, 
esfuerzo, responsabilidad, trabajo en equipo, convivencia, perseverancia y cuidado 
de la salud.  
 
Es un valor añadido a nuestro municipio el hecho de que tengamos un gran número 
de entidades deportivas con diversos tipos de especialidades y que reflejen unos 
resultados positivos. Consideramos que es una ventaja que puede ser provechosa, si 
se gestiona correctamente, en cuanto a la gestión de instalaciones deportivas, 
organización de posibles nuevos eventos y la política del deporte en general. 
Creemos que las entidades deportivas deben ser partícipes de las decisiones y 
actuaciones de la política local. Todos aquellos entes vinculados con el deporte 
deben de actuar de forma consensuada y con un objetivo común, que no es otro que 
convertir a Vilanova en un centro clave del deporte catalán.  
 
Es por todo lo anterior que el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento 
de Vilanova i la Geltrú propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
"PRIMERO. Crear una mesa del deporte en la que se incluirían: Regidoría de 
Deportes, grupos municipales y entidades deportivas de nuestro municipio que lo 
deseen.  
 
SEGUNDO. Establecer un calendario de reuniones para consensuar la política 
municipal en torno al deporte.  
 
TERCERO. Establecer en la primera sesión de la mesa del deporte el Reglamento de 
funcionamiento de la misma." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:       Cs (1), SOM VNG (2) = 3 vots 

Vots en contra: CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), PP (1), Sra.  
Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 14 vots 

                       Abstenció:   Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 
 
 



 

 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

 21. MOCIÓ PER A L'ACTUACIÓ URGENT A LA VORERA D'UN DELS 
ACCESSOS DE L'INS DOLORS MALLAFRÉ I ROS, AL C/ DR. 
ZAMENHOF. (Exp. 10/2018-eMOC) 

 
La situació de deteriorament en què es troba la vorera del carrer Doctor Zamenhof, 
cantonada amb av. de la Collada, a l'altura d'un dels accessos al recinte de l'INS 
Dolors Mallafrè i Ros, presenta unes greus mancances en la seva estructura com a 
via pública, concretament l'enrajolat, posant en perill la seguretat de les persones que 
pretenen accedir-hi diàriament, en concret la dels alumnes del centre que 
habitualment utilitzen aquest accés per realitzar activitats escolars, així com la de les 
persones que transiten diàriament per aquest tram per als seus quefers diaris i que 
tenen el risc evident d'ensopegar i caure. Deteriorament que impossibilita el pas a 
qualsevol persona que necessiti de cadira de rodes, que passegi amb carret de 
nadó... estant en risc també la seva integritat, per la qual cosa es fa prioritària una 
actuació urgent per part de l'Ajuntament. 



 

 

 

Els veïns diuen que aquesta situació de l'enrajolat porta denunciada fa temps, que 
l'Ajuntament fa oïdes sordes a les nombroses peticions per millorar la situació del 
barri. A més, em consta que l'Associació de veïns del barri té informat dels 



 

 

deterioraments als serveis municipals, de manera que és de suposar que no és una 
novetat. 
 
Des de les institucions hem de vetllar perquè els ciutadans comptin amb els millors 
serveis i equipaments possibles, amb l'objectiu final que tinguin una bona qualitat de 
vida. Per tant, és obligació del Grup de Govern Municipal actuar JA i dur a terme una 
actuació urgent, col·locant llosetes i reparant el tram de vorera esmentat, garantint 
l'accessibilitat, la integritat i seguretat dels ciutadans i ciutadanes que hi transiten. 
 
Per tots aquests motius, Carmen Reina proposa per a debat i aprovació, si escau, de 
la corporació municipal en Ple, l'adopció dels següents 
 
                                                          ACORDS: 
 
"PRIMER. Instar l'equip de govern a realitzar una intervenció urgent i immediata de la 
vorera en el tram comprès entre el C/ Doctor Zamenhof i l'av. de la Collada, 
encaminada a esmenar una situació anòmala, per eliminar els riscos evidents que 
provoca el deteriorament de la zona al trànsit de vianants. 
 
SEGON. Realitzar un calendari de les actuacions de millora, manteniment i prioritats 
que requereix el nostre municipi, fent-lo arribar a tots els grups municipals i regidors 
no adscrits, així com a les associacions de veïns de tots els barris de la nostra ciutat." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (4), PSC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina = 10 vots 

Vots en contra: CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Ariadna Llorens 
i Sr. David Montes = 13 vots 

                       Abstenció:      Cs = 1 vot 
 
 

 
Grup Municipal de la CUP 

 
  22. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ELABORAR UN CENS DE SOLARS 

SENSE EDIFICAR I D'EDIFICIS RUÏNOSOS A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (Exp. 11/2018-eMOC) 

 
Atès que actualment a Vilanova i la Geltrú tenim solars sense edificar que, en 
ocasions, són objecte d’usos inapropiats com a abocador incontrolat de deixalles, 
acumulació de materials o proliferació de rosegadors. 
 
Atès que alguns solars presenten un estat d’abandonament, amb falta de neteja, que 
poden suposar un focus insalubre dins de la ciutat. En ocasions, també, determinats 
propietaris, per diverses raons, no compleixen les seves obligacions i l’Ajuntament 
ha d’actuar fent requeriments o actuant d’ofici mitjançant procediment d’execució 
subsidiària. 
 



 

 

Atès que la declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar correspon als 
ajuntaments, d'acord amb el que sigui establert per reglament. 
 
Atès que l’administració local ha de tenir una actitud proactiva davant d’aquestes 
situacions, perquè així és possible incrementar la bona imatge de la ciutat, evitar 
costos i procediments administratius i donar un ús provisional nou i adequat 
destinat a un servei comunitari. 
 
Atès que és necessari mantenir un procediment sistemàtic i constant per tal 
d’actuar sobre aquests espais i solucionar els focus poc salubres i amb problemes de 
neteja. 
 
Atès que s’han fet propostes de reutilització dels solars buits de l’Eixample de Mar, al 
novembre de 2016, en el transcurs de la 4a Assemblea Municipal Oberta. 
 
Atès que la Llei d’urbanisme, en el seu article 177, preveu la creació d’un registre 
municipal de solars sense edificar que té per objecte la inscripció de les declaracions 
d'incompliment de l'obligació d'edificar referides a solars concrets. 
 
Atès que aquest registre és públic, i tothom pot obtenir certificats de les inscripcions 
que hi constin, això implica millorar la transparència de la gestió de l’Ajuntament. 
 
Atès que es poden registrar els solars que no hagin complert els terminis d’edificació 
fixats, edificis on s’hagin incomplert ordres d’execució d’obres dirigides al 
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 
 
Atès que també són subjecte de registre els edificis objecte d’un expedient de ruïna 
derivat d’un incompliment del deure de conservació i rehabilitació, una vegada han 
passat dos anys sense que el propietari els substitueixi o rehabiliti, amb l’objectiu 
últim d’augmentar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, per destinar a la política 
d’habitatge municipal. 
 
Atès que segons l’Ordenança municipal sobre neteja de la via pública de Vilanova i la 
Geltrú, els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures 
d'escombraries i residus, i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i 
ornat públic. 
 
Atès que els registres municipals de solars sense edificar incentiven l’edificació dels 
solars i la realització d’obres de manteniment, conservació i rehabilitació en els 
terminis establerts; incrementen el patrimoni municipal de sòl i habitatge, eviten la 
retenció especulativa de solars i possibiliten la renovació i la consolidació del sòl 
urbà. 
 
Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Vilanova i la Geltrú adopti el 
següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Elaborar el cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Vilanova 



 

 

i la Geltrú, a l’empara de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
SEGON. Incloure les següents característiques i informació en el següent cens 
referenciat: 
 
• Situació, nom del carrer o plaça i número corresponent i, si escau, nom de la 

finca. 
• Nom, cognoms i domicili de la persona o persones propietàries. 
• Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, número de finca, tom, 

llibre, full, número d’inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques 
inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars. 

• Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats. 
• Referència cadastral de la finca. 
• Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a 

d’altres finques confrontants. 
• Qualificació urbanística de la finca. 
• Condicions de la llicència municipal existent. Renovacions que s’hagin fet, etc. 
• El valor de la finca, una vegada determinat i/o actualitzat. 
• Altres que els serveis tècnics considerin oportunes. 
 
TERCER. Explorar amb els propietaris dels solars sense edificar la possibilitat de 
donar-los un ús comunitari, tot acordant la redacció d’un conveni marc, o figures 
anàlogues, que permetin una regulació de la cessió a precari per a usos 
comunitaris, tot cercant un aprofitament social comú dels solars no edificats 
(aparcaments o zones d’esbarjo)." 
 
 
Es deixa la moció SOBRE LA TAULA. 
 
 

 23. MOCIÓ PER INSTAR LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER 
FRONT A LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL. (Exp. 12/2018-
eMOC) 

 
 
ES RETIRA aquesta moció.  
 
 
Sra. Ariadna Llorens, Sr. David Montes i Grups Municipals de SOM VNG i d'ERC 
 

 24. MOCIÓ PER ELABORAR UNA PROPOSTA D'ORDENACIÓ DELS 
HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC A LA CIUTAT. (Exp. 13/2018-eMOC) 

 
El Pla de màrqueting turístic de la ciutat, presentat al 2016, proposa una sèrie 
d'accions, de les quals, i dins de les anomenades línies estratègiques, en destaquem 



 

 

dues: incrementar el nombre de pernoctacions un 20% en el període 2017-2020, i 
posicionar la ciutat oberta i receptiva al turisme. 
 
Alhora, el propi pla assenyala que la nostra ciutat segueix oferint un nombre de 
places hoteleres relativament petit, esdevenint una certa mancança a les expectatives 
de creixement en aquesta línia. 
 
També cal destacar el notable increment dels habitatges d'ús turístic a la ciutat, que 
els darrers anys han experimentat una clara tendència a l'alça. 
 
Aquest fet, que cal valorar positivament, també proposa reptes que caldria que 
entoméssim amb la màxima diligència com a ciutat, atenent a les experiències 
properes que estan produint-se en municipis pròxims, i sobretot a la mateixa capital 
catalana. 
 
Una tendència global per la gran àrea de Barcelona, impulsada pel seu gran lideratge 
turístic, accelerada alhora pel també important creixement tecnològic, i possibilitació 
normativa, que de forma inequívoca ha modificat els estàndards del funcionament 
turístic, per permetre que els anomenats pisos turístics siguin una veritable resposta 
al mercat. 
 
Com a ciutat amb força segona residència i amb un atractiu potencial en clar 
creixement, i davant la situació macroeconòmica i de revolució 4.0, considerem que el 
nostre municipi ha de ser actiu en aquesta qüestió, i encarar una proposta estratègica 
àmplia i aprofundida de ciutat, davant d'un futur prou proper. 
 
De fet, en pocs anys aquest ús dels habitatges s'ha convertit en una alternativa als 
hotels i especialment interessant per al turisme de tipus familiar, on Vilanova i la 
Geltrú té un client referent.  Recordem que més del 50% dels visitants són famílies.  
També és destacable que aquesta activitat comença a mostrar un cert esperit 
professionalitzant, que cal esmentar. 
 
A la comarca del Garraf actualment ja hi ha legalitzats més de 2.600 habitatges d'ús 
turístic i segurament hi haurà altres tants en procés de legalització, que encara no 
estan reflectits en la guia oficial d'establiments turístics de la Generalitat, l'únic lloc on 
es poden consultar i que, per cert, ja no permet desglossar la informació per municipi, 
per la qual cosa no hem trobat cap forma de saber ni tan sols quin percentatge 
d'aquesta xifra correspon a les situades a la nostra ciutat, ni de bon tros el nombre de 
places que representen, atès que el ventall tipològic dels habitatges oferts és molt 
ampli i no és possible estimar ni un valor mitjà. 
 
Cal també regular el creixement de l'activitat, per evitar que la interessant rendibilitat 
del lloguer temporal vacacional dels habitatges desocupats es converteixi en un 
reclam tan atractiu per als seus propietaris que actuï en detriment de la potencial 
oferta de lloguer com a habitatge habitual, provocant un indesitjable increment del 
preu de l'habitatge a la ciutat i, amb això, una nova forma d'especulació immobiliària, 
que pot donar peu a un procés de gentrificació que expulsi als residents habituals cap 
a la perifèria de la ciutat o fins i tot cap a d'altres poblacions més assequibles. 
 



 

 

És evident que assegurar la bona convivència amb els veïns, i també evitar 
l'especulació urbanística, són fets que haurem d'abordar pel bé comú de la ciutadania 
i per mantenir una ciutat amable i equilibrada, que aposti per un model turístic 
sostenible. 
 
Però alhora no menystenir una activitat turística que afegeix una part considerable de 
llocs de feina i producte interior brut municipal que no podem perdre, i cal gestionar i 
regular, per mantenir i millorar-ne la seva productivitat. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que adopti els 
següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Elaborar una proposta d'ordenació urbanística que permeti establir línies 
estratègiques que regulin el potencial creixement del nombre d'habitatges d'ús turístic 
a la ciutat, establint possibles distribucions i elaborant propostes que permetin que 
aquesta oportunitat eviti les concentracions excessives i altres possibles efectes no 
desitjables, d'una evolució no controlada. 
 
SEGON. Que aquest treball incorpori, necessàriament, les propostes dels veïns i 
veïnes, agents turístics, gremis i totes les entitats rellevants al sector turístic i de la 
promoció de ciutat, relacionats. 
 
TERCER. Disposar d'informació completa i permanentment actualitzada dels 
habitatges d'ús turístic que hi ha a la ciutat, com a eina indispensable per a gestionar 
l'activitat." 
 
 
Es vota la moció, amb les transaccions proposades, la qual s'aprova amb el resultat 
següent: 

Vots a favor:  CiU (4), PSC (4), CUP (5), ERC (4), Cs (1), SOM VNG  
(2), PP (1),  Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes = 23 
vots 

            Abstenció: Sra. Carmen Reina = 1 vot 
 
 
EL TEXT APROVAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
El Pla de màrqueting turístic de la ciutat, presentat al 2016, proposa una sèrie 
d'accions, de les quals, i dins de les anomenades línies estratègiques, en destaquem 
dues: incrementar el nombre de pernoctacions un 20% en el període 2017-2020, i 
posicionar la ciutat oberta i receptiva al turisme. 
 
Alhora, el propi pla assenyala que la nostra ciutat segueix oferint un nombre de 
places hoteleres relativament petit, esdevenint una certa mancança a les expectatives 
de creixement en aquesta línia. 
 



 

 

També cal destacar el notable increment dels habitatges d'ús turístic a la ciutat, que 
els darrers anys han experimentat una clara tendència a l'alça. 
 
Aquest fet, que cal valorar positivament, també proposa reptes que caldria que 
entoméssim amb la màxima diligència com a ciutat, atenent a les experiències 
properes que estan produint-se en municipis pròxims, i sobretot a la mateixa capital 
catalana. 
 
Una tendència global per la gran àrea de Barcelona, impulsada pel seu gran lideratge 
turístic, accelerada alhora pel també important creixement tecnològic, i possibilitació 
normativa, que de forma inequívoca ha modificat els estàndards del funcionament 
turístic, per permetre que els anomenats pisos turístics siguin una veritable resposta 
al mercat. 
 
Com a ciutat amb força segona residència i amb un atractiu potencial en clar 
creixement, i davant la situació macroeconòmica i de revolució 4.0, considerem que el 
nostre municipi ha de ser actiu en aquesta qüestió, i encarar una proposta estratègica 
àmplia i aprofundida de ciutat, davant d'un futur prou proper. 
 
De fet, en pocs anys aquest ús dels habitatges s'ha convertit en una alternativa als 
hotels i especialment interessant per al turisme de tipus familiar, on Vilanova i la 
Geltrú té un client referent.  Recordem que més del 50% dels visitants són famílies.  
També és destacable que aquesta activitat comença a mostrar un cert esperit 
professionalitzant, que cal esmentar. 
 
A la comarca del Garraf actualment ja hi ha legalitzats més de 2.600 habitatges d'ús 
turístic i segurament hi haurà altres tants en procés de legalització, que encara no 
estan reflectits en la guia oficial d'establiments turístics de la Generalitat, l'únic lloc on 
es poden consultar i que, per cert, ja no permet desglossar la informació per municipi, 
per la qual cosa no hem trobat cap forma de saber ni tan sols quin percentatge 
d'aquesta xifra correspon a les situades a la nostra ciutat, ni de bon tros el nombre de 
places que representen, atès que el ventall tipològic dels habitatges oferts és molt 
ampli i no és possible estimar ni un valor mitjà. 
 
Cal també regular el creixement de l'activitat, per evitar que la interessant rendibilitat 
del lloguer temporal vacacional dels habitatges desocupats es converteixi en un 
reclam tan atractiu per als seus propietaris que actuï en detriment de la potencial 
oferta de lloguer com a habitatge habitual, provocant un indesitjable increment del 
preu de l'habitatge a la ciutat i, amb això, una nova forma d'especulació immobiliària, 
que pot donar peu a un procés de gentrificació que expulsi als residents habituals cap 
a la perifèria de la ciutat o fins i tot cap a d'altres poblacions més assequibles. 
 
És evident que assegurar la bona convivència amb els veïns, i també evitar 
l'especulació urbanística, són fets que haurem d'abordar pel bé comú de la ciutadania 
i per mantenir una ciutat amable i equilibrada, que aposti per un model turístic 
sostenible. 
 



 

 

Però alhora no menystenir una activitat turística que afegeix una part considerable de 
llocs de feina i producte interior brut municipal que no podem perdre, i cal gestionar i 
regular, per mantenir i millorar-ne la seva productivitat. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

"PRIMER. Elaborar una proposta d'ordenació urbanística, en el marc del debat del 
nou POUM, que permeti establir línies estratègiques que regulin el potencial 
creixement del nombre d'habitatges d'ús turístic a la ciutat, establint possibles 
distribucions i elaborant propostes que permetin que aquesta oportunitat eviti les 
concentracions excessives i altres possibles efectes no desitjables, d'una evolució no 
controlada, com són l'increment del preu de l'habitatge, qualsevol forma d'especulació 
immobiliària i el procés de gentrificació. 
 
SEGON. Que aquest treball incorpori, necessàriament, les propostes dels veïns i 
veïnes, agents turístics, gremis i totes les entitats rellevants al sector turístic i de la 
promoció de ciutat, relacionats. 
 
TERCER. Posar a l'abast de tothom (persones que visiten la ciutat, turistes i 
ciutadania) la informació completa i permanentment actualitzada dels habitatges d'ús 
turístic que hi ha a Vilanova i la Geltrú, a través de la pàgina web oficial de Turisme 
de Vilanova i la Geltrú (www.vilanovaturisme.cat, apartat "on dormir"), com a eina 
indispensable per gestionar l'activitat i mantenir-la activa." 
 
 

PREGUNTES 
 

 
25. Preguntes del Grup Municipal de Cs: 
 
- Sobre la senyalització vertical en el nucli urbà i qui se'n fa responsable. 
- Quan es modificarà el protocol d'actuacions de la via pública? 
 
 
26. Pregunta de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 
- Hi ha la possibilitat que el servei de neteja de carrers a la zona del centre històric 
cap al centre de la nostra ciutat canviï l'horari del servei? 
 
 
27. Preguntes del Grup Municipal de la CUP: 
 
- Sobre l'Assemblea Municipal Oberta. 
- Sobre el projecte de millora de la desembocadura del torrent de la Ramusa. 
 
 



 

 

28. Preguntes del Grup Municipal d'ERC: 
 
- Sobre els aparcaments a la ciutat. 
- Sobre l'estat de la nova comissaria de seguretat local. 
 
 
29. Pregunta de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 
 
- Té previst el govern municipal realitzar accions preventives contra possibles 
accidents generats pel pas de bicicletes i altres vehicles de rodes a la rambla? 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 
 
 
Grup Municipal de la CUP (126) 
 
7 de febrer de 2018 
 
SOL·LICITEM: 
 
En relació amb les reclamacions per responsabilitat patrimonial que afecten 
l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, disposem de cap estudi dels 
darrers anys sobre quines són les incidències i les despeses que ocasionen a 
nivell pressupostari? 
 
En cas afirmatiu, preguem que se'ns lliuri una còpia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de Cs  (128) 
 
9 de febrer de 2018 
 
EXPONGO: 
 
-  Que en la Plaça de la Vila se han colocado diferentes elementos de color 

amarillo, un lazo gigante en el balcón principal, se ha envuelto el monumento 
central de la plaza, farolas, postes de publicidad, etc. 

 
-  Que esto atenta contra las propias ordenanzas municipales. 
 
-  Que es evidente el uso partidista de esta simbología y, dada la pluralidad de 

la sociedad vilanovesa y la participación de esta en los carnavales, esta 
simbología puede desembocar en conflictos entre los participantes, 
afectando al orden público. 

 
-  Que el equipo de Gobierno municipal, y en especial la persona que ostenta la 

Alcaldía, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas 
municipales. 

 
-  Que el equipo de Gobierno, y en especial la persona que ostenta la Alcaldía, 

tienen el deber de procurar evitar posibles altercados y promover la 
convivencia cívica. 

 
-  Que la persona que ostenta la Alcaldía, Neus Lloveras i Massana, nos ha 

hecho llegar en diferentes ocasiones el criterio por el que rige sus 
actuaciones en referencia a la visibilidad de símbolos (incluyendo los 
constitucionales) durante las celebraciones festivas de esta ciudad. 

 
SOLICITO: 
 
-  Que se retire de forma inmediata todos los elementos mencionados, y se 

garantice el desarrollo de las fiestas sin ningún tipo de simbología partidista. 
 



 

 

 
 



 

 

Grup Municipal del PP  (129) 
 
9 de febrer de 2018 
 
EXPOSO: 
 
Que durant els últims dies s'ha instal·lat un llaç groc en la façana de 
l'Ajuntament, barrejat amb l'ornamentació pròpia del Carnaval pel Govern 
d'aquesta ciutat.  També llaços i cintes grogues en espais públics de la Plaça 
de la Vila, com a d'altres indrets, per exemple, Museu Víctor Balaguer.  Aquesta 
simbologia respon a la campanya per l'alliberament de polítics presos que gens 
té a veure amb la festivitat del Carnaval, en el qual participen homes i dones de 
totes les edats.  Això forma part d'una campanya orquestrada per grups i 
entitats polítiques que no té a veure amb la cultura i festes populars de la 
nostra ciutat.  Des del Partit Popular defensem la neutralitat política que ha de 
regir en els espais públics on es celebren les festes populars de TOTS. 
 
Per tot això 
 
DEMANO: 
 
Que davant l'actitud permissiva del Govern i en la defensa de la neutralitat 
política de les nostres festes populars, sol·licitem la retirada immediata de 
llaços, cintes grocs i simbolismes semblants esmentats en l'exposició a la 
Plaça de la Vila i altres espais públics d'aquesta ciutat. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22:20 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa       El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana     Marcel·lí Pons i Duat 
 
 
 
 


