
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 20 DE DESEMBRE DE 2010 

 
 
Acta núm. 13 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 20 de desembre de 2010, 
sota la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
ENCARNA GRIFELL I MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA 
JOAN MARTORELL I MASÓ 
ALBERT SANABRA I GUILLAMON 
PALMIRA ARCARONS I OFERIL 
ISABEL PLA I GONZÁLEZ 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI 
SALVADOR BECERRA VILLA 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
ISABEL LLANAS I SÁNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
ÓSCAR CARRETERO ARIZA 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
XAVIER OLLER BONDIA 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO I JUNCOSA 
JOAQUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen el Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ, el Sr. FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ I VERA i el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA. 

 



 

 

A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 
de novembre de 2010. 

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
 2. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i de 

l’Ordenança reguladora dels Preus Públics per a 2011.  
 3. Aplicació de l’estalvi del Capítol I del Pressupost municipal, d’acord amb el 

Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. 
 4. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 14 de desembre de 

2010, de nomenament de la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a 
personal eventual directiu, per ocupar el lloc de treball de cap del Servei de 
Recursos Humans. 

  5. Aprovació inicial del Pla intern d’igualtat de gènere. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  6. Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa entre 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci de Serveis a les Persones. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  7. Aprovació inicial dels manuals d’actuació NEUCAT, SISMICAT i del manual 

d’actuació específic per al Carnaval. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  8.  Aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació 

municipal de Vilanova i la Geltrú amb relació a la reubicació de la caserna 
de la Policia local. 

  9. Aprovació del Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
GMT, SRL – Megadyne Rubber, SA. 

10. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 
2010, d’aprovació plec de clàusules i convocatòria de licitació de les obres 
d’urbanització, ordenació i tractament paisatgístic del Torrent de la Pastera. 

 
 MOCIONS 
 
11. Moció de CiU sobre la urbanització de Santa Maria de Cubelles. 
12. Moció del PP sobre els reductors de velocitat. 



 

 

13. Moció de la CUP per una política de seguiment, assessorament i suport al 
dret a l’habitatge front als desnonaments. 

 
 PREGUNTES ORALS 
 
14. Preguntes del grup municipal del PP sobre: 
 

• Quin és el seguiment que es realitza de l’Ajuntament de l’estat de 
manteniment de les instal·lacions esportives municipals sota concessió a 
tercers? 

• Quina valoració fa el Govern Municipal sobre el nombre de noves 
activitats econòmiques que durant l’exercici 2010 s’han establert al 
nostre municipi? 

 
 PRECS 
_______________________________________________________________ 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Comencem la sessió ordinària del Ple municipal de 20 de desembre.  
Jo voldria començar, perquè aquest és el primer Ple després de les eleccions 
autonòmiques i començar doncs per felicitar el guanyador i, en concret i de 
forma molt especial, el qui serà d’aquí unes hores o d’aquí uns dies nou 
president de la Generalitat de Catalunya, amb el qual, el senyor Artur Mas, ben 
aviat Molt Honorable President de la Generalitat, amb el qual com a govern 
municipal, com a corporació i personalment doncs com a alcalde, ens posem a 
disposició per tal d’iniciar el procés de col·laboració institucional entre les dos 
administracions per tirar endavant tants i tants projectes que tenim entre mans.  
En aquest sentit a més a més també, i de forma molt especial, felicitar a dos 
persones, a dos regidors que avui no hi són per raons... pel mateix que estava 
parlant abans, doncs perquè hi ha sessió del Ple del Parlament, que és el 
senyor Santi Rodríguez i de forma molt especial el senyor Gerard Figueras, 
perquè és nou regidor, als quals doncs crec que en nom de tots els felicitem 
perquè tinguin molta sort en les seves noves responsabilitats. 

 
 

 1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Comencem el Ple de l’Ajuntament.  El primer punt de l’ordre del dia és 
l’aprovació de l’acta.  La donem per aprovada. 



 

 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària d’aquest Ple que va tenir 
lloc el dia  8 de novembre de 2010. 
 

 2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER A 2011.  

 
ALCALDE 
 
I el segon és l’aprovació... no, el segon no s’apro... no “ha lugar”, perquè és el 
de l’aprovació definitiva, però no hi ha hagut al·legacions.  La raó per la qual 
està aquest punt de l’ordre del dia posat és perquè hi havia termini fins 
divendres per presentar al·legacions.  No havent hagut al·legacions, aquest 
punt de l’ordre del dia decau. 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APLICACIÓ DE 
L’ESTALVI DEL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 
D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 3 de l’ordre del dia, que és l’aplicació de l’estalvi del 
Capítol I del pressupost municipal d’acord amb el Real Decret Llei 8/2010, de 
20 de maig. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’estableixen mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, preveu en el seu Capítol 
primer la modificació a la baixa de les remuneracions del personal funcionari i 
laboral al servei de les administracions públiques, i en conseqüència de 
l’Ajuntament.  Així mateix, segons Decret de l’Alcalde de 17 de juny de 2010, 
pel qual es reduïen els sous dels membres de la Corporació municipal, i l’acord 
de Ple de 5 de juliol de 2010, de reducció de retribucions al personal eventual 
de confiança, assessorament especial i directiu, completen el desenvolupa-
ment local de la normativa. 
 
Aquest conjunt de mesures de reducció de retribucions suposa una previsió 
d’estalvi en el Capítol I de personal del Pressupost Municipal vigent de 
504.398,77 euros. 



 

 

 
En aquest sentit, l’article 14 de l’esmentat Reial Decret Llei 8/2010, declara 
afectat aquest import per tal de destinar-ho, per ordre de preferència, a les 
finalitats següents:  a) Sanejament del romanent de tresoreria negatiu derivat 
de la darrera liquidació, b) Disminució de l’endeutament a llarg termini, c) 
Finançament d’inversions, d) Per a exercicis futurs amb el mateix ordre de 
prelació. 
 
D’acord amb aquests antecedents, resulta que, tot i que la liquidació del 
pressupost municipal va tenir un romanent positiu, l’organisme autònom local 
IMET-CFO La Paperera va liquidar el seu pressupost amb un romanent de 
tresoreria negatiu de 497.606,22 euros. 
 
Atès que aquesta entitat és un organisme dependent, en el sentit que es 
finança bàsicament amb recursos del pressupost municipal, un dèficit de 
l’entitat haurà de ser assumit, tard o d’hora, per l’Ajuntament.  Vista aquesta 
circumstància i d’acord amb el primer criteri establert a l’article 14 esmentat, es 
considera convenient transferir a l’IMET la quantitat necessària per saldar el 
romanent de tresoreria negatiu de l’exercici anterior, descomptant la part de 
romanent negatiu que finançarà el propi ens a través de l’estalvi de les seves 
retribucions. 
 
En conseqüència, atès que la previsió de rebaixa de les retribucions de l’IMET 
representa un import de 77.645,33 euros, el romanent negatiu pendent de 
finançament és de 419.960,89 euros (497.606,22 – 77.645,33), quantitat que 
l’Ajuntament proposa transferir a l’organisme autònom. 
 
La resta d’estalvi de les remuneracions municipals del 2010, que ascendeix a 
84.437,88 euros (504.398,77 – 419.960,89) es proposa aplicar-ho a la segona 
finalitat establerta en la normativa esmentada, és a dir, a disminuir el nivell 
d’endeutament a llarg termini a través d’amortització per avançat de la càrrega. 
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“1) Determinar que la previsió d’estalvi en el Capítol 1 del vigent Pressupost 

municipal com a conseqüència de les disposicions establertes en el Reial 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures de reducció del dèficit públic 
i demés normativa municipal que la desenvolupa, segons els càlculs 
efectuats pel Departament de Recursos Humans d’aquest Ajuntament, 
ascendeix a CINC-CENTS QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT 
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (504.398,77 €). 

 



 

 

2)  Aplicar la quantitat de QUATRE-CENTS DINOU MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (419.960,89 €) al 
finançament de part del romanent de tresoreria negatiu de la liquidació de 
l’exercici 2009 de l’entitat dependent Organisme Autònom Local IMET-CFO 
La Paperera; i pel que fa a la resta de la previsió d’estalvi,  fins a 
VUITANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (84.437,88 €), s’aplicarà a l’amortització per 
avançat de préstecs contractats per l’Ajuntament, tot això d’acord amb el 
que disposa l’article 14 de l’esmentat Reial Decret Llei 8/2010. 

 
3)  Efectuar les modificacions de crèdits del Pressupost municipal vigent que 

corresponguin derivades del punt anterior. 
 
4) Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris que 

desenvolupin el present acord, en especial pel que fa referència a 
l’amortització de la càrrega financera municipal.” 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  El Real Decret 8/2010, del 20 de maig, pel qual 
s’estableixen mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, 
preveu en el seu capítol primer la modificació a la baixa de les remuneracions 
del personal funcionari i laboral al servei de les administracions públiques i, en 
conseqüència, de l’Ajuntament.   
 
mateix, segons Decret de l’alcalde del 17 de juny de l’any 2010, pel qual es 
reduïen els sous dels membres de la Corporació municipal i l’acord del Ple de 
5 de juliol, de reducció de retribucions al personal eventual de confiança, 
assessorament especial i directiu, completen el desenvolupament local de la 
normativa. 
 
Aquest conjunt de mesures de reducció de retribucions suposa una previsió 
d’estalvi en el Capítol I de personal del pressupost municipal vigent de 504.400 
euros en números rodons.  Pensin que parlem només de mig any, eh?  En 
aquest sentit, l’article 14 de l’esmentat Real Decret 8/2010, declara afectat 
aquest import per tal de destinar-ho, per ordre de preferència, a les finalitats 
següents: primer, sanejament del romanent de tresoreria negatiu derivat de la 
darrera liquidació, després, disminució de l’endeutament a llarg termini, 
finançament d’inversions i, finalment, per exercicis futurs, en el mateix ordre de 



 

 

prelació.  D’acord amb aquests antecedents resulta que, tot i que la liquidació 
del pressupost de l’Ajuntament va tenir un romanent positiu del pressupost del 
2009, l’Organisme Autònom Local IMET-CFO La Paperera, va liquidar el seu 
pressupost amb un romanent de tresoreria negatiu de 497.600 euros.  Atès 
que aquesta entitat és un organisme dependent en el sentit que es finança 
bàsicament amb recursos del pressupost municipal, un dèficit de l’entitat hauria 
de ser assumit, tard o d’hora, per l’Ajuntament.  Vista aquesta circumstància, i 
d’acord amb el primer criteri establert a l’article 14 esmentat, s’ha de transferir 
a l’IMET la quantitat necessària per saldar el romanent de tresoreria negatiu de 
l’exercici anterior, descomptant la part de romanent negatiu que finançarà el 
propi ens a través de l’estalvi de les seves retribucions, o sigui, l’IMET també té 
Capítol I i com que han reduït un 5%, doncs també rebaixen i fan un estalvi.  
 
En conseqüència, atès que la previsió de rebaixa de les retribucions de l’IMET 
representa un import de 77.645 euros, el romanent negatiu pendent del 
finançament és de 419.961.  La diferència és de 497 amb 77, quantitat que 
l’Ajuntament proposa transferir a l’Organisme Autònom.  I la resta de l’estalvi 
de les remuneracions pròpies municipals del 2010, que ascendeix a 84.438 
euros, es proposa aplicar-ho a la segona finalitat establerta en la normativa 
esmentada, és a dir, a disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini, a través 
de l’amortització per avançat de la càrrega. 
 
És per això que els hi demano la seva aprovació d’aquest punt. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, des del grup municipal de Convergència i Unió, tal com ja vam dir quan es 
va fer l’aprovació dels comptes de l’any 2009, considerem que es pren amb 
massa llegeresa el fet de que hi hagin 500.000 euros de dèficit.  En el seu dia, i 
tal com avui el senyor Sanabra ja ha dit, es va parlar de que l’Ajuntament havia 
tancat amb dèficit zero, però no és cert això, l’Ajuntament ara es veu obligat a 
assumir aquest dèficit de l’IMET-Paperera, per tant no podem dir que l’any 
passat es tanqués el pressupost amb resultat zero, sinó amb un dèficit de mig 
milló d’euros.   
 
Nosaltres havíem advertit que s’havia d’anar al tanto a l’hora de constituir 
l’IMET, que això no portés més despesa a l’Ajuntament, i efectivament el 
primer tancament ha estat bastant desastrós.  Per tant, nosaltres no donarem 
recolzament a aquesta proposta, perquè considerem que és una falta de rigor 
en la gestió dels recursos públics, i per aquest motiu votarem en contra. 



 

 

 
ALBERT SANABRA 
 
Segurament, segurament ara perderíem el temps anant a buscar les actes, 
no?, però miri, jo quan presento el pressupost, senyora Lloveras, sempre el 
presento globalment, o sigui, presentem el pressupost de l’Ajuntament, dels 
seus organismes autònoms i de les entitats municipals.  I de la mateixa manera 
la liquidació també la presento globalment.  Per tant, si vostès van a l’acta 
veuran que jo vaig dir que la liquidació era negativa més de mig milió, perquè 
l’Ajuntament va ser positiu, però van ser negatius tant la Paperera com 
Vilanova Aparcaments.  Per tant, ara l’Ajuntament pròpiament, el que passa 
que nosaltres sempre quan parlem del pressupost normalment parlem o bé 
dels 60 milions d’ordinari de l’Ajuntament, o bé dels 70, 72, sumant-hi 
inversions.  Però sinó hauríem de parlar dels 110 o dels 120 quan fem allò que 
se’n diu el consolidat.  Doncs sí, escolti’m, vull dir, està clar, no?, vull dir tard o 
d’hora aquest dèficit de l’IMET o el CFO La Paperera, tot junt, si ells no el 
poden eixugar l’ha d’eixugar l’Ajuntament, que és la casa mare.  En definitiva, 
és normal això.  Però home, és que no hagués intervingut si no hagués dit que 
no hi ha transparència.  Sí home, si això ho diem. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
No, home, a mi em sap una mica de greu que es parli de que no tenim cura de 
què es fa amb els diners públics.  Jo crec que s’hauria de tenir en compte la 
situació en la que estem.  Primera cosa, que el dèficit va ser a la Paperera, no 
de l’IMET; per tant, no té res a veure haver creat l’IMET o no; i segona cosa, 
que hauríem de veure la situació en la que ens trobem.  Quan nosaltres al 
2007 ateníem al voltant de 3.400 persones i ara n’estem atenent més de 7.200, 
crec que cal valorar les coses amb una mica més de delicadesa, en el sentit de 
que no s’estan llençant diners.  Bàsicament aquesta referència.  Jo, si vol, 
quan vulgui li faig una explicació llarga dels recursos, en què es destinen, de 
les hores que fan el personal de la Paperera o de l’IMET, perquè vostè vegi 
que no estem llençant diners públics, per l’amor de déu. 
 
ALCALDE 
 
Si us plau. 
 
 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
Primer, referent a lo que ha dit el senyor Sanabra.  Avui mateix vostè ha tornat 
a dir, es va tancar la liquidació de l’any passat amb dèficit zero, això ja ho vam 
discutir quan la liquidació, i insisteixo, tal com ara vostè a la segona intervenció 
ha dit, que no és ben bé cert, perquè hi havia mig milló d’euros de dèficit de la 
Paperera.  Per tant, el global, que és el que hem de mirar, era negatiu.   
 
Jo considero que... senyora Espinàs, evidentment, hi han motius, però crec 
que quan es fa un pressupost d’una entitat s’ha de tenir en compte totes les 
circumstàncies.  Per tant, la meva crítica no va... diguéssim, va més enllà del 
pressupost negatiu, va en la línia de que es va planificar malament el 
pressupost.  Jo crec que en aquest sentit s’haurien de demanar 
responsabilitats.  No pas per la feina feta pels funcionaris que han realitzat la 
feina d’aquest any, sinó per la planificació financera del pressupost de la 
Paperera.  Crec que l’Ajuntament aporta 300.000 euros cada any i crec que 
haver tingut un dèficit de 500.000 euros, econòmicament demana 
responsabilitats.  És una mala gestió dels recursos, i això és el que des de 
Convergència i Unió apuntem. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Espinàs, vol afegir algo? 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
L’Ajuntament no aporta 300.000 euros, aporta 3 millons.  O sigui que clar, el 
pressupost no té res a veure, eh?  I després que cal fer una valoració més 
global dels diners que entren.  El 50% del pressupost de l’IMET o de la 
Paperera és de l’Ajuntament, però la resta és de subvencions, que arriben 
d’Europa, que ja no n’arriben, que arriben de la Generalitat, que també sabem 
la situació en la que està.  Per tant, el pressupost està molt ajustat.  Es va 
gastar menys del que s’havia pressupostat, 200.000 euros menys del que 
s’havia pressupostat, però és cert doncs que els ingressos no van arribar.  Es 
pot valorar si s’hagués pogut preveure que hi hauria aquesta crisi i que els 
diners d’Europa no arribarien i que el Departament de Treball doncs tindria 
també problemes per aprovar projectes.  Es podria haver valorat, és cert, però 
a mi em sembla que el que estem fent és treballar per als ciutadans, que és el 
que hem de fer, i que en tot cas doncs si tenim possibilitats de fer-ho ho 
continuarem fent. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  Abstencions?  
Vots en contra? 
 
Es vota la proposta, la qual queda aprovada amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
  Abstencions: PP (1) 
  Vots en contra: CIU (7) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 4 i 6 de l’ordre del dia. 
 

4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 14 DE DESEMBRE 
DE 2010, DE NOMENAMENT DE LA SRA. XXXXXXXXXXXXXXXX, 
COM A PERSONAL EVENTUAL DIRECTIU, PER OCUPAR EL 
LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE RECURSOS 
HUMANS. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem al punt número quatre, que és... i que suggereixo que fem el 
quatre i el sis alhora, perquè és el mateix punt, o en tot cas l’explicació la farem 
igual, i un és conseqüència de l’altre.  En tot cas, a efectes d’explicació, eh?  
Senyor Gomáriz. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’ACORDA: 
 
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2010, de 
nomenament de personal eventual directiu, el qual és literalment el següent: 
 
“PRIMER. Nomenar la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX, personal eventual directiu 
per ocupar el lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, amb una 
dedicació de 35 hores setmanals i una retribució de 51.900 euros bruts anuals, 
distribuïts en 14 pagues l’any, que tindrà sota la seva direcció el Servei de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb efectes des del 
dia 15 de desembre de 2010. 
 



 

 

Aquest personal estarà subjecte al règim d’incompatibilitats previst legalment i 
haurà de presentar la corresponent declaració de béns i activitats. 
 
SEGON. Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i, un cop ratificat, publicat al BOP i al DOGC.” 
 

  6. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTA-
MENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSORCI DE SERVEIS 
A LES PERSONES. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar -i finalment constituir-, 
amb altres corporacions locals i entitats sense ànim de lucre, el Consorci de 
Serveis a les Persones, amb l’objectiu de prestar, bàsicament, serveis en 
matèria d’assistència i serveis socials per respondre a les situacions de 
dependència, la protecció, prevenció i promoció social i de la salut, i 
l’assistència sanitària i sociosanitària. 
 
Atès que tant el creixement quantitatiu i qualitatiu dels serveis que presta i 
desenvolupa el Consorci de Serveis a les Persones, ha motivat la necessitat de 
procedir a la reorganització tècnica i administrativa de la direcció i gestió dels 
seus recursos humans. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa dels elements humans, 
tècnics, administratius i materials necessaris per col·laborar amb el Consorci 
de Serveis a les Persones en la prestació d’aquest tipus de serveis interns de 
direcció i gestió dels recursos humans del Consorci. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes als articles 303 i 
següents del ROAS, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRA-
TIVA entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci de Serveis a les 
Persones, amb l’objecte de regular les tasques, accions i activitats que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del seu Departament de Personal, 
desenvoluparà amb relació a la direcció i suport a la gestió dels recursos 
humans del Consorci de Serveis a les Persones. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde perquè, en nom de la Corporació, signi els 
documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest conveni.” 
 



 

 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I  
EL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES 

 
 
Vilanova i la Geltrú, 1 de gener de dos mil onze. 
 
 

R E U N I T S 
 
D’una banda el Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde president de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, autoritzat per a aquest acte per acord del Ple de l’Ajuntament de 
20 de desembre de 2010, i en virtut del que prescriu l’article 21.1.b) de la Llei 
reguladora de les bases del règim local, assistit pel secretari de la corporació, Sr. 
Josep Gomariz i Meseguer. 
 
I de l’altra banda la Sra. Encarna Grifell i Martin, presidenta del Consorci de Serveis a 
les Persones de Vilanova i la Geltrú (en endavant CSP). 
 
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni,  
 

 
M A N I F E S T E N 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va impulsar i finalment constituir, amb altres 
corporacions locals i entitats sense ànim de lucre, el Consorci de Serveis a les 
Persones, amb l’objectiu de prestar, bàsicament, serveis en matèria d’assistència i 
serveis socials per respondre a les situacions de dependència, la protecció, prevenció 
i promoció social i de la salut, i l’assistència sanitària i sociosanitària. 

 

II. Que tant el creixement quantitatiu i qualitatiu dels serveis que presta i desenvolupa 
el Consorci de Serveis a les Persones, ha motivat la necessitat de procedir a la 
reorganització tècnica i administrativa de la direcció i gestió dels seus recursos 
humans. 

 

III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa dels elements humans, tècnics, 
administratius i materials necessaris per col·laborar amb el Consorci de Serveis a les 
Persones en la prestació d’aquest tipus de serveis interns de direcció i gestió dels 
recursos humans del Consorci. 

 

IV.  Que és voluntat d’ambdues parts regular el règim de prestació dels serveis 
objecte d’aquest conveni, d’acord amb les següents 

 



 

 

 

C L À U S U L E S 

 
Clàusula 1:   OBJECTE 
 
Aquest conveni té per objecte regular les tasques, accions i activitats que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, a través del seu Departament de Personal, desenvoluparà amb 
relació a la direcció i suport a la gestió dels recursos humans del Consorci de Serveis 
a les Persones. 
 
Des de la data de la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a 
través del/de la cap del Departament de Personal, exercirà la direcció dels recursos 
humans del CSP, que comprèn el desenvolupament de les polítiques de reclutament i 
selecció, desenvolupament i formació, compensació i beneficis, gestió de personal i 
relacions laborals. Igualment, i per acord explícit entre les parts, s’establirà l’oportuna 
col·laboració en projectes concrets en els quals el CSP necessiti suport estructural. 
 
 
Clàusula 2:   OBLIGACIONS I COMPROMISOS QUE ASSUMEIXEN LES PARTS 
 
Per a l’execució de l’objecte d’aquest conveni, l’Ajuntament posarà a disposició del 
CSP els recursos humans, tècnics i administratius de què disposa el seu Departament 
de Personal. 
 
Per la seva part, el CSP facilitarà la relació amb la seva pròpia estructura 
administrativa de recursos humans, aportant tota la informació necessària per a un 
acompliment de l’objecte del present conveni. 
 
Ambdues parts es comprometen a establir els mecanismes de coordinació, 
planificació i seguiment que siguin necessaris per executar les tasques i objectius 
d’aquest conveni. 
 
 
Clàusula 3:   FINANÇAMENT  
 
Per a l’execució de l’objecte d’aquest  conveni s’estableix que ambdues parts, de 
forma anual i en funció de la tipologia i abast dels serveis que es vagin prestant, 
establiran l’import econòmic corresponent que s’instrumentarà mitjançant decret 
d’alcaldia. 
 
 
Clàusula  4:   COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Ambdues parts es comprometen a constituir una Comissió de Seguiment amb la 
participació de dues persones designades per cada part. 
 
 
 



 

 

 
Clàusula 5:   DURADA 
 
La durada d’aquest conveni s’estableix pel termini d’un any des de la data de la seva 
signatura, i es podrà prorrogar per iguals períodes si cap de les dues parts el denuncia 
amb tres mesos d’antelació a la seva finalització, o de qualsevol de les seves 
pròrrogues. 
 
 
Clàusula 6:   EXTINCIÓ 
 
Seran causes d’extinció: 
 

- l’expiració del termini 
- la voluntat d’ambdues parts 
- la impossibilitat sobrevinguda per a la realització de l’objecte del conveni 
- l’incompliment de les obligacions assumides per les parts 
- qualsevol altra que sigui procedent en dret 

 
 
Clàusula 7:  PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
En compliment dels articles 9,10 i 12, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades cedides pel 
Consorci de Serveis a les Persones a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc 
del present conveni, seran utilitzades únicament i exclusivament per a aquesta 
prestació, garantint-ne el bon ús, la confidencialitat i el deure de secret. Tanmateix, li 
seran d’aplicació a aquestes dades les mesures de seguretat establertes en el 
Reglament que desenvolupa la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre.  
 
 
Clàusula 8:  MARC LEGAL 
 
Aquest conveni s’instrumenta en base a les determinacions legals i reglamentàries 
dels articles 108 de la LPAJC, 144 i 191 del TRLMRLC i 303 del ROAS. 

 
Clàusula 9:  JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Per a la resolució de qualsevol discrepància motivada per l’execució i/o interpretació 
d’aquest conveni, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció competent dels tribunals 
contenciosos administratius de Vilanova i la Geltrú. 
 

I, en prova de conformitat, ho firmen per duplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i 
data designades a l’encapçalament. 

_____________________________________________________________________ 

 



 

 

ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Bé, segurament vostès recordaran que més o 
menys al mes de març d’enguany encara la persona que feia de cap de 
Personal va demanar excedència perquè se’n va anar a fer de directora de 
Recursos Humans de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.  Des de 
llavors el Departament de Recursos Humans no comptava com a cap de 
Personal propi... aprofito per agrair a tot el personal del Departament haver 
estat vuit mesos sense cap de Personal i haver-ho fet bé, i havent anat fent les 
coses.  També haig de dir que ens ha servit doncs de que moltes coses doncs 
ja estaven endegades, per tant ho hem pogut anar canalitzant, però el que no 
era lògic és que una empresa o una administració de més de 600 treballadors 
no tingui cap de Personal, no?  Hem estat buscant tot aquest temps... no em 
faré gaire llarg, eh?, però perquè s’entengui, hem estat buscant un cap de 
Personal, però buscàvem una persona que ja treballés a l’administració, per no 
caure doncs potser en un error que vam cometre una mica tots junts fa quatre 
anys, no?, a l’agafar una persona que no era de l’administració i no és el 
mateix els que són lletrats o advocats i saben... i tracten el tema, no és el 
mateix el món laboral estrictament diríem laboral, sinó el món del funcionari, 
no?, les lleis són unes altres i els tractes doncs llavorens són diferents.  I 
nosaltres anàvem darrere una persona que ja conegués l’administració.  I així 
ho vam fer-ho fins a l’estiu, el que passa que per diferents circumstàncies 
doncs la cosa no va poder tirar endavant, no?, una perquè les persones que 
buscàvem ja estaven treballant en altres ajuntaments i doncs al final doncs no 
va poder quallar, no?  Finalment doncs, passat l’estiu, quan ens hi vam tornar a 
posar, va sortir l’oportunitat de que teníem una persona que era la cap o 
directora de Recursos Humans del Consorci de Serveis a les Persones, que 
podíem compaginar que ens va semblar, concretament en aquest cas parlant 
amb la regidora que porta o representa el Consorci, que ens va semblar que 
podíem compaginar les feines, degut a que nosaltres al Departament de 
Recursos Humans tenim una infraestructura que podíem ajudar al Consorci a 
fer tot el que tenia de fer en l’aspecte de Recursos Humans, i tenint en compte, 
si no vaig equivocat, que durant el primer trimestre ha d’entrar personal nou de 
cara a la plataforma, no?  Per tant, vam decidir contactar i parlar amb la 
senyora XXXXXXXXXXX, i li vam oferir fer fins al mes de juny com a càrrec 
diríem directiu de confiança –dic fins al mes de juny, perquè vostès saben 
perfectament que els càrrecs directius de confiança o els càrrecs de confiança 
polítics, en qualsevol moment l’alcalde els pot cessar l’endemà mateix, però és 
norma doncs de que duren la legislatura, per tant al mes de juny, doncs en tot 



 

 

cas a partir del 12 o del 18 de juny, que hi haurà el nou ajuntament i el nou 
alcalde, o el mateix, en tot cas doncs ja se’n parlaria, no? 
 
Per tant, el que proposem al primer punt és contractar la senyora 
XXXXXXXXX, amb un sou –ho dic perquè ningú es comenci a esparverar-, 
amb un sou que és el de cap de Servei d’aquest Ajuntament, o sigui, els caps 
de Servei, A28 al catàleg hi ha aquest sou, ni un euro més ni un euro menys, 
per tant l’hem contractat amb aquest sou, i llavors a l’altre punt que en tot cas 
hauríem d’aprovar, que és el Conveni entre l’Ajuntament i el Consorci, és de 
que el Consorci, com vostès saben, l’Ajuntament en el seu moment va impulsar 
i constituir a finals de la legislatura anterior el Consorci de Serveis a les 
Persones amb l’objectiu de prestar bàsicament serveis en matèria d’assistència 
i serveis socials, per respondre a les situacions de dependència, la protecció, 
prevenció i promoció social i de salut, i l’assistència sanitària i sociosanitària.  
El creixement quantitatiu i qualitatiu dels serveis que presta i desenvolupa el 
Consorci motiva la necessitat de procedir a la reorganització tècnica i 
administrativa de la direcció i gestió dels seus recursos humans, i a fi 
d’optimitzar recursos econòmics l’equip de govern ha cregut que al disposar 
l’Ajuntament dels elements humans, tècnics, administratius i materials, podia 
col·laborar amb el Consorci en la prestació de diversos tipus de serveis interns 
de direcció, gestió de personal i relacions laborals, selecció, desenvolupament i 
formació.  Per tant, en aquest conveni el que diem és que l’Ajuntament posarà 
a disposició del Consorci els recursos humans, tècnics i administratius de què 
disposa el seu Departament de Recursos Humans, i que anualment, i en funció 
de la tipologia i l’abast dels serveis que es vagin prestant, establiran l’import 
econòmic corresponent.  La durada inicial és d’un any, prorrogable per iguals 
períodes si cap de les dues parts el denuncia.   
 
Creiem que és un bon conveni per a les dues parts i és per això que els hi 
demano el seu vot favorable, no?  O sigui, en definitiva, una cosa va lligada 
amb l’altra en l’aspecte de que un cap de Personal que costa uns diners, però 
que després part d’aquests diners, juntament amb altres serveis, nosaltres 
facturarem al Consorci, per tant no és un cost total per a l’Ajuntament, per lo 
menys fins al mes de juny. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Óscar, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Això sona una mica llauna... bueno.... és l’altaveu. 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Fins ara no. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Almenys el meu micro... és igual, no és... és una qüestió tècnica.  Bueno, 
doncs pot ser que sigui jo.  Bueno, és igual.... 
 
Bueno, a veure’m, respecte al punt quart envers la ratificació de la senyora 
XXXXXXXXXX com a cap de Recursos Humans, el nostre grup és contrari a 
aquest nomenament, evidentment no per la persona en si, a la qual no 
qüestionem la seva valua, sinó per un tema, penso, d’organització interna, no?  
Nosaltres no estem satisfets amb la forma en la que s’ha buscat la substitució 
de l’antiga cap de Personal.  Estem convençuts que probablement buscant 
dintre de l’Ajuntament es podria haver ocupat aquesta plaça amb alguna 
persona de la casa, d’aquest Ajuntament, treballadora d’aquest Ajuntament, i 
així no engreixar doncs la llista de càrrecs de confiança o almenys de 
treballadors d’aquesta... bueno, de l’Ajuntament, no?  Pensem que no és el 
moment per fer-ho, pensem que es podria fer l’esforç... haver fet l’esforç 
d’haver trobat alguna persona de la casa per intentar estalviar-nos aquesta 
despesa sobrevinguda, no? 
 
Respecte al punt cinquè... a mi m’agradaria... és que ens agradaria la votació 
per separat perquè sí que trobem positiu, sí que trobem molt positiu doncs que 
es trobin punts de relació amb entitats que surten a més a més d’aquest 
Ajuntament, no?, de col·laboració doncs per intentar estalviar sobretot lo que 
són tràmits administratius i ens burocràtic que al final no porten enlloc, no?  I 
aquesta col·laboració la trobem molt positiva.  Per això demanaríem la votació 
separada perquè en quant a la ratificació el nostre vot serà contrari, i en quant 
al conveni el nostre vot serà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Lloveras...  Només dir que, per suposat, es pot fer per 
separat.  De fet era perquè la presentació era coherent una amb l’altra. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El senyor Albert Sanabra ens va explicar amb tot detall a la Comisió com havia 
anat aquest tema.  Entenem el funcionament i creiem que en aquests 
moments, donada la situació, és una bastant bona solució.  Per aquest motiu, 
des del grup municipal de Convergència i Unió no hi tenim res a dir i hi votarem 
a favor. 



 

 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Jo només proposar això, que si no us fa res votem-ho per separat, 
eh?  Vots a favor del punt número u.  Vots en contra.  Doncs s’aprova amb el 
vot en contra del Partit Popular. 
 
Número sis.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 4: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (21) 
  Vot en contra: PP (1) 
 
VOTACIÓ PUNT 6: 
 
  S’aprova per unanimitat. 
 
Queden aprovats, per tant, el punt 4 i el punt 6 de l’ordre del dia. 
 

  5. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ INICIAL 
DEL PLA INTERN D’IGUALTAT DE GÈNERE. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número cinc, que és l’aprovació –perquè aquest era el sis- del 
Pla, aprovació inicial, perquè deu tenir aprovació inicial i definitiva, del Pla 
intern d’igualtat de gènere. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
En compliment de la disposició addicional vuitena de la llei 7/2007 de 12 
d’abril, de l’Estatut de l’Empleat Públic “les Administracions Públiques hauran 
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o 
acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui d’aplicació, en 
els termes previstos en el mateix que s’han realitzat les convocatòries per 
cobrir diverses places d’aquest Ajuntament, corresponents a la Plantilla i Oferta 
Pública per a l’any 2010.  
 
Vista la Llei Orgànica 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, en 
l’art. 45.2 estableix “les empreses de més de 250 treballadors hauran 
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat...” 
 



 

 

Fruit del treball conjuntant entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament s’ha 
realitzat la diagnosi i la confecció del Pla Intern d’Igualtat de Gènere, 
posteriorment s’ha consensuat amb els representants dels treballadors, la 
Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i Organització Interna proposa al Ple 
Municipal l’adopció de l’acord següent : 
 
“PRIMER. Aprovar el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Aprovar l’aplicació i desenvolupament de les accions que composen 
el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Com vostès saben, la Llei orgànica 3/2007, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, incorpora la responsabilitat de les empreses 
i estableix l’obligació de les mateixes a respectar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral.  Els beneficis d’un Pla d’igualtat per a 
l’organització són, més enllà de l’acompliment de la legislació vigent, la 
consolidació d’un instrument de treball en la gestió de l’organització, ja que 
permet optimitzar els recursos humans de l’empresa, potenciant i fonamentant 
la capacitat d’una part important de la mateixa, normalment més desfavorida, 
com són les dones. El Pla d’igualtat és una eina estratègica que permetrà 
assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa.   
 
Com defineix l’article 46 de la Llei, un Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de 
mesures adoptades després de la realització d’un diagnòstic de la situació 
laboral existent, que té per objectiu aconseguir la igualtat entre dones i homes i 
eliminar possibles discriminacions que es puguin detectar per raó de sexe. 
 
La diagnosi és una fase prèvia a la planificació de mesures per a corregir 
desigualtats.  Comporta els objectius d’analitzar i d’informar sobre les 
condicions laborals i de recollir les necessitats dels treballadors i treballadores 
per eliminar discriminacions i desenvolupar la igualtat a l’empresa.  Per poder 
elaborar la diagnosi de la situació laboral en què es troba l’Ajuntament de 
Vilanova en matèria d’igualtat es va utilitzar en la metodologia informació 
quantitativa i informació qualitativa.  En el primer apartat es va fer la recollida 
de dades a través del Departament de Recursos Humans, recopilació de dades 
estadístiques segregades per sexe relacionades amb les condicions laborals 



 

 

del personal, així com documentació relativa a les condicions laborals: l’accés, 
la selecció, promoció, formació, convenis, etc.  I en el segon apartat, la 
informació qualitativa, es va obtenir mitjançant la realització de grups de 
discusió amb la finalitat d’incloure la participació del personal de l’empresa i 
detectar les seves necessitats en matèria d’igualtat.  Es van realitzar dos grups 
de discusió, un amb els i les caps de servei, i l’altre amb els i les representants 
sindicals. 
 
Pel que fa als eixos d’anàlisi de la diagnosi es van contemplar les següents 
qüestions: responsabilitat social i igualtat, llenguatge i imatge no sexistes, 
distribució i representativitat del personal, contractació i retribució, selecció, 
formació i promoció, conciliació de la vida personal, familiar, laboral, i salut 
laboral.  Sobre aquests àmbits es van determinar els nivells següents: 
introducció, anàlisi de la situació, punts forts, aspectes a millorar i conclusions 
generals.  
 
En el moment de realitzar la diagnosi l’Ajuntament de Vilanova tenia un nombre 
de 568 persones en nòmina, de les quals un 43% eren dones i un 57% 
evidentment homes.  Entre els aspectes forts de l’organització municipal hi ha 
el fet que la igualtat ja està inclosa en les línies estratègiques de l’Ajuntament: 
en el seu Pla de Mandat, les accions formatives, el conveni col·lectiu, etc.  La 
promoció de la igualtat al municipi a través de l’espai d’equitat, entre d’altres, el 
fet que al web i a la intranet es fa un ús no sexista del llenguatge ni de la 
imatge de dones i homes, que no hi ha diferències de gènere en el personal fix, 
que en els processos selectius no s’inclouen preguntes sexistes, i que existeix 
un protocol, aprovat per aquest Ple al juny del 2010, per prevenir, detectar i 
actuar en casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, que explicita el 
compromís de l’Ajuntament en l’eradicació i la prevenció d’aquest tipus 
d’assetjament, entre d’altres. 
 
Per contra, entre els aspectes a millorar hi ha la tendència a una segregació 
horitzontal, és a dir, que les dones concentren el seu pes a l’àrea de Cohesió 
Social i Identitat, i els homes en la de Serveis a la Ciutat.  Tot té la seva lògica, 
no?, a Serveis a la Ciutat hi ha la Policia i vostès saben que a la Policia un 
80% són dones, un 85% i un 15% són.... són homes, perdó, i un 15% són 
dones.  I també a l’àrea de Serveis a la Ciutat hi ha la USM, on un tant per cent 
important són homes.  Que hi ha més dones que homes en el segment de més 
curta antigüetat.  La segregació vertical en el grup A1 de llicenciatures on 
predominen els homes, mentres que hi ha moltes més dones llicenciades que 
les adscrites a aquest grup.  O sigui, quan fem –i ho hem explicat altres 
vegades-, quan fem exàmens, quan fem oposicions per a administratiu, o 
administrativa, el 80% de persones que es presenten són dones i d’aquest 
80% un 90% que es presenten per a administratives són llicenciades.  



 

 

Evidentment, quan entren a la casa entren com a administratiu, però són 
llicenciades.  Per això es troba això, diríem aquests desfasaments. 
 
Un 17... el fet de que la taxa de parcialitat de les dones és molt més elevada 
que la masculina, un 17% d’elles enfront d’un 8%, que les dones se situen a 
les franges salarials intermitges baixes i els homes en les franges salarials 
intermitges altes i que les dones són les que majoritàriament, un 89%, s’acullen 
a les reduccions de jornada, entre d’altres.  Ull amb això de les franges 
salarials.  A igualtat de lloc de treball, a l’administració tothom cobra el mateix, 
però això vol dir evidentment el que dèiem abans, si a les... diríem el grup A, 
que és llicenciatures, que evidentment doncs els sous són més elevats, un tant 
per cent molt alt són homes, per això surt doncs de que els homes estan a la 
franja salarial més alta, però no perquè a igualtat de feina, a igualtat de lloc de 
treball cobri més l’home que la dona.  Aquí tothom cobra el mateix.  
 
L’equip de treball de la Diputació de Barcelona, juntament amb els i les 
tècniques de les regidories de Recursos Humans i del Pla d’Equitat, a partir de 
la diagnosi dels aspectes a millorar, van elaborar una proposta del Pla d’Acció, 
amb les mesures a implementar per assolir l’equitat de gènere.   
 
Aquest Pla intern d’igualtat de gènere té una durada prevista per a la seva 
implantació de quatre anys, al llarg dels quals el comitè de seguiment del Pla, 
composat per tècnics, representants sindicals i el govern, haurà de prioritzar i 
planificar les accions que es duran a terme.  El Pla determina el següent 
decàleg d’accions a desenvolupar, que no llegeixo per no fer-me més llarg i 
que tots vostès tenen, i en la presentació del Pla a la premsa dir que la 
regidora Míriam Espinàs assenyala el fet que sent l’Ajuntament una 
administració pública la igualtat és un aspecte que està bastant garantit en tots 
els aspectes a casa nostra.  En aquest sentit deia que estem a un pas 
endavant respecte a altres empreses de l’àmbit privat, i això és veritat.  És cert, 
ja que tot i que la Llei obliga les empreses de més de 250 treballadors a fer 
aquest Pla d’igualtat intern, aquesta pràctica desgraciadament no està gaire 
estesa en el món privat.   
 
Si el govern ha fet aquest Pla és perquè ens ho creiem i no tant perquè s’hagi 
de fer per la Llei.  Tant de bo les empreses privades segueixin aquest exemple.  
Com he dit abans, aquest Pla d’igualtat intern és fruit de la feina realitzada 
conjuntament per les regidories de Recursos Humans i del Pla d’Equitat, amb 
tècnics de la Diputació.  Em permeto, en nom de tots vostès, felicitar els 
tècnics de les dues regidories que hi han participat per la seva implicació i 
entusiasme, així com a diversos caps de Servei i els representants sindicals, 
que també han ajudat a confeccionar-lo.  La feina, però, no s’ha acabat, ara 
comença la que ha de fer la Comisió de seguiment del Pla, a la qual el govern 
encoratja i dóna suport. 



 

 

 
Després d’aquesta exposició els hi demano, senyores i senyors regidors, el 
seu vot favorable.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies, senyor Sanabra.  Paraules?  Passem a la votació.  Vots a 
favor? ... no, no ha demanat.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  7. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DELS MANUALS 
D’ACTUACIÓ NEUCAT, SISMICAT I DEL MANUAL D’ACTUACIÓ 
ESPECÍFIC PER AL CARNAVAL. 

 
I passem al punt número set, que és l’aprovació inicial dels manuals d’actuació 
NEUCAT, SISMICAT i del manual d’acció específic per Carnaval. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 2 de febrer de 2009 el Ple de l’Ajuntament va aprovar els documents 
bàsics que conformen el Pla de protecció civil municipal, així com els plans 
d’actuació municipals per als riscos especials per a inundacions (INUNCAT) i 
per a contaminació accidental d’aigües marines (CAMCAT) 
 
II. En data 9 de setembre de 2009 aquests plans varen ser homologats per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel 
qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels 
plans de protecció civil municipals –DOGC 2045 de 04/08/1999-) 
 
III. En data 26 de juliol de 2010 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el plan 
d’actuació municipal per al risc especial d’incendis forestals (INFOCAT) i per al 
risc específic dels actes de la Festa Major. 
 
IV. Actualment ambdós plans estan en fase d’homologació per la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya (Decret 210/1999, de 27 de juliol) 
 
V. Els riscos especials que poden afectar el municipi i per als quals hi ha 
planificació d’emergències a nivell autonòmic, és a dir, aquells per als quals la 
Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent pla especial de protecció 
civil hi ha: 
 
 a. Risc especial de sismes: SISMICAT 
 b. Risc especial de nevades: NEUCAT 



 

 

 
VI. Els riscos específics que poden afectar el municipi poden ser d’origen 
divers: a causa de fenòmens meteorològics adversos; transport de 
mercaderies perilloses per vies urbanes; incendi urbà; espectacles pirotècnics; 
aglomeracions de persones en esdeveniments esportius, culturals o 
manifestacions; etc. 
 
VII. Els documents elaborats per indicació de la Regidoria de Seguretat i 
Protecció Ciutadana en aquest exercici, s’adeqüen a la legislació vigent en 
matèria de protecció civil i que són fonamentalment la Llei 4/1997, de 20 de 
maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol. 
 
Per tot això, la comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, proposa al 
Ple l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la documentació següent, corresponent al Pla de 
protecció civil municipal: 
 
- Manual d’actuació per a nevades (NEUCAT) 
- Manual d’actuació per a emergències sísmiques (SISMICAT) 
- Manual d’actuació específic per al Carnaval. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquests acords juntament amb els 
documents objecte d’aprovació, per un termini de trenta dies, mitjançant 
anuncis a publicar en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, per tal que els interessats puguin formular les 
reclamacions i al·legacions oportunes. Si no se’n presentés cap, els esmentats 
acords restarien definitivament aprovats sense la necessitat de fer cap acord 
posterior. 
 
TERCER. Remetre la documentació aprovada a la Comissió de Protecció Civil 
de Catalunya per a la seva homologació, una vegada aprovat definitivament. 
 
QUART. Facultar l’alcalde perquè pugui signar tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquest acord.” 
 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Albert... senyor Sanabra. 
 
 
 



 

 

ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Quan al mes de juny de l’any 2007 l’alcalde em deia 
que volia que fos el regidor de la Policia, després de la meva sorpresa inicial 
em va recalcar molt que havíem de posar en marxa els Plans d’autoprotecció 
civil, i ens hi vàrem posar i avui em plau poder dir que hem acabat la feina.   
 
Al gener del 2009 aprovàvem el document bàsic i el manual d’actuació, 
juntament amb els plans especials de contaminació accidental d’aigües 
marines, i el de risc d’inundacions.  Posteriorment, i abans de l’estiu, portàvem 
a la seva aprovació el Pla d’incendis forestals i el Pla específic per als actes de 
la Festa Major.  I avui presentem els plans de sismes i el de nevades i gelades, 
juntament amb el dels actes del Carnaval.   
 
Com vostès saben, al ser un municipi amb més de 20.000 habitants, hem de 
tenir aquests plans, els quals garanteixen la coordinació i aplicació correcta en 
el nostre territori del Pla de protecció civil de tot Catalunya. 
 
Recordar que els plans els pot activar el CECAT, el Centre de Coordinació 
Operativa de Catalunya, per tant, des de la Conselleria d’Interior, o bé des del 
propi Ajuntament, tant en la fase d’alerta com en la fase posterior 
d’emergència.  I que el director del Pla és l’alcalde, que si s’escau declara 
l’activació i la desactivació, convoca el Comitè Municipal d’Emergències, 
constitueix el CECOPAL, que és el Centre de Coordinació Operativa Local, 
decideix amb el Comitè d’Emergències les actuacions més adients i decideix. 
 
Com he dit sempre, els plans han de ser un document viu i, per tant, s’han 
d’anar modificant constantment.  La intenció d’aquest regidor és, ara que ja 
tindrem tots els plans aprovats, consolidar-los durant el 2011, o sigui, revisar-
los i fer els corresponents simulacres que tenim feina a fe’ls el 2011 i 
segurament ens haurem de trasladar al 2012 també.   
 
Per acabar, doncs, els hi demano el seu vot favorable.  Gràcies per la seva 
atenció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Passem a la votació... perdó, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure’m, el nostre grup voldria la votació separada 
del NEUCAT i SISMICAT del Pla específic per al Carnaval, actuació específic 
per al Carnaval, per un motiu de coherència de peticions que hem fet 



 

 

reiteradament amb aquest... amb aquest Ple, no?  Fa gairebé un mes vam fer 
una pregunta, a veure si s’havia reunit una comissió, la Comissió de Seguretat, 
per valorar els incidents que van passar en l’últim Carnaval, en el Carnaval 
d’aquest any, i ens van contestar doncs que de moment no s’havien reunit.  Tot 
això venia per una moció que vam presentar al mes d’abril-maig d’aquest any, 
en la qual demanàvem precisament que es reunís aquesta Comissió per 
intentar... bueno, valorar els incidents i intentar poguer evitar-los, no? Clar, fer 
ara un Pla d’actuació, una actuació específica per al Carnaval sense tenir en 
compte tots els ens que poden participar i poden donar idees doncs perquè 
situacions com la de l’últim Carnaval no es tornin a produir, ens sembla una 
mica precipitat.  I sense volguer votar-ho en contra, perquè tampoc és el nostre 
objectiu, sinó simplement doncs que realment es faci un Pla perquè aquests 
plas siguin realment efectius, doncs el nostre posicionament envers aquest Pla 
d’actuació per al Carnaval serà l’abstenció, fins que finalment es reuneixi 
aquesta Comissió i es trobi una solució per lo que s’ha de fer.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació separada.  Segons el senyor secretari es pot fer, 
per tant... Vots a favor del NEUCAT i del SISMICAT.  Vots a favor de... 
s’aprova per unanimitat.  I del Manual d’actuació específic per al Carnaval.  
Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova amb l’abstenció del grup Popular. 
 
Es vota separadament l’aprovació inicial dels manuals d’actuació NEUCAT i 
SISMICAT, per una banda, i del manual d’actuació específic per al Carnaval, 
per una altra. 
 
VOTACIÓ NEUCAT I SISMICAT: 
 
  S’aproven per unanimitat dels presents. 
 
VOTACIÓ MANUAL ESPECÍFIC PER AL CARNAVAL: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (21) 
  Abstenció: PP (1) 
 
Per tant, queda aprovat l’acord en la seva totalitat. 
 
 

  8. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ AMB RELACIÓ A LA 
REUBICACIÓ DE LA CASERNA DE LA POLICIA LOCAL. 

 



 

 

ALCALDE 
 
I després passem al punt número vuit, que és el de Ciutat Sostenible i 
Participació, que és l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General 
amb relació a la reubicació de la caserna de la Policia local. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
I. L’objecte de la present modificació puntual de PGO consisteix en reordenar 
l’illa on actualment està ubicada la Caserna de la Policia Local de Vilanova i la 
Geltrú, qualificant aquest sòl de Zona de l’Eixample (Clau 4) com la resta d’illa 
de la qual forma part, assignant-li usos residencials, cosa que comporta la 
transformació dels usos establerts en el planejament vigent. 
 
També és objecte de la modificació incrementar els paràmetres de cessió per a 
Sistema d’espais lliures i per a Sistema d’equipaments del sector urbanitzable 
delimitat de l’Ortoll I per tal de mantenir l’equilibri del Pla per aquests dos 
sistemes i per donar compliment a l’article 100.3 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Igualment, és objecte de la present Modificació precisar la ubicació dels 
Sistemes Generals d’Equipaments i d’Espais Lliures que el PGO vigent 
defineix en l’illa de Mas d’en Dimas delimitada pel carrer de la Masia d’en 
Dimas, el passatge perllongació del carrer del Pardals, l’avinguda de Cubelles i 
la zona verda que limita amb l’avinguda de L’Aragai. 
 
La Modificació de PGO es redacta amb el fi de possibilitar la construcció d’una 
nova Caserna per a la Policia Local. 
 
II. D’acord amb la Memòria Justificativa de la modificació, aquesta afecta dos 
àmbits: 
 
a)  Sector de sòl urbanitzable l’Ortoll I, delimitat en el PGO i conformat per 

dues peces de sòl (la de menor superfície és la corresponent a l’illa de Mas 
d’en Dimas). La superfície total del sector és de 35,10 hectàrees. 

 
b)  Solar ocupat actualment per la Caserna de la Policia Local, situat al centre 

de Vilanova i la Geltrú, i classificat de sòl urbà amb la qualificació 
d’equipament (E). Limita al nord amb la plaça dels Pobles d’Espanya, al sud 
amb sòl qualificat com a Zona d’Eixample (clau 4), a l’est amb el carrer de 
Pare Garí, i a l’oest amb el carrer del Dr. Fleming. La superfície del solar és 
de 2.027,87 m2.      

 



 

 

III. De conformitat amb l’art. 117.3  del Reglament de la Llei d’urbanisme, la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació. No obstant això, en el cas de modificació 
del pla d'ordenació urbanística municipal no són obligatòries les actuacions 
preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres b) i c) de l'article 101 d'aquest 
Reglament, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 85.7 de la Llei 
d’urbanisme només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme 
municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació. 
 
D’altra banda, l’art. 118 del reiterat Reglament regula les determinacions i 
documentació de les modificacions dels instruments de planejament urbanístic. 
Així, en el seu apartat 1r estableix que les modificacions dels plans urbanístics 
han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat específica, d'entre 
les pròpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de: 

a)  Justificar la conveniència de la modificació i de les noves determinacions 
que s'introdueixen. 

b)  Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 

c)  Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació 
corresponents, les determinacions que s'introdueixen amb la modificació i 
que substitueixen les precedents. 

d)  Justificar el compliment, si s'escau, de l'increment de les reserves de sòl 
per a espais lliures públics i equipaments públics que exigeix l'article 100 de 
la Llei d’urbanisme.  

Per últim, l’apartat 4t d’aquest article 118 estableix que les modificacions dels 
plans urbanístics han d'estar integrades per la documentació adequada a la 
finalitat, contingut i abast de la modificació. En tot cas, han d'incorporar 
l'informe ambiental corresponent les modificacions de plans urbanístics que se 
sotmetin a avaluació ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussió 
ambiental. També s'ha d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat 
generada, en els casos que així ho estableixi la legislació vigent.  
 
IV. En aquest cas, la Memòria descriptiva del document de modificació de PGO 
que se sotmet a aprovació inicial conté de manera motivada, entre d’altres, el 
següent: 

-  La justificació i objectius d’aquesta modificació, és a dir, la necessitat de 
disposar d’una nova caserna de la Policia Local; la necessitat de millorar 
l’entorn urbà del solar d’equipaments; la necessitat i oportunitat del trasllat 
de la Caserna; de promoure habitatge de protecció pública (amb la 
possibilitat de destinar un mínim del 40% del nou sostre residencial a 
habitatges de protecció pública de diferents règims); i la necessitat de 



 

 

resoldre el finançament de la nova caserna, que recau íntegrament a 
aquest Ajuntament.    

-  L’oportunitat i conveniència de la present modificació amb relació als 
interessos públics i privats concurrents, la qual té molt poca incidència en el 
conjunt del sector de l’Ortoll I, donat que les grans dimensions de l’àmbit 
fan que l’increment de les cessions sigui relativament molt baix. 

-  La justificació de què no concorren motius de valoració negativa d’aquesta 
modificació de PGO.  

-  La justificació de les reserves per a zones verdes, espais lliures i 
equipaments públics, en aplicació de l’article 100.3 del TRLUC. La proposta 
incrementa les cessions mínimes de sistemes d’espais lliures i 
d’equipaments públics del sector de sòl urbanitzable delimitat de l’Ortoll I, 
passant respectivament del 16% al 16,27% (espais lliures) i del 7% al 
7,713% (equipaments públics).   

-  Els criteris i objectius de la present modificació. 

-  La delimitació d’un polígon d’actuació urbanística per al desenvolupament 
del sector de sòl urbà consolidat ocupat per l’actual caserna (PAU 21 Plaça 
dels Pobles d’Espanya).  

-  El càlcul de l’increment de l’aprofitament urbanístic, determinant 
l’aprofitament urbanístic del polígon d’actuació i l’aprofitament del solar 
d’equipament de la Plaça dels Pobles d’Espanya. 

-  La proposta de la modificació puntual de PGO que se sotmet a aprovació. 
En el marc del PAU 21 que es determina, i en aplicació dels arts. 43 i 45 del 
TRLUC, es preveu la cessió gratuïta a l’Ajuntament del sòl corresponent al 
15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit de dit Polígon 
d’Actuació.  

-  La justificació de l’observança de l’objectiu de desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic, seguint els 
criteris definits a l’art. 3 del TRLUC i a l’art.3 del Reglament que la 
desenvolupa. 

D’altra banda, el document de modificació puntual de PGO incorpora també la 
següent documentació: 

-  Normes urbanístiques. 

-  Informe ambiental, justificatiu de la modificació i de l’ordenació proposada, 
amb l’anàlisi ambiental realitzat. 



 

 

-  Informe de sostenibilitat econòmica, en compliment de l’art. 59.3 del 
TRLUC, justificatiu de la viabilitat econòmica i del no impacte negatiu en les 
finances de l’administració. 

-  Memòria social, en compliment dels articles 59.1 h), 34.3, D.T. Tercera, 
apartat 3r del TRLUC, així com els arts. 66 i 69 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i en la qual s’inclou la justificació de la necessitat de nous 
habitatges i la demanda d’habitatge protegit, entre d’altres aspectes.  

-  Avaluació econòmica financera i agenda. A remarcar el fet que la present 
modificació puntual de PGO es planteja per fer factible la construcció de la 
nova caserna de la Policia Local i que és possible destinar l’excés de 
percentatge respecte al 10% de cessió a l’execució de sistemes no 
imputables a cap àmbit d’actuació urbanística, podent-se aplicar el 5% 
restant a costejar aquesta construcció (arts. 43, 45 i 99.3 del TRLUC). A 
més, el solar d’equipament de la Plaça dels Pobles d’Espanya no té 
aprofitament al formar part del Sistema d’equipaments col·lectius (clau E), 
la qual cosa comporta que no es contempli cap tipus de rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent.  

-  Plànols.  

D’altra banda, la present modificació puntual de PGO no es troba dins cap dels 
supòsits previstos a l’article 3.1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, tota vegada que no 
comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  
 
En conseqüència, la Memòria Justificativa i documents annexos a la 
modificació conté les motivacions, determinacions i documentació que 
contempla l’article 118 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
V. En compliment de l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, caldria suspendre en l’àmbit 
objecte de la present modificació la tramitació de plans urbanístics derivats 
concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com 
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, sens perjudici que d’acord amb l’article 
102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre estigui suspesa la 
tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en aplicació del que 
estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien tramitar els 
instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, 



 

 

en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc 
l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
Tot això en compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara 
de l’establert a l’article 73.2 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’art. 102 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’article 74.1 del TRLUC i l’article 103.3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, si amb anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la 
suspensió potestativa (com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de 
l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes 
s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou, per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
VI. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de 
la present modificació puntual de Pla General és el Ple de l’Ajuntament, de 
conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim Local.  
 
D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.   
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació, concretament (art. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des de la 
darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de 
la Llei d’urbanisme, i 94.1 i 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme.    
 



 

 

Per tot l’exposat, vist el document de modificació incorporat a l’expedient, així 
com els informes tècnic i jurídic emesos al respecte, i de conformitat amb el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, de desenvolupament de la 
Llei d’urbanisme, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General 
d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú en relació a la reubicació de la 
caserna de la Policia Local, d’acord amb la Memòria Justificativa i document 
tècnic incorporat a l’expedient.  
 
Tenint en compte que a la referida Memòria es justifica la viabilitat econòmica 
de la present Modificació, en el supòsit que es produís un increment dels 
beneficis econòmics de la mateixa, aquests es destinaran a política social 
d’habitatge, en el marc de la normativa aplicable. 
 
SEGON. Acordar la suspensió en l’àmbit objecte de la present modificació, de 
la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació 
de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb 
una durada màxima de dos anys de conformitat amb l’establert als articles 73.2 
i 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya i l’art. 103.3 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Tot això sens perjudici que d’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i 
l’atorgament de llicències en aplicació del que estableix l’article 73.2 del Text 
Refós de la Llei d’urbanisme, es podrien tramitar els instruments o atorgar les 
llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en el web municipal d’aquest Ajuntament, 
i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 



 

 

d’urbanisme, i 94.1 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme.    
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, la modificació que... de Pla General que portem 
avui a votació és una aprovació inicial que el que pretén és possibilitar la 
construcció, el trasllat de la caserna de la Policia municipal del lloc on està ara 
a una... la illa, la illa d’on hi ha la Masia d’en Dimes, que està doncs a la zona 
qualificada en el nostre Pla General a la zona de l’Ortoll.  Bé, la modificació té 
tres objectius: reordenar l’illa que actualment està... on està actualment 
ubicada la caserna de la Policia local de Vilanova i la Geltrú, qualificant aquest 
sòl de zona d’Eixample, és a dir, Clau 4, com la resta d’illes de les quals forma 
part aquesta zona.  Una altra banda és la part d’equipaments i de zones lliures 
que estan en aquesta zona actualment, doncs passar-les en el seu percentatge 
corresponent a la zona de l’Ortoll I, i després un tercer punt que és doncs 
ordenar, precisar la ubicació dels sistemes generals d’equipaments i espais 
lliures a l’illa de la Masia d’en Dimes. 
 
Aquesta modificació, com hem dit, pretén fer aquest trasllat de la caserna de la 
Policia municipal, que recau... una obligació que recau íntegrament en aquest 
Ajuntament i que, per tant, doncs a partir d’aquesta operació, de fer... 
possibilitar aquesta operació, doncs es pugui construir.  Segons la Llei 
d’urbanisme actualment... -perdó, però l’encostipat del cap de setmana està 
passant factura, eh?-, bé, doncs la... segons la Llei d’urbanisme actualment 
l’obligació en casos d’aquests és de cedir un 15% d’aprofitament a 
l’administració per fer operacions d’aquest tipus i el 5% aniria a parar doncs a 
fer... a possibilitar la construcció d’aquesta caserna a la ubicació prevista.   
 
En el sòl actual de la Policia hi hauria una operació d’una oferta d’habitatge 
que arribaria al... que hauria de preveure el 40% de reserva d’habitatge de 
protecció oficial.  Això vol dir que augmentaria 5.000 m2 de sòl per a habitatge 
en aquesta zona, una zona cèntrica, que permetria un equilibri d’oferta 
d’habitatge entre habitatge residencial lliure i habitatge de protecció oficial, a 



 

 

més a més de locals comercials en planta baixa i en planta altell, com presenta 
i explica la proposta.  
 
Bé, en resum, la modificació preveu la construcció d’uns 78 habitatges nous, 
31 dels quals serien d’habitatges de protecció oficial, més o menys, és un 
càlcul aproximat, perquè recordo que és una aprovació inicial en què s’ha fet 
una memòria de viabilitat econòmica, que és aproximada i per tant els números 
aquests poden patir variacions.  L’operació es justifica per, repeteixo, per 
construir aquesta caserna i té com a condició aquest fet.  És a dir, el canvi es 
preveu sempre i quan es pugui construir aquesta caserna i primer es faci la 
caserna de la Policia municipal més els serveis complementaris, que ocuparien 
una superfície d’uns 7.000 m2 abans de poder oferir aquest espai per a 
residència.   
 
I aquesta és la proposta inicial que presentem.  Per aquest motiu els demano 
el seu vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, avui el govern municipal porta a aprovació inicial una nova 
operació urbanística, en concret es tracta d’una operació que ha de permetre 
construir una nova comissaria per a la Policia local, sense càrrega addicional 
per als pressupostos municipals.  L’operació és senzilla, l’Ajuntament es desfà 
d’un solar de propietat municipal al centre de la ciutat, l’actual comissaria, 
perquè una promotora s’ofereix a fer-hi pisos i amb els cèntims de l’operació 
finançar la nova comissaria.   
 
Podríem entrar a qüestionar la priorització que ha fet el govern de la 
construcció d’una nova comissaria per sobre d’altres prioritats.  És cert, 
segurament, que cal una nova comissaria, però no és menys cert que el 
govern podria posar igual èmfasi i energia, iguals recursos valuosos per fer 
altres polítiques igualment necessàries i urgents, com un nou pavelló, pisos 
municipals de lloguer, un viver d’empreses, un alberg, etc.  Podríem, fins i tot, 
qüestionar els optimistes càlculs sobre els beneficis que ha de generar la 
venda dels terrenys de l’actual comisaria en uns temps sortosament difícils per 
a l’especulació, però també uns temps de declivi de la compra-venda i de la 
promoció de pisos.  I en una ciutat amb centenars, sinó milers, d’habitatges 
buits en desús.   
 



 

 

Però no és cap d’aquestes dues les qüestions que més preocupen a la nostra 
candidatura, la Candidatura d’Unitat Popular, i per la qual no només votarem 
en contra de la proposta del govern, sinó que explicarem allà on puguem quin 
pas endavant sense retorn representa aquesta proposta cap a la definitiva 
hipoteca d’un dels darrers espais verds dins la trama urbana de la ciutat: 
l’Ortoll. Perquè l’explicació de l’operació urbanística és incomplerta si ens 
descuidem d’afegir-hi d’on surten els terrenys que acolliran la nova comissaria.  
Aquests terrenys surten del percentatge que el planejament urbanístic de 
l’Ortoll reserven per a equipaments públics, mitjançant l’atorgament de drets 
urbanístics sobre l’Ortoll els actuals propietaris dels terrenys on es construirà la 
nova comissaria.  És a dir, hipotecant el cada vegada més inevitable 
desenvolupament urbanístic de l’Ortoll.  O, dit d’una altra manera, acabant amb 
qualsevol expectativa de preservar-lo front al ciment i la construcció.  El govern 
al·legarà que ja pesen sobre l’Ortoll altres hipoteques similars, com els drets 
urbanístics sobre l’Ortoll concedits també als propietaris dels terrenys sobre els 
quals a principis dels 90 es va edificar el Pavelló del Garraf.  O els terrenys 
cedits a certa confessió religiosa l’any passat en aquest mateix Ple a la 
mateixa pastilla on ara es planteja fer la nova comissaria, la Masia en Dimes.  
Però aquestes només són dades que ens porten a la CUP a convence’ns 
definitivament que no es planteja cap marxa enrere per a l’Ortoll.  També 
al·legarà el govern que es construirà la Masia en Dimes de moment, que 
jurídicament forma part de l’Ortoll, però que geogràficament no, ja que és un 
afegit que queda per sobre de la carretera i no per sota, que és on es troba 
l’Ortoll geogràfic.  Dirà, doncs, que tots els drets urbanístics concedits sobre 
l’Ortoll no són, ara per ara, més que drets i per tant traslladables a altres 
sectors si en un futur es considerés fer-ho, o bé compensables 
econòmicament.   
 
La primera de les alternatives és quasi impossible, on es podria traslladar tanta 
edificabilitat? A l’escàs sòl per a equipaments públics que quedarà a l’Eixample 
Nord després d’habilitar els necessaris terrenys per al necessari, tot i que 
incert, hospital?   No sembla que aquesta via sigui possible i tampoc sembla 
que la via de la compensació econòmica milionària ho sigui tampoc.  A 
Vilanova i la Geltrú ja sabem com van aquestes operacions, perquè durant 
anys i anys haurem de pagar les conseqüències de la Platja Llarga.  Però a 
més, contra les al·legacions que pugui fer el govern del nostre posicionament, 
posicionament incrèdul definitivament davant qualsevol altre futur per a l’Ortoll 
que no sigui la seva urbanització per hipoteca i compromisos 
irresponsablement, pensem nosaltres, assumits.  També volem dir-li: penseu 
que governareu sempre?  Penseu que un proper govern, ja no diem de partits 
diferents, sinó fins i tot amb una composició i un equilibri de forces i persones 
diferents, tan sols contemplarà ni tan sols la rectificació?  No, no hi haurà, no hi 
pot haver rectificació si tira endavant aquesta nova comissaria.  Tornem a 
cometre l’error de Platja Llarga: dissenyem des d’un model basat en el 



 

 

desenvolupament urbanístic, en el gris per sobre del verd.  Un model de 
continuum urbà comarcal.  Neguem a les futures generacions un espai urbà 
oxigenat i verd, els hipotequem el futur de la ciutat, segurament a canvi d’una 
dèria a fer obra pública que ja no és cap solució a la crisi, sinó enfonsar-se 
paulatinament en el model caduc de la construcció de pisos i més pisos, que 
necessitaran equipaments i més equipaments, que possibilitaran obra pública i 
més obra pública.  Una espiral sense fi, d’eleccions en eleccions, per quadrar 
compliments de plans de mandat amb mires prou curtes en el temps per no 
haver d’explicar mai i poder exposar-se sempre que cada dia s’hipoteca una 
mica més el futur i mai és culpa de ningú, mai és culpa de ningú, sinó del 
passat.  Era culpa del passat la urbanització de la Platja Llarga i diran en pocs 
anys que va ser culpa del passat, del passat hivern, de les necessitats 
passades, de l’alcalde passat, que s’urbanitzi l’Ortoll. 
 
Greenpeace emetrà un dia un informe anual titulat “Destrucció a tota costa”, fet 
a base d’una observació fotogràfica del litoral, i afegirà les grues i els blocs de 
l’Ortoll a la salvatge llista de l’holocaust d’espais verds que dretes i esquerres, 
amb uns arguments o uns altres, han perpetrat sense treva i en perfecta 
consonància amb el desarrollismo franquista d’ençà de la transició.  És 
responsabilitat de la nostra candidatura alertar la ciutadania d’aquest nou pas 
endavant cap a la hipoteca definitiva de l’Ortoll.  És responsabilitat d’aquesta 
candidatura trencar el previsible consens de la resta de grups municipals 
d’aquest Ple en la imparable construcció i desenvolupament urbanístic de la 
ciutat, per sobre o al marge de qualsevol altra consideració.  Repetim, no ens 
oposem, o en tot cas no és el motiu principal de la nostra oposició, a donar 
resposta a la manca d’una comissaria de Policia.  Aquesta seria una altra 
discussió, en tot cas, com hem dit al principi.  Ens oposem a la hipoteca 
definitiva sobre l’Ortoll.  Construir els equipaments públics previstos a l’Ortoll 
implica forçosament la urbanització de l’Ortoll.  Aprovar, per tant, la propera 
construcció d’aquesta nova comissaria és la rúbrica d’aquest Ple municipal al 
desenvolupament urbanístic de l’Ortoll, i això no només ens porta a votar en 
contra, sinó ens obliga, per responsabilitat, a activar els recursos de 
mobilització social i electoral necessaris per revocar-ho.  De què ens serveix 
sinó tenir un govern d’esquerres i amb sensibilitat verda si no és capaç de 
rectificar aquest planejament?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Jo no compararé, penso que he de fer aquesta 
prèvia, no compararé això amb lo que vam patir amb lo de Platja Llarga, penso 



 

 

que seria prou injust amb el senyor regidor que porta aquesta àrea i que penso 
que, malgrat que tenim o podem tenir opinions molt diferents, el tarannà ha 
sigut, ha sigut ben diferent, no?   
 
I amb aquesta prèvia doncs jo sí que li demanaré doncs que deixi aquest punt 
sobre la taula, sinó ja anunciem que des del grup Popular votarem en contra, 
per diversos motius, dos principalment.  I és que no estem d’acord, doncs, que 
en la situació actual on està la caserna doncs es dediqui tot el terreny per 
construir vivendes.  Pensem que el centre de Vilanova està... és escàs en 
quant a espais oberts i espais verds, i creiem, estem convençuts de que 
aquesta situació seria un bon lloc doncs per poguer ampliar el petit espai que 
tenen al costat.  Pensem que és una bona oportunitat per fer-ho, sense que 
això condicioni, evidentment, doncs la construcció de la nova caserna en la 
nova ubicació que vostès han proposat i que, en principi, doncs ens sembla bé. 
 
Pensem... vam fer la proposta en aquest sentit, que la falta d’edificabilitat que 
vostès han proposat per l’actual... per la situació de l’actual caserna, es podria 
portar en altres zones de la ciutat, les quals pensem que no els hi vindrà 
d’aquí, d’uns quants metros més, doncs per poder obtenir en el centre de la 
ciutat més metros quadrats de zona lliure, de zones àmplies doncs perquè la 
jovent i la gent doncs pugui gaudir d’espais oberts.  Insisteixo que el centre de 
la nostra ciutat doncs està molt carent d’aquestes zones.  I després perquè la 
compensació de l’edificació d’aquesta zona amb l’Ortoll em sembla una jugada 
una mica perillosa, no?, que és obrir un pastís... sí que és veritat que li treuen 
tota l’edificabilitat, però pensem que és obrir un pastís que de moment no cal 
fer-ho, tenim altres zones que encara s’han de desenvolupar, com és 
l’Eixample Nord, que encara li resta molt doncs per poguer tenir visos de 
prosperitat i d’edificabilitat, de seriositat a l’hora de construir, de que sigui una 
zona viable de creixement per a la nostra ciutat, i el nostre parer és la zona 
idònia doncs per poguer compensar tot lo que es vulgui fer amb l’actuació de la 
nova caserna de la Policia.  Per això nosaltres li demanem que deixi això sobre 
la taula, per poder estudiar altres alternatives en les que entraríem doncs a 
poguer... poguer parlar, poguer negociar, perquè sinó el nostre vot seria 
contrari a aquesta proposta.  Gràcies. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Jo també em referiré més aviat a l’operació 
urbanística que a altres conceptes que s’han dit en aquesta sala i que els que 
hem estat aquí en temes de la Platja Llarga, cada qual sap la seva 
posicionament.  
 
El grup municipal de Convergència i Unió sempre ha estat d’acord en buscar 
un nou emplaçament on ubicar-hi la nova caserna de la Policia local.  Degut a 



 

 

les mancances i deficiències que hi ha a les instal·lacions actuals.  Fa uns cinc 
anys, quan se’ns va dir que s’ubicaria al costat de la caserna dels Mossos 
d’Esquadra, vam estar d’acord, no vam posar cap impediment, al revés, 
estàvem a favor i estàvem atents de que es construís.  Després, quan se’ns va 
dir que no hi havia suficient espai i que era millor situar-la a la ronda d’Europa, 
al costat de la ITV, també vàrem estar d’acord.  I fa uns dos anys, quan se va 
preguntar què opinàvem sobre la ubicació a la Masia d’en Dimes, també vam 
estar d’acord. 
 
Vull remarcar la posició del grup de Convergència i Unió perquè nosaltres mai 
ens hem oposat a la nova ubicació, a la nova construcció d’una caserna de 
Policia.  I fa uns dos mesos, aproximadament, la regidora Ariadna Llorens va 
donar referències de la nostra posicionament sobre la caserna al Diari de 
Vilanova.   
 
Ara bé, dit això, nosaltres estem en contra de l’operació urbanística que vol fer 
l’actual equip de govern.  Creiem que ara se’ns està presentant una altra 
oportunidat, com hi ha hagut altres a la ciutat, per tal de construir al centre de 
la ciutat habitatges de protecció oficial de promoció municipal.  No entenem, i 
així els hi hem dit en vàries ocasions, que per fer l’operació rentable s’hagi de 
donar a una promotora privada la construcció dels habitatges a canvi de que 
surti gratis la construcció de la nova caserna, i que l’Ajuntament obtingui 
aproximadament 500.000 euros de benefici en l’operació.   
 
Tenim un espai d’equipaments situat al bell mig de la ciutat, on està avui 
ubicada la caserna, i amb els metres quadrats de sostre edificable, 
aproximadament 8.400 metres, no entenem que l’operació no surti viable si la 
fa l’Ajuntament.  Altres municipis fa anys que estan construint habitatges de 
promoció municipal i els hi surten rentables.  Com és això?  Han preguntat al 
municipi de Sant Cugat?  Jo els hi demanaria que preguntessin, perquè 
possiblement ells tenen la clau que nosaltres no tenim, o vostès no tenen.   
 
El grup municipal de Convergència i Unió, des de que el tripartit governa la 
ciutat, fa més d’onze anys, els hi hem demanat, el nostre grup, en vàries 
ocasions, i requerit per mitjà de mocions, preguntes i actuacions en les 
comisions informatives, que es construeixi habitatges de promoció municipal, 
perquè a la nostra ciutat, com a d’altres ciutats, hi ha una necessitat i 
mancança d’habitatges i més en aquests moments de crisi, sobretot a la gent 
jove i a la gent gran, que no pot accedir als habitatges del mercat lliure, ni als 
habitatges de protecció oficial que són de promoció municipal. 
 
Vostès, en aquests anys, solament n’han fet 24, la promoció municipal de 
Solicrup.  Com pot ser que si el preu mig del metre quadrat de sostre edificable 
de la promoció que avui es porta a l’aprovació inicial, surt a uns 721 euros el 



 

 

m2, i el preu del m2 construït dels habitatges que s’han fet a Solicrup surt a 
2.400 euros, poden dir que no és rentable la construcció d’habitatges de 
promoció municipal?  Que algú m’ho expliqui, eh?, perquè sinó no ho entenc. 
 
El nostre grup els hi ha donat solucions i alternatives perquè vostès, a través 
de la promoció municipal, construeixin aproximadament 80 habitatges i els 
locals comercials en l’illa d’equipaments on hi ha l’actual caserna.  I a més, els 
hem aconsellat que aprofitin l’àmbit del subsòl de la plaça dels Pobles 
d’Espanya, que està al costat i, junt amb el de la caserna, construir un pàrquing 
de dos o tres plantes, que és necessari per a la ciutat, perquè allà hi ha 
habitatges que estaven construïts abans del Pla General del 81, en els quals 
no se’ls hi demanava que fessin places de pàrquing.  Pues allà... hi ha una 
zona a la ciutat allà que hi ha mancança de pàrquings. 
 
Si vostès canvien el redactat de la modificació puntual que avui porten a la 
seva aprovació, en la part que diuen que faran habitatge de protecció al 40%, 
amb les dos variants, el 20% de concertat i el 20 de protecció de règim 
general, i el 60% de renta lliure, i el canvien pel 100% d’habitatge de protecció 
oficial, o de promoció municipal, el nostre grup els hi donaria el vot favorable.  
Si no ho fan, els votarem en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies Josep Ibars.   Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Començaré pel final, perquè ho tinc més fresc, i 
anirem al revés.  Bé, es tracta d’una aprovació inicial.  L’aprovació inicial inclou 
una memòria econòmica.  El que sí que és cert és que la proposta és de fer un 
nombre d’habitatges proper, com deia el senyor Ibars, jo també ho he 
esmentat, més o menys, eh?, uns 70... de 70 a 80 habitatges en funció de la 
grandària, dels quals un 20% serien de règim... d’habitatge de protecció oficial 
del règim general, i l’altre 20% de règim concertat.  Aquesta proposta és una 
proposta que actualment es presenta l’aprovació inicial amb una memòria 
econòmica feta avui, que probablement caldrà revisar en el moment en què 
això es tiri endavant, de tal manera que probablement també d’aquí a 
l’aprovació provisional ens haguem de revisar una mica les xifres.  La 
possibilitat que esmentava el senyor Ibars de l’aparcament s’ha valorat, el que 
passa és que no l’hem inclòs aquí, entre altres coses perquè està fluctuant 
molt el preu dels habitatges i per tant això es pot posar, però tampoc no és una 
part important de la modificació.   
 



 

 

La modificació el que proposa és un canvi de qualificació d’aquest espai, que 
és un espai que ara actualment és un espai d’equipament, per poder fer 
habitatges i perquè aquesta operació faci possible la construcció d’una 
caserna.  Si és de titularitat municipal qui fa... qui tira endavant la proposta, o si 
és una empresa, això ja es veurà en el futur.  En principi la proposta amb què 
treballem és aquesta, i aquesta és la que els serveis tècnics han treballat per 
fer viable tot plegat.  Si d’aquí a allà, o quan es desenvolupi pot anar variant o 
pot perfilar-se la proposta... recordo que en l’aprovació la diferència de.... 
aquests 500.000 euros que parlava el senyor Ibars de diferència entre el que 
costa la caserna i el suposat guany que... guany econòmic que suposa la 
creació d’aquests habitatges, es posa a la proposta que es destinin a promoure 
habitatge de protecció, eh?, o polítiques d’habitatge tant en el mateix lloc o bé 
en llocs que el govern municipal que ho hagi de desenvolupar doncs consideri 
oportú.  Per tant, ja queda recollit que hi ha d’haver un equilibri entre allò que 
suposa l’operació i allò que suposarà també de dedicació possible a l’habitatge 
de protecció oficial. 
 
No em referiré a l’oferta d’habitatge de protecció oficial que hi ha a la ciutat, 
perquè és una cosa històrica.  Fa... en aquest últim mandat s’han inaugurat, 
s’han estrenat habitatges de protecció oficial a la ciutat.  No voldria parlar ara 
tampoc de la política d’habitatge, perquè el que portem a votació, el que 
portem a votació és aquesta modificació, que entenem que ofereix un equilibri 
entre el que ha de ser l’habitatge lliure i el de protecció, i més tenint en compte 
que tenim previstos, que vem aprovar fa uns mesos, i en aquest mandat, la 
possibilitat de que ambdós espais d’equipaments propers, com és davant de 
l’ambulatori de Sant Joan i a la carretera avinguda de Cubelles, doncs hi hagi 
habitatge amb possibilitat de que hi hagi habitatge dotacional a sobre, que és 
una possibilitat que en el futur doncs s’haurà de sondejar a veure la viabilitat 
d’aquestes possibles operacions. Per tant, ens semblava que l’oferta 
d’habitatge podia ser equilibrada i que fos doncs variada. 
 
Sobre si altres ciutats tenen millor política d’habitatge o no, suposo que és un 
tema de prioritats.  Probablement doncs hi ha ciutats que culturalment estan 
més avançades, són ciutats que mediambiental també... en fi, hi ha una sèrie 
d’apartats que cada govern municipal doncs ha anat donant prioritat a temes 
doncs que en el seu moment ha considerat oportú. 
 
Sobre la part de... per tant, el grup de Convergència i Unió li ofereix la 
possibilitat de poder-ne parlar a l’aprovació provisional, abans de tancar 
l’aprovació provisional, revisar aquestes quantitats, tot i que entenc que la 
proposta que plantegen, que és que sigui de titularitat municipal, entenem que 
tècnicament és com a molt complicada per fer viable l’operació, però de tota 
manera per parlar-ne no quedarà, eh? 
 



 

 

Sobre la proposta del Partit Popular dels espais verds, entenem que el que ens 
interessa és que hi hagi habitatge en aquest espai.  Complementem els espais 
verds que desapareixen d’aquí a l’equipament en percentatge a la Masia en 
Dimes i per tant entenem que hi ha prou oferta.  Podríem mirar potser en altres 
zones, però ens sembla que volem simplificar l’operació i seria complicar, 
desviar també o atorgar edificabilitats en altres zones que complicaria 
l’operació.  Més que res perquè estem en un espai que té una plaça davant, 
una plaça al costat, una escola al costat, és a dir, que és una zona que 
precisament d’espais lliures en té bastants.  Es pot mirar per altres zones, eh?, 
no dic que no, però aquesta possibilitat, tot i que l’havíem estudiat quan ho van 
proposar, doncs l’hem desestimat. 
 
I finalment, a la Candidatura d’Unitat Popular, miri, vostès volien... o sigui, jo 
crec que van fer un programa, o volen fer un programa amb un monstre que 
digui: el govern municipal enceta l’Ortoll, i ara han agafat això que els hi hem 
explicat per activa i per passiva que no és desenvolupar l’Ortoll.  De fet, els hi 
vam explicar en comisió informativa, els ho tornarem a explicar, si convé, però 
bé, vostès volen creure que es desenvolupa l’Ortoll, que som els monstres de 
la ciutat i per tant doncs aquí hi ha poca cosa a dir.  Difícilment podrem rebatre 
això quan no volen escoltar els raonaments que hi ha darrere de tot això, la 
veritat. 
 
Volem fer una caserna.  El lloc el necessitem i per tant el lloc és, em sembla, 
idoni.  L’altra possibilitat, com vostè fa dir, seria l’Eixample Nord.  L’Eixample 
Nord vostès estan en contra perquè el monstre del govern municipal vol 
desenvolupar l’Eixample Nord.  Per tant, no sé pas on la podríem posar 
aquesta caserna.  Per tant... jo, davant d’aquests raonaments m’és difícil entrar 
en més detalls, eh?  Entenc que volien posar sobre el paper el tema de que el 
govern municipal desenvolupa l’Ortoll, cosa que no és cert, i em sembla que 
tothom ho podrà entendre que no és cert, perquè si el pavelló del Garraf es va 
fer l’any 91 amb el mateix acord, doncs és difícil que desenvolupem l’Ortoll... 
no sé, uns quants anys més tard, no?, vint anys més tard, amb les mateixes 
condicions.  Em costa d’entendre, però bé... 
 
En fi, portaven els papers, han fet la imatge del dia i ja està.  Tampoc no 
entenem.  I suposo que ara diran que aquest govern desenvolupa l’Ortoll, no 
defensa les zones verdes, no defensa el parc, etc., etc., etc., etc.  I, si volen 
explicar-ho així, expliquin-ho, però l’operació no és aquesta ni molt menys, ni 
molt menys.  Aquest sector vostè sap perfectament d’on surt, que no és 
municipal i que, per tant, hauria de passar a mans municipals d’una manera o 
altra.  Això té un cost.  Com que vostès fan urbanisme angelical que no costa 
ni un duro, pues per tant és difícil que... tirar endavant coses si es fa d’aquesta 
manera, però si vostès volien el seu espai per poder dir: “aquest govern es 
carrega un espai verd magnífic de la ciutat”, cosa que ni hem tractat ni n’hem 



 

 

parlat, doncs és la seva idea i nosaltres aquí el que plantegem és un canvi per 
fer possible una caserna que ens és molt necessària, que tothom agrairà que 
es pugui fer al més aviat possible i que a més a més ens permet oferir un 
percentatge d’habitatge a un lloc de la ciutat que permetrà doncs equilibrar 
també aquesta oferta d’habitatge que tenim en aquesta zona. 
 
ALCALDE 
 
Jo, complementant el que deia el senyor Martorell, voldria oferir al Partit 
Popular que ha mostrat alguna propos... ha fet alguna proposta concreta amb 
relació a aquest espai, i a Convergència que, naturalment, amb independència 
de la posició que hi ha respecte de l’aprovació inicial, doncs hi ha un llarg camí 
fins a l’aprovació definitiva, en la qual doncs podem parlar tant de la reubicació 
dels espais com de tots els temes que estiguin sobre de la taula, no? 
 
Respecte al que ha afirmat la Candidatura d’Unitat Popular, el senyor Martorell 
ho deia, de fet fins i tot ho ha dit vostè mateix, no?, que fa deu anys, ai, fa vint 
anys ja es va fer una operació similar i l’Ortoll segueix igual, no?  I d’aquí vint 
anys l’Ortoll seguirà igual.  Aleshores, voler-se instal·lar en aquestes 
afirmacions per generar por, per cobrir els arguments que un no té, a mi em 
sembla que no és correcte.  Però de tota manera li he de dir que no ens 
trobaran, és a dir, miri, jo fa molts anys que em van explicar una afirmació que 
hi crec profundament i és que la política és pedagogia, política és explicar-se, 
la política és donar arguments i per tant, en la dinàmica de l’insult, en la 
dinàmica de la desqualificació... parlava de franquisme i de no sé quantes 
coses, no?, en la dinàmica del “tots són dolents”, és a dir,”tots són dolents, 
tots, hi ha un consens dels dolents, i nosaltres som els bons, els que ens 
estimem la ciutat, els que salvem la ciutat, etc.”, “tots volem una ciutat gris 
excepte nosaltres, que som els qui volem la ciutat de veritat i ens l’estimem”.  
Aleshores miri, al davant de tot això els hi oferim diàleg, els hi oferim diàleg 
perquè parlem de les coses que realment proposen vostès, de les coses amb 
arguments, que escoltin els arguments dels altres i que puguem tenir un diàleg.  
I li dic, davant dels seus insults permanents, arguments trobarà per part nostra.  
Davant de la mentida, fets, sistemàticament.  I davant de la seva agresivitat, 
diàleg.  No entrarem en una altra dinàmica perquè no és pròpia de nosaltres.  
Gràcies. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Déu n’hi do, eh?, déu n’hi do...  Esperàvem millors raonaments, eh?, de fet no 
ha tret el raonament principal, que és que la caserna es fa sobre territori jurídic 
de l’Ortoll, que és una edificabilitat que es trasllada a l’Ortoll i que tard o d’hora 
s’haurà d’executar, i que no hi ha manera de compensar-la.  Això és l’argument 
que nosaltres hem donat i no l’ha respost.  De fet, vostè parla d’insults.  No 



 

 

se’ls ha insultat en cap moment, eh?, hi ha hagut arguments; ha parlat 
d’agressivitat, i vaja, no sé on la veu l’agressivitat.  Hem defensat els nostres 
arguments i com pensem nosaltres que s’estan orientant les coses, però 
d’agressivitat i d’insults, cap ni un.  Això sí, les argumentacions del Joan 
Martorell han anat més enfocades a referir-se a l’actuació al Ple i als detalls 
que no pas a donar arguments.   
 
No és cert, no és cert que totes les hipoteques que està rebent l’Ortoll no seran 
després compensables en un altre lloc, que és el que nosaltres diem, no és 
cert?  És a dir, nosaltres estem mentint?  No estem explicant a la ciutadania 
que tot això que ara s’està tirant de veta d’uns equipaments públics d’un 
planejament urbanístic futur és perquè aquest planejament urbanístic s’haurà 
d’executar algun dia?  No?  No, no, digueu-ho eh?, o sigui, és gratis, no?  Si 
nosaltres som urbanisme angelical, però l’urbanisme que tira d’equipaments 
públics del 10 al 15% i mai desenvolupa aquella peça urbanística, aquell és el 
seu urbanisme i no és angelical, és el realista, és el que es treuen els 
equipaments d’on no n’hi ha.  No, expliqui’ns-ho, perquè no ens ho creiem.   
 
Nosaltres portem -no és una novetat-, portem temps demanant que es 
replantegi el Pla General i creiem que amb prous bons arguments.   Del 2001 
fins ara ha canviat molt la situació: les previsions no s’han complert, l’economia 
ha canviat, ha canviat el tipus d’economia també i ha canviat la sortida de la 
crisi que s’haurà de plantejar.   És necessari canviar-la i el planejament 
urbanístic continua.  Nosaltres no hem dit en cap moment que l’Eixample Nord 
no s’ha de fer en absolut ni en cap de les condicions, hem dit que en tot cas 
s’ha d’alentir el seu procés.  Per això se’ns exclou també del Consorci de 
l’Eixample Nord, que som l’únic grup municipal –no hi tornarem, ho hem parlat 
moltes vegades-, però no hem dit que s’ha d’aturar.  Ara, si a vostè li interessa 
també no escoltar, per tant que no hi hagi diàleg i no escoltar tampoc, i tampoc 
atendre les raons que nosaltres donem i els diferents graus i matisos que 
donem a tot plegat, també és el seu... és lícit fer-ho, però llavors no doni lliçons 
de que vostè ofereix diàleg i nosaltres només agressivitat.  Tampoc escolten 
vostès el que nosaltres proposem, com poden argumentar vosaltres que 
nosaltres ho fem.  Per tant, no hi ha uns mestres i uns alumnes mal ensenyats, 
sinó aquí tothom està tirant cap a la seva banda.   
 
Jo entenc, o nosaltres entenem que ara el que és immediat –ho hem dit en el 
nostre discurs-, el que és immediat és donar compliment a segons quines 
obres públiques, inversions públiques i compliment del Pla de Mandat.  Un altre 
govern ja s’ho trobarà i un altre govern, quan s’ho trobi i es trobi les hipoteques 
que hi ha sobre l’Ortoll, no voldrà fer marxa enrere, no voldrà, perquè els 
problemes que suposarà fer marxa enrere, ressituar l’edificabilitat traslladada a 
l’Ortoll o compensar econòmicament aquell trasllat, com que no podrà, dirà que 
és culpa de l’anterior govern.  I això és que ho hem vist tantes vegades... però 



 

 

tantes vegades ens hem trobat ja amb màquines entrant en un 
desenvolupament urbanístic i que quan hem buscat... no aquí, arreu, bueno 
aquí hi ha Platja Llarga, que tampoc és ja, ja, ja, vull dir, aquí hi ha Platja 
Llarga, que ens trobem màquines entrant i hem de tirar marxa enrere, hem de 
tirar marxa enrere i llavors hem d’anar a buscar quan es va generar aquella 
decisió que potser fa 10, 20, 25 anys, o 40, sí.  Però en tot cas, quan s’ha 
tornat enrere?  I nosaltres estem ara en aquest punt dient que més passos 
endavant en el desenvolupament de l’Ortoll faran irreplantejable després 
l’Ortoll.  El faran irreplantejable com a desenvolupament urbanístic.  És l’únic 
que estem dient i estem alertant, diem que avui és un pas endavant en aquest 
sentit i que per això nosaltres considerem que abans s’hauria de replantejar 
aquella zona, abans de continuar tirant de veta dels equipaments públics que 
ofereix.   Perquè es podrà replantejar si hi van més o menys pisos a l’Ortoll, 
això sempre s’hi és a temps, aquest replantejament parcial de la zona de 
l’Ortoll, ara, si es consumeix tot l’equipament públic no, perquè va un tant per 
cent, és proporcional al que després es desenvoluparà.  Si es consumeix tota 
la pastilla de Masia d’en Dimes gairebé, no tot, però s’ha fet un pas enorme en 
el consum del tant per cent d’equipaments públics que va a la planificació 
urbanística Ortoll 1.   
 
Per això no és que diguem mentides, no és cert, en tot cas veiem la veritat des 
d’un altre prisma, amb uns altres valors i fixant-nos en uns altres anclatges i 
punts de partida.  I punts de partida i punts d’arribada i de futur.  No és cert que 
no mantinguem diàleg, el que passa que nosaltres insistim, som ultraminoria 
en aquest Ple, per no dir que som una minoria respecte a la majoria.  Som 
ultraminoria, que hem començat a explicar i a demanar que el Pla General s’ha 
de canviar.  Fa poc deia vostè també en una entrevista que s’hauria de canviar 
també el Pla General.  Anem cap aquí, anem cap aquí, d’acord, anem 
avançant, però el diàleg l’encetarem en tot cas rigorós i bo quan hi hagi una 
decisió majoritària d’aquest Ple d’iniciar les discusions i els terminis per canviar 
el Pla General.  Mentrestant, quin diàleg?, si el govern va fent... doncs 
nosaltres anem explicant la necessitat de canviar aquest Pla General.  És 
normal.  I ja està, gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  Senyor Martorell, miri, nosaltres, de l’operació votaríem a favor de 
tota, estem d’acord, estem d’acord amb la modificació puntual, traslado de la 
caserna... estem d’acord.  Lo que no estem d’acord, i ho parlem per 
experiència, perquè no és la primera vegada que passa aquest Ple, i amb el 



 

 

tripartit, és que no estem d’acord en que es fagi més promoció privada sobre 
un terreno que és d’equipaments, que és de la ciudat i no podem gaudir-ho 
com a habitatge de protecció oficial de promoció municipal, que sabem que no 
hi ha benefici.  Sí, a Vilanova s’ha fet molt habitatge de protecció oficial, però 
per la via privada, de promotor privat.  Jo li he dit que habitatge de promoció 
municipal, que és un tema que nosaltres venim portant des de que hi ha el 
tripartit, i hem demanat l’oficina i s’ha fet l’Oficina d’Habitatge, i hem presentat 
mocions, l’única vegada que s’ha fet habitatge de promoció municipal són els 
24 habitatges de Solicrup, no se n’ha fet més en 11 anys, no se n’ha fet més.  I 
creiem que ara és una oportunitat.  Tenim l’empresa, l’empresa és PIVSAM, i 
dintre dels seus estatuts està un punt en el qual esdevé que te de fer habitatge, 
promoció d’habitatge.  És empresa municipal.  Tenim les eines, tenim el 
terreny, que és d’equipament, cost zero, el sou, cost zero, no vol.  Escolti, ens 
posarem d’acord, buscarem els diners d’on sigui, nosaltres volem participar en 
això, però no aprovant inicialment el concepte que hi hagi un 60% de renta 
lliure i un 20 de concertat i un 20... no, no, tot promoció municipal, i llavors li 
votarem a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, tenim clara la posició del grup amb relació a aquest tema i els 
acostaments que podem fer amb relació a aquesta qüestió i per tant passem a 
la votació.   
 
Vots a favor?  Abstencions?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots del 
govern. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Vots en contra: CIU, PP i CUP (9) 
 

  9. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEL 
CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I GMT, SRL – MEGADYNE RUBBER, SA. 

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt, que és l’aprovació del conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Vilanova i Megadyne Rubber, SA i GMT, SRL. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

I. El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament en 
data 20 de maig de 1981, regulava mitjançant la Disposició transitòria 3a les 
indústries existents (amb llicència com a “Industrias en el Campo” de l’antic Pla 
General de la província de Barcelona de 15.04.1968) en sòl no urbanitzable, 
entre les quals hi havia la indústria Fisa (actualment Mahle, SA), donant les 
condicions per al seu manteniment, i la reversió del sòl com a no urbanitzable 
en cas del cessament de la seva activitat.     
 
II. El vigent Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, tramitat com a 
revisió de l’esmentat PGO de 1981, fou aprovat definitivament en data 29 de 
juny de 2001  (i posterior resolució del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de 26 de juliol de 2001, donant 
conformitat al text refós de la revisió del PGO aprovat pel Ple Consistorial el 2 
de juliol del mateix), i en la seva tramitació es proposà superar el règim 
transitori anterior de les “Industrias en el Campo”, i concretament pel que fa a 
les antigues naus industrials Fisa i Pirelli del sector La Plana (actualment 
propietat de Mahle, SA, i Megadyne Rubber, SA -antiga DAYCO PTY-, 
respectivament, on desenvolupen les seves respectives activitats) les va 
acabar classificant com a sòl urbà sotmès a la seva regulació mitjançant la 
tramitació d’un Pla Especial (Pla de Millora Urbana, d’acord amb la vigent 
legislació urbanística), incorporant-les en el  Sector 1.22 Industrial La Plana, 
dins la Zona de Pla Especial (clau 9), Subzona 9j, a més dels projectes de 
reparcel·lació i d’urbanització previs, aquest últim a l’execució de les obres 
d’urbanització. La definició de la subzona en qüestió es troba a l’article 165 de 
les Normes Urbanístiques del Pla General. 
 
III. L’empresa DAYCO PTY, SA (avui denominada Megadyne Rubber, SA) 
presentà recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (núm. 798/01) contra el vigent Pla General d’Ordenació 
de Vilanova i la Geltrú, pel que fa al Sector 1.22 Industrial La Plana, dins la 
Zona de Pla Especial (clau 9) Subzona 9j en referència al punt 3b de l’article 
165 de les Normes Urbanístiques del vigent PGO. 
  
Aquest recurs va estar resolt mitjançant sentència núm. 842 de 2.12.2004, 
mitjançant la qual s’estimava  la demanda de l’actora en el sentit que aquesta 
no està obligada a costejar ni a urbanitzar un vial de 12 m. entre la Bassa de 
Creixell i la Variant C-246, ja que la Sala considera que això és un clar sistema 
general viari.  
 
Tramitat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem a instàncies de la 
Generalitat de Catalunya, aquest va dictar sentència de data 23 de juliol de 
2009, per la qual es desestima el recurs interposat per DAYCO PTY, però en el 
seu Fonament Jurídic Cinquè “in fine” determina, en relació a les càrregues 
urbanístiques, que en aplicació de l’art. 14.2 b) de la Llei 6/1998, el deure 



 

 

previst en dit precepte només inclou la cessió dels terrenys necessaris per al 
sistema general adscrit al sector, i no inclou, en canvi, els costos d’urbanització 
de dit sistema general. Per tant, la sentència es mostra clara i no dóna 
cobertura al que preveu l’art. 165.3 b) del PGO en la seva redacció originària, 
de manera què la propietària no està obligada a costejar la urbanització dels 
referits sistemes generals. 
 
IV. Paral·lelament a l’anteriorment exposat, el 19 de desembre de 2003 
l’empresa Mahle S.A) va presentar a tràmit un primer document de Pla 
Especial de Reforma Interior en la subzona 9j Sector La Plana, a l’objecte de 
permetre - en compliment de l’article 161.8 de les normes del PGO- la 
concessió d’una llicència d’obres de reforma i ampliació de la fabrica Mahle, 
com així es va fer per acord de Junta de Govern Local de data 29.12.2003 
(exp. 1949/03-OBR). 
 
No obstant això, en data 7 de juny de 2004, la Junta de Govern Local va 
acordar suspendre l’aprovació inicial del referit Pla Especial de Reforma 
Interior, atenent a què els continguts del mateix i la documentació presentada 
en general, eren insuficients en base a les determinacions de la Llei 2/2002, 
d’urbanisme, i el seu Reglament parcial, Decret 287/2003, de 4 de novembre. 
 
A partir d’aquest acord de suspensió i dels requeriments de complementació 
adequada del document que es va emetre amb posterioritat, fins el moment, tot 
i què des de l’any 2004 s’han efectuat diverses reunions entre l’Ajuntament i  
les dues empreses afectades (Mahle S.A. i Megadyne Rubber) avaluant-se 
diverses propostes d’ordenació, no s’ha presentat un document de PERI que 
permeti la seva tramitació d’acord amb el PGO vigent i les sentències judicials 
dictades al respecte.  
 
V. En els darrers mesos, l’empresa Megadyne Rubber, SA, ha dut a terme una 
sèrie d’iniciatives encaminades a l’elaboració d’una proposta d’ordenació que 
permeti desencallar el desenvolupament urbanístic en el qual es troba encara 
pendent aquest sector. En aquest procés també ha participat activament 
l’empresa municipal PIVSAM. 
 
L’empresa Megadyne Rubber, SA, està implantada des de l’any 1968 en 
aquesta zona denominada La Plana, on posseeix uns terrenys de 106.731 m2, i 
on s’ubiquen les  instal·lacions  industrials  que ocupen una superfície edificada 
de més de  25.000 m2, destinades a l’activitat de fabricació de corretges de 
transmissió de potència. 

Els terrenys esmentats en el punt anterior estan classificats pel Pla General 
d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú com a sòl urbà no consolidat i sòl 
no urbanitzable en superfícies de 86.537 m2 i 20.194 m2, respectivament. 
 



 

 

VI. Després de les converses i reunions mantingudes entre ambdues parts, als 
efectes del desplegament urbanístic del sector, l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i Megadyne Rubber, SA, coincideixen en considerar la importància, per 
l’àmbit i pel conjunt del municipi, de l’execució del sistema viari que connecta el 
sector La Plana amb l’accés a l’autopista C-32 i la C-15, i que de la sentència 
ferma dictada pel Tribunal Suprem es desprèn que l’execució i urbanització del 
sistema viari, que es valora en UN MILIÓ QUATRE-CENTS NORANTA-NOU 
MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(1.499.914,94 €, amb el 18% d’IVA inclòs), segons document pressupostari 
que s’adjunta com a annex 2 al conveni que forma part d’aquest expedient, 
sense tenir en compte el valor del sòl, no és responsabilitat de la propietat del 
sector. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquest sentit, està especialment 
interessat en millorar l’accessibilitat a tota l’àrea del sector La Plana, sent 
també prioritària la continuïtat de la connexió des de l’accés a l’autopista fins a 
la carretera de L’Arboç a través del Camí Ral, el que es tradueix en una millora 
d’oportunitats per a la localització d’activitats econòmiques en aquest àmbit. 
Igualment, l’Ajuntament està interessat en donar un caràcter cívic, sense 
circulació rodada, del Camí Ral al seu pas pel sector. 
 
Tanmateix, Megadyne Rubber, SA, participarà en una part de l’execució del 
sistema, malgrat no hi estigui obligada tal i com es deriva de l’assenyalada 
sentència del Tribunal Suprem. 
 
VII. Megadyne Rubber, SA, té la peremptòria necessitat d’adequar les seves 
instal·lacions a la nova situació econòmica i tecnològica mitjançant una 
transformació total dels seus sistemes productius, el que implica la construcció 
d’una nova nau industrial de característiques diferents a l’existent, i que 
necessita situar immediata a l’actual a fi de no paralitzar els processos 
productius. D’aquesta manera es garanteix la continuïtat de la seva activitat en 
aquest municipi, adaptada convenientment a les noves exigències 
tecnològiques i econòmiques que la seva producció demanda.  
 
En aquest sentit, i una vegada examinades les diferents alternatives 
d’ordenació urbanística plantejades, ambdues parts coincideixen en que 
mantenir l’adscripció del sistema viari al sector dificulta que Megadyne Rubber, 
SA, construeixi, de la forma més immediata possible, una nova fàbrica, al 
mateix temps que manté en funcionament la ja existent, sent aquesta, com ja 
s’ha esmentat, una qüestió clau per garantir l’efectiva continuïtat de la seva 
activitat en aquest sector del municipi.  
 
VIII. En conseqüència, tenint en compte la peremptòria necessitat de l’empresa 
Megadyne Rubber, SA, abans exposada, així com després de l’anàlisi efectuat 



 

 

sobre les alternatives de viabilitat de la millor ordenació urbanística possible, 
atenent als antecedents que existeixen sobre el cas, tal i com s’ha exposat en 
els apartats que precedeixen, i a l’existència de dues realitats i interessos 
empresarials de diferent signe entre Mahle i Megadyne Rubber que dificulten el 
desplegament urbanístic del sector de forma immediata i amb una agenda 
d’execució equilibrada, tot plegat fa recomanable la divisió del sector actual en 
dos parts, de forma que es diferenciïn els interessos empresarials de les dues 
grans empreses que comprenen la pràctica totalitat de l’àmbit i no 
s’obstaculitzin els processos urbanístics necessaris per motius d’interès 
preeminentment privat. 
 
L’espai  físic més  adequat per  a la  implantació de  la nova  nau de Megadyne 
Rubber als  efectes  de donar  compliment  als  objectius  abans  indicats,  està  
situat íntegrament dins la propietat de GMT S.R.L., a cavall entre el sòl urbà no 
consolidat i el sòl no urbanitzable, i ocuparia una superfície de parcel·la 
aproximada de 14.000 m2. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú necessita de forma urgent 
disposar de sòl per ubicar una subcentral elèctrica que millori la distribució 
d’energia al municipi. 
 
IX. Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú valora molt 
positivament l’activitat econòmica desenvolupada per Megadyne Rubber en 
aquest terme municipal, així com la seva implantació i desenvolupament 
adequats a les noves necessitats econòmiques i tecnològiques, amb capacitat 
futura de generar ocupació i enriquir el nivell de productivitat econòmica dins el 
municipi. 
 
Per tal motiu, des d’aquesta perspectiva s’estima justificat, en l’ordenació 
urbanística a desenvolupar, alliberar una part de l’actual instal·lació de 
Megadyne Rubber, SA, per a la localització de noves activitats econòmiques, 
que ha d’afavorir, a partir de la seva urbanització, noves implantacions, vista la 
situació del sòl industrial al municipi i la localització d’activitats al mateix. 
 
X. D’acord amb l’establert en l’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, les administracions públiques podran celebrar acords, 
pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com de dret 
privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin sobre 
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès 
públic que tenen encomanat. 
 



 

 

Vist el document de conveni urbanístic, incorporat a l’expedient que s’adjunta, 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i GMT, SRL – Megadyne Rubber, 
SA. 
 
Vist l’article 104 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació dels 
convenis urbanístics ha de ser publicat al butlletí o diari oficial corresponent 
dins del mes següent a llur aprovació. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a l’adopció 
del present acord, tal com ho preveu l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de 
Règim Local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de bases del règim 
local i l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni Urbanístic entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i GMT, SRL - Megadyne Rubber, SA, que s’incorpora a l’expedient. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura de dit Conveni. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, el web municipal i en un dels diaris de major 
difusió provincial o local. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.  
  
QUART. Notificar aquest acord GMT, SRL – Megadyne Rubber, SA, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 



 

 

 
 

CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
GMT, SRL - MEGADYNE RUBBER, SA 

 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a ..................... 
 
 
REUNITS D’UNA PART 
 
L’Il·ltre. Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCIA, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, assistit en aquest acte pel Sr. JOSEP GOMARIZ MESEGUER, 
Secretari d’aquesta Corporació. 
 

D’ALTRA PART 
 
El Sr. Giorgio Tadolini representant de GMT, s.r.l., com a accionista majoritari del grup 
Megadyne s.p.a. al qual pertany en la seva totalitat l’entitat Megadyne Rubber, SA, i 
propietari únic dels terrenys situats a Vilanova i la Geltrú on s’ubica aquesta darrera 
empresa, amb seu social a Mathi (Italia), Via Trieste nº16, amb D.N.I. Y1339994-M en 
la seva qualitat de ADMINISTRADOR DELEGAT SOLIDARI, nomenat pel càrrec de 
conseller per termini indefinit mitjançant acord adoptat per l’assemblea de socis 
celebrada el dia 17 de desembre de 2002; i designat administrador delegat mitjançant 
acord adoptat el dia 25 de novembre de 2004 pel Consell d’Administració de la 
societat, segons certificat intervingut el dia 19 d’abril de 2005 pel Notari de Turí D. 
Giuseppe Gianelli, amb el núm. 113.885 de protocol i segellat  el dia 22 del mateix 
mes d’abril de 2005, amb el núm. 1,247. 
 

ANTECEDENTS 

 
I. El Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú aprovat definitivament en data 20 
de maig de 1981, regulava mitjançant la Disposició transitòria 3ª les indústries 
existents (amb llicència com a “Industrias en el Campo” de l’antic Pla General de la 
província de Barcelona de 15/04/1968) en sòl no urbanitzable, entre les quals hi havia 
la indústria Fisa (actualment, Mahle S.A.), donant les condicions per al seu 
manteniment, i la reversió del sòl com a no urbanitzable en cas del cessament de la 
seva activitat.     
 

II. El vigent Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, tramitat com a revisió de 
l’esmentat PGO de l’any 1981, fou aprovat definitivament en data 29 de juny de 2001            
(i posterior resolució del Conseller de Política Territorial d’Obres Públiques de 26 de 
juliol de 2001, donant conformitat al text refós de la revisió del PGO aprovat pel Ple 
Consistorial el 2 de juliol de 2001), i en la seva tramitació es proposà de superar el 



 

 

règim transitori anterior de les  “Industrias en el Campo”, i concretament pel que fa a 
les antigues naus industrials Fisa i Pirelli del sector La Plana (actualment propietat de 
Mahle S.A. i Megadyne Rubber S.A. -antiga DAYCO PTY-, respectivament, on 
desenvolupen les seves respectives activitats) les va acabar classificant com a sòl 
urbà sotmès a la seva regulació mitjançant la tramitació d’un Pla Especial (Pla de 
Millora Urbana, d’acord amb la vigent legislació urbanística), incorporant-les en el  
Sector 1.22 Industrial La Plana, dins de la Zona de Pla Especial (clau 9), Subzona 9j, 
a més dels projectes de reparcel·lació i urbanització previs, aquest últim a l’execució 
de les obres d’urbanització. 

La definició de la subzona en qüestió es troba a l’article 165 de les Normes 
Urbanístiques del Pla General, amb el següent contingut: 

“Article 165. Definició, objectius i règim general de la subzona La Plana (clau 9j) 

1. El sector comprés en aquest Pla Especial recull el perímetre delimitat pels terrenys de 
DAYCO i  MAHLER, i els que queden inclosos entre ells. 

2. Els objectius fixats pel al Pla Especial són: 

a) Consolidar un sector industrial que l’anterior Pla regulava a travers de Disposició 
Transitòria. 

b) Facilitar la connexió entre el sector i altres àrees urbanes i urbanitzables del terme 
municipal. 

3. El Pla Especial haurà de preveure les següents condicions per a sistemes: 

a) Verds i/o equipaments: 15.000 m² 

b) Vialitat: urbanització del camí Ral entre la bassa de Creixell i la Masia dels Torns, 
construint un pont sobre el Torrent de la Pastera. I urbanització del vial existent, fins a un 
ample total de 12 m., entre la bassa de Creixell i la variant de la C-246. 

4. El Pla Especial preservarà com a indivisibles les actuals parcel.les de gran indústria, 
admetent-se parcel·les no inferiors a 500 m² en quant a la resta, per afavorir la ubicació 
d’indústria auxiliar, es fixa una edificabilitat neta promig de 0,80 m². sostre/m². sòl. La resta 
de paràmetres seran fixats pel propi Pla Especial en funció de les necessitats industrials.” 

 

III. L’empresa DAYCO PTY, S.A. (avui denominada Megadyne Rubber S.A.) presentà 
recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(núm. 798/01) contra el vigent Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, pel que 
fa al Sector 1.22 Industrial La Plana, dins de la Zona de Pla Especial (clau 9) Subzona 
9j en`referència al punt 3b del referit article 165. 

Aquest recurs va estar resolt mitjançant sentència núm. 842 de 2/12/2004, mitjançant 
la qual s’estimava  la demanda de l’actora en el sentit que aquesta no està obligada a 
costejar ni a urbanitzar un vial de 12 m. entre la Bassa de Creixell i la variant C-246, ja 
que la Sala considera que això és un clar sistema general viari.  

Tramitat recurs de cassació davant el Tribunal Suprem a instàncies de la Generalitat 
de Catalunya, aquest va dictar sentència de data 23 de juliol de 2009, per la qual es 
desestima el recurs interposat per Dayco PTY, però en el seu Fonament Jurídic 
Cinquè “in fine” determina, en relació a les càrregues urbanístiques, que en aplicació 
de l’art. 14.2 b) de la Llei 6/1998, que el deure previst en dit precepte només inclou la 
cessió dels terrenys necessaris per al sistema general adscrit al sector, i no inclou, en 



 

 

canvi, els costos d’urbanització de dit sistema general. Per tant, la sentència es 
mostra clara i no dóna cobertura al que preveu l’art. 165.3 b) PGO en la seva redacció 
originària, de tal manera què la propietària no està obligada a costejar la urbanització 
dels referits sistemes generals. 
 

IV. Paral·lelament a l’anteriorment exposat, el 19 de desembre de 2003 l’empresa 
Mahle S.A) va presentar a tràmit un primer document de Pla Especial de Reforma 
Interior en la subzona 9j Sector La Plana, a l’objecte de permetre - en compliment de 
l’article 161.8 de les normes del PGO- la concessió d’una llicència d’obres de reforma i 
ampliació de la fabrica Mahle, com així es va fer per acord de la Junta de Govern 
Local de data 29 /12/03 (exp. 1949/03-OBR). 

No obstant això, en data 7 de juny de 2004 la Junta de Govern Local va acordar 
suspendre l’aprovació inicial del referit Pla Especial de Reforma Interior, atenent a què 
els continguts del mateix i la documentació presentada en general, eren insuficients 
en base a les determinacions de la Llei 2/2002, d’Urbanisme, i el seu Reglament 
parcial, Decret 287/2003, de 4 de novembre. 

A partir d’aquest acord de suspensió i dels requeriments de complementació 
adequada del document que es va emetre amb posterioritat, fins el moment, tot i què 
des de l’any 2004 s’han efectuat diverses reunions entre l’Ajuntament i  les dues 
empreses afectades (Mahle S.A. i Megadyne Rubber) avaluant-se diverses propostes 
d’ordenació, no s’ha presentat un document de PERI que permetés la seva tramitació 
d’acord amb el PGO vigent i les sentències judicials dictades al respecte.  
 

V. En els darrers mesos, l’empresa Megadyne Rubber S.A. ha dut a terme una sèrie 
d’iniciatives encaminades a l’elaboració d’una proposta d’ordenació que permeti 
desencallar el desenvolupament urbanístic en el qual es troba encara pendent aquest 
sector. En aquest procés també ha participat activament l’empresa municipal PIVSAM.      

L’empresa Megadyne Rubber, S.A. està implantada des de l’any 1968 en aquesta 
zona denominada La Plana, on posseeix uns terrenys de 106.731 m2, i on s’ubiquen 
les instal·lacions industrials que ocupen una superfície edificada de més de 25.000 m2, 
destinades a l’activitat de fabricació de corretges de transmissió  de potència. 

Els terrenys esmentats en el punt anterior estan classificats pel Pla General 
d’Ordenació Urbana de Vilanova i la Geltrú com a sòl urbà no consolidat i sòl no 
urbanitzable en superfícies de 86.537 m2 i 20.194 m2, respectivament. 

S’adjunta com a annex 1 del present Conveni, plànol de situació indicatiu de 
l’exposat. 
 

VI. Després de les converses i reunions mantingudes entre ambdues parts, als efectes 
del desplegament urbanístic del sector, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
Megadyne Rubber, S.A. coincideixen en considerar la importància, per l’àmbit i pel 
conjunt del municipi, de l’execució del sistema viari que connecta el sector La Plana 
amb l’accés a l’autopista C-32 i la C-15, i que de la sentència ferma dictada pel 
Tribunal Suprem es desprèn que l’execució i urbanització del sistema viari, que es 
valora en UN MILIÓ QUATRE-CENTS NORANTA-NOU MIL NOU-CENTS CATORZE 
EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.499.914,94 €, amb el 18% d’IVA 



 

 

inclòs), segons document pressupostari que s’adjunta al present conveni com a annex 
2, sense tenir en compte el valor del sòl, no és responsabilitat de la propietat del 
sector. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquest sentit, està especialment interessat en 
millorar l’accessibilitat a tota l’àrea del sector La Plana, sent també prioritària la 
continuïtat de la connexió des de l’accés a l’autopista fins la carretera de L’Arboç a 
través del Camí Ral, el que es tradueix en una millora d’oportunitats per a la 
localització d’activitats econòmiques en aquest àmbit. Igualment, l’Ajuntament està 
interessat en donar un caràcter cívic, sense circulació rodada, del Camí Ral al seu pas 
pel sector. 

Tanmateix, Megadyne Rubber, S.A. participarà en una part de l’execució del sistema, 
malgrat no hi estigui obligada tal i com es deriva de l’assenyalada sentència del 
Tribunal Suprem.  
 

VII. Megadyne Rubber, SA, é la peremptòria necessitat d’adequar les seves 
instal·lacions a la nova situació econòmica i tecnològica mitjançant una transformació 
total dels seus sistemes productius, el que implica la construcció d’una nova nau 
industrial de característiques diferents a l’existent, i que necessita situar immediata a 
l’actual a fi de no paralitzar els processos productius. D’aquesta manera es garanteix 
la continuïtat de la seva activitat en aquest municipi, adaptada convenientment a les 
noves exigències tecnològiques i econòmiques que la seva producció demanda.  

 
En aquest sentit, i una vegada examinades les diferents alternatives d’ordenació 
urbanística plantejades, ambdues parts coincideixen en que mantenir l’adscripció del 
sistema viari al sector dificulta que Megadyne Rubber, S.A. construeixi, de la forma 
més immediata possible, una nova fàbrica al mateix temps que manté en 
funcionament la ja existent, sent aquesta, com ja s’ha esmentat, una qüestió clau per 
garantir l’efectiva continuïtat de la seva activitat en aquest sector del municipi.  
 

VIII. En conseqüència, tenint en compte la peremptòria necessitat de l’empresa 
Megadyne Rubber, SA,abans exposada, així com després de l’anàlisi efectuat sobre 
les alternatives de viabilitat de la millor ordenació urbanística possible, atenent als 
antecedents que existeixen sobre el cas, tal i com s’ha exposat en els apartats que 
precedeixen, i a l’existència de dues realitats i interessos empresarials de diferent 
signe entre Mahle y Megadyne Rubber que dificulten el desplegament urbanístic del 
sector de forma immediata i amb una agenda d’execució equilibrada, tot plegat  fa 
recomanable la divisió del sector actual en dos parts, de forma que es diferenciïn els 
interessos empresarials de les dues grans empreses que comprenen la pràctica 
totalitat de l’àmbit i no s’obstaculitzin els processos urbanístics necessaris per motius 
d’interès preeminentment privat. 
 

IX. L’espai físic més adequat per a la implantació de la nova nau de Megadyne 
Rubber als efectes de donar compliment als objectius abans indicats, està situat 
íntegrament dins la propietat de GMT s.r.l., a cavall entre el sòl urbà no consolidat i el 
sòl no urbanitzable, i ocuparia una superfície de parcel·la aproximada de 14.000 m2. 



 

 

S’adjunta com a annex 3 del present Conveni plànol d’ubicació de la superfície del 
terreny on s’ubicaria la nova nau.  
 

X. D’altra banda, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú necessita de forma urgent 
disposar de sòl per ubicar una subcentral elèctrica que millori la distribució d’energia al 
municipi. 

Concretament, al plànol assenyalat com annex 4 d’aquest Conveni es representa 
gràficament la ubicació idònia d’aquesta subcentral elèctrica dins el sector. 
 

XI. Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú valora molt positivament 
l’activitat econòmica desenvolupada per Megadyne Rubber en aquest terme 
municipal, així com la seva implantació i desenvolupament adequats a les noves 
necessitats econòmiques i tecnològiques, amb capacitat futura de generar ocupació i 
enriquir el nivell de productivitat econòmica dins el municipi. 

Per tal motiu, des d’aquesta perspectiva s’estima justificat, en l’ordenació urbanística a 
desenvolupar, alliberar una part de l’actual instal·lació de Megadyne Rubber, S.A. per 
a la localització de noves activitats econòmiques, que ha d’afavorir, a partir de la seva 
urbanització, noves implantacions, vista la situació del sòl industrial al municipi i la 
localització d’activitats al mateix.  
 
Per tot l’exposat, les parts 
 
PACTEN: 
 

PRIMER.- Finalitat del conveni. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el marc dels pactes establerts en aquest 
conveni, impulsarà la modificació del planejament general i del planejament derivat, i 
impulsarà l’execució d’aquest nou planejament a l’àmbit de La Plana, per tal 
d’aconseguir les següents finalitats:    

a)  arantir i fer viable la continuïtat de l’activitat industrial de Megadyne Rubber, S.A. 
que es desenvolupa a Vilanova i la Geltrú de forma adequada i competitiva, per la 
qual cosa és imprescindible que l’empresa es proveeixi de noves instal·lacions 
adaptades a la nova situació econòmica i tecnològica, mitjançant la transformació 
total dels seus sistemes productius. Per aconseguir-ho, és necessària la 
construcció d’una nova nau industrial de característiques diferents a l’existent i que 
necessita situar immediata a l’actual, a fi de no paralitzar els processos productius.  

 D’aquesta manera, complint amb aquest objectiu la referida empresa reafirma la 
seva voluntat i intenció de permanència de l’activitat que desenvolupa en aquest 
municipi, així com el manteniment dels llocs de treball actuals, contribuint 
positivament a la seva capacitat futura de generar ocupació i enriquir el nivell de 
productivitat econòmica dins el municipi. 

b)  Adequar les determinacions del planejament per fer possible la construcció d’una 
subcentral elèctrica a l’àmbit de La Plana en terrenys de cessió gratuïta, 



 

 

instal·lació que es considera d’interès estratègic per a garantir el correcte 
subministrament elèctric en el municipi. 

c)  Adequar i redissenyar la delimitació de l’àmbit de sòl urbà no consolidat prevista al 
PGOU vigent en el sector La Plana d’aquest municipi, per donar compliment als 
criteris establerts per l’article 26 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

d)  Establir la forma en què Megadyne Rubber, SA, assumeix de manera voluntària 
una part dels costos de vialitat externa i d’urbanització, corresponents a la 
connexió viària del sector cap a l’accés a l’autopista, a l’est, fins al punt en què la 
responsabilitat de la seva execució recaigui sobre altres actuacions urbanístiques.  

 

SEGON.- Modificació del PGOU que s’impulsarà i promourà. 

L’Ajuntament, per aconseguir les esmentades finalitats, procedirà a impulsar i tramitar 
la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Vilanova i la Geltrú, 
amb les següents determinacions i objectius: 

1.  Incorporar el sòl classificat com a no urbanitzable propietat de GMT s.r.l. situat a 
l’oest del sector La Plana, en aquest sector urbà, i classificar com a sòl no 
urbanitzable el classificat com a urbà situat a l’àmbit del Torrent de la Pastera, a 
l’est de l’actual sector, en compliment del que preveu l’article 26 del Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. Aquests terrenys es troben grafiats en el plànol adjunt. 

2.  Dividir en dos sectors de desenvolupament urbanístic el conjunt de l’àmbit 
resultant, d’acord amb el límit marcat al plànol que s’adjunta com annex 5 al 
present conveni. Es denominaran, a efectes d’aquest conveni, “La Plana Nord” i 
“La Plana Sud”. 

3.  Procedir a la desadscripció del sector dels sistemes generals viaris previstos en 
l’actual planejament municipal, alhora que es delimiten els nous sistemes generals 
viaris anteriorment descrits, els quals no quedaran adscrits al sector. 

4.  Permetre, en el conjunt dels nous àmbits urbanístics, el desenvolupament de 
sengles actuacions d’ús predominantment industrial i d’activitats econòmiques. 

5.  Repartir entre els dos sectors, amb els criteris equitatius de distribució legalment 
establerts, les càrregues urbanístiques que determini la modificació del PGOU. 

6.  Ajustar els límits dels sectors d’acord amb les determinacions urbanístiques 
adoptades, amb vista a la millor i més efectiva gestió. 

Per tal de complir aquests objectius, la modificació del PGOU considerarà en la seva 
totalitat el conjunt del nou àmbit delimitat. 
 

TERCER.- Planejament de desenvolupament del PGOU i execució del mateix, 
que promourà l’Ajuntament en els terrenys propietat de Megadyne Rubber, SA. 

Amb relació al sector anomenat “La Plana Sud”, on es troba ubicada l’empresa 
Megadyne Rubber, SA, les actuacions previstes a desenvolupar són les següents: 



 

 

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsarà la redacció i tramitació de la 
modificació puntual del PGOU en aquest àmbit, en els termes abans exposats. 

2.  Megadyne Rubber, SA, redactarà el corresponent PMU del seu desenvolupament, 
que es tramitarà de forma simultània a la modificació del PGOU, d’acord amb 
l’article 110.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. En aquest cas, l’executivitat 
de l’acord d’aprovació definitiva del PMU resta supeditada a l’aprovació definitiva 
de l’instrument de planejament general, i així es farà constar en l’acord 
corresponent. 

 Amb relació a aquest sector anomenat “La Plana Sud”, on s’ubica l’activitat 
industrial de Megadyne Rubber S.A., el PMU corresponent preveurà la seva divisió 
en dos polígons d’actuació urbanística, que es delimitaran de conformitat amb 
l’article 118 i concordants del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  

 La representació gràfica de la referida divisió poligonal s’acompanya al conveni 
com a annex núm. 7, a títol merament indicatiu ja que aquesta serà objecte de 
concreció i detall en el PMU corresponent, de tal manera que, a efectes 
descriptius, el polígon 1 contindrà els sòls no ocupats per l’actual edificació 
industrial amb façana al Camí Ral i la part de sòl no urbanitzable que s’incorpora a 
aquest sector. En aquest polígon 1 és on es preveu la ubicació de la nova nau 
industrial, i serà el primer en executar-se conforme als pactes d’aquest conveni, 
mentre que el polígon 2 correspon a la resta del sector anomenat “La Plana Sud”, 
on actualment es troba emplaçada la indústria existent.    

 No obstant això, si bé els projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels dos 
polígons d’actuació urbanística es podran tramitar i aprovar simultàniament, als 
efectes de garantir el compliment de la finalitat prevista a la lletra a) del pacte 
primer del present conveni ambdues parts convenen expressament en què el 
projecte d’urbanització corresponent al polígon 2 no es podrà executar fins que no 
estigui totalment finalitzat el trasllat a la nova nau de l’activitat industrial actual i 
recepcionades les obres d’urbanització internes del polígon 1 d’aquest sector “La 
Plana Sud”, d’acord amb el que es preveu en el present conveni. 

 Aquestes previsions es faran constar expressament i adequadament en els 
instruments urbanístics corresponents. 

3. Igualment, Megadyne Rubber, SA, procedirà a la redacció dels projectes 
d’urbanització i de reparcel·lació pertinents dels dos polígons d’actuació 
urbanística, en els termes previstos en el present conveni, i que se sotmetran a 
l’aprovació municipal.  

4. El conjunt de despeses derivades dels esmentats projectes seran a càrrec de 
Megadyne Rubber, SA. 

5. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú procurarà tramitar amb tota la celeritat 
possible els documents urbanístics referits anteriorment, amb la intenció de poder 
dur a terme totes les aprovacions municipals d’aquests documents en un termini 
de dotze (12) mesos des de la signatura d’aquest conveni. 

 
QUART.- Actuacions que es duran a terme en l’execució del  nou planejament, 
per fer possible i facilitar la construcció de la nova instal·lació industrial. 



 

 

A fi de facilitar la construcció de la nova nau industrial de Megadyne Rubber, SA, en el 
sector anomenat “La Plana Sud” abans d’enderrocar l’actualment existent, es 
procedirà de la següent forma: 

1. Megadyne Rubber, SA, sol·licitarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la 
corresponent llicència urbanística, un cop sigui ferm en via administrativa el 
projecte de reparcel·lació del polígon 1, prèviament a l’execució de la urbanització. 
Pel que fa al projecte d’urbanització de dit polígon 1, aquest s’aprovarà prèviament 
o simultàniament al de reparcel·lació, en els termes que estableixen els articles 
125.5 i 110.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

2.  Megadyne Rubber, SA, fiançarà econòmicament les obligacions que en concepte 
de costos d’urbanització corresponguin al polígon 1, i simultàniament procedirà a 
la urbanització del solar de l’esmentada nau. 

3.  Megadyne Rubber, SA, executarà les obres provisionals d’urbanització 
necessàries per a la continuïtat de l’activitat existent a la nau, com ara la 
modificació d’escomeses, accessos provisionals, etc. 

 
4.  Per la seva part, els projectes de reparcel·lació i d’urbanització del polígon 2 es 

podran tramitar i aprovar simultàniament als corresponents al polígon 1, si bé no 
es podran executar fins que no estigui totalment finalitzat el trasllat a la nova nau 
de l’activitat industrial actual i recepcionades les obres d’urbanització internes del 
polígon 1 d’aquest sector “La Plana Sud”, de conformitat amb l’establert als pactes 
d’aquest conveni.  

 

CINQUÈ.- Urbanització interna del sector. 

En tot cas, i sens perjudici de l’establert en els pactes anteriors respecte a les 
previsions i condicionaments de la divisió poligonal del sector anomenat “La Plana 
Sud”, la durada màxima de les obres d’urbanització internes de tot el sector (per tant, 
dels dos polígons 1 i 2) no superarà els quatre (4) ANYS des de la finalització de 
l’edificació de la nova nau industrial, la qual s’acreditarà mitjançant la presentació en 
l’Ajuntament del corresponent certificat tècnic de final d’obra. 
 
Amb motiu de la urbanització interna del sector, Megadynne Rubber, SA, donarà 
compliment a les tasques de descontaminació del sòl si fos escaient, en els termes 
previstos al Reial Decret 9/2005, de 14 de gener i dins l’àmbit de la seva 
responsabilitat, garantint en tot moment la continuïtat dels processos productius. 
 

SISÈ.- Càrregues urbanístiques. 

La modificació puntual del PGOU distribuirà, de forma equitativa, les càrregues 
urbanístiques que estiguin previstes en la referida modificació, a més d’aquelles 
previstes legalment, com són la cessió del sòl en el qual es localitzi el percentatge 
d’aprofitament mig corresponent a l’administració actuant, així com les necessàries 
per a zones verdes, equipaments, vialitat i serveis tècnics. 
 



 

 

SETÈ.- Reforma, millora i readequació del vial de connexió del sector anomenat 
“Plana Sud” a l’accés de l’autopista. 

 

1.  El sector anomenat “La Plana Sud” es farà càrrec dels costos de vialitat externa i 
d’urbanització, en la quantia prevista en el paràgraf següent, derivats de la 
connexió prioritària d’aquest sector a l’accés de l’autopista, a l’Est, fins al punt en 
què la responsabilitat de la seva execució recaigui sobre altres actuacions 
urbanístiques.  

2. La responsabilitat econòmica a assumir pels conceptes anteriors per part de 
Megadyne Rubber, SA, es fixa en NOU-CENTS MIL EUROS (900.000 €). Aquesta 
quantitat concreta i determinada no s’actualitzarà i es farà lliurament de la mateixa 
quan s’aprovi el corresponent expedient de contractació per realitzar les obres, si 
el planejament general i derivat previst en aquest conveni està aprovat. Als efectes 
escaients, en el supòsit de transmissió de la titularitat per part de Megadyne 
Rubber, SA, abans de la licitació de dites obres, la nova persona titular se 
subrogaria en l’obligació econòmica dimanant del present compromís, de 
conformitat amb l’article 27.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 
305/2006, de 18 de juliol). 

3.  Si l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú decidís procedir a l’alienació de 
l’aprofitament mig obtingut per cessió obligatòria i gratuïta, Megadyne Rubber, SA, 
es compromet a participar en el procediment d’alienació corresponent, i a ofertar 
per l’adquisició de la meitat dels terrenys de cessió corresponents a dit 
aprofitament mig, la quantitat de SET-CENTS CINQUANTA MIL euros (750.000 €) 
i a adquirir-los si la seva oferta és la més avantatjosa per al municipi. Tot això en 
interès propi i amb la finalitat de garantir l’execució del vial. 

4.  La millora d’aquest vial implica l’execució de la calçada, recorregut per vianants i 
bicicletes, arbrat i enllumenat públic. 

5.  L’execució d’aquest vial es realitzarà de forma independent a l’execució de les 
obres d’urbanització del sector, una vegada es procedeixi a l’expropiació dels 
terrenys necessaris. 

6.  En tot cas, el cost total de les expropiacions derivades de les actuacions 
d’infraestructura externa als sectors serà assumit per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

7.  El sector anomenat “La Plana Nord” assumiria l’execució de les obres 
d’urbanització externes que, en el seu cas, estableixi la modificació del PGOU. 

 

VUITÈ.- La subcentral elèctrica. 

Dins de la modificació del planejament general i del nou planejament derivat que 
l’Ajuntament es compromet a promoure en els termes previstos en aquest conveni, els 
terrenys actualment qualificats com a sòl no urbanitzable incorporats al sector 
anomenat “La Plana Sud”, segons plànol adjunt assenyalat com a annex núm. 4, a 
l’Oest de la línia elèctrica d’alta tensió existent, seran qualificats com a zona destinada 
a serveis tècnics, en el que sigui necessari, i d’equipaments públics i/o zones verdes 



 

 

en la resta, si n’hi hagués. L’Ajuntament obtindrà la titularitat dels terrenys destinats a 
la subcentral elèctrica a través del procés reparcel·latori, com a cessió obligatòria i 
gratuïta.  
 

NOVÈ.- Control i seguiment de les obres. 

Tenint en compte que bona part de les obres d’urbanització que es deriven d’aquesta 
nova ordenació del sector vénen referides a l’execució de sistemes generals externs 
al mateix, i amb l’objectiu de vetllar per l’interès general en el correcte i adequat 
desenvolupament d’aquestes actuacions, l’Ajuntament podrà fer un control i 
seguiment de les esmentades obres, bé de forma directa o a través de les seves 
empreses municipals. Les possibles despeses que, si fos el cas, originin aquestes 
tasques de control i seguiment seran pactades prèviament per les dues parts 
signatàries del present conveni.  
 

DESÈ.- Paràmetres urbanístics bàsics. 

Els paràmetres urbanístics bàsics de la modificació puntual de PGOU, i 
conseqüentment del PEMU de desenvolupament que se’n deriva, són els que es 
contenen en el document que s’acompanya al present conveni com a annex núm. 6. 

 
I, perquè consti, i en prova de conformitat, signen el present conveni totes les parts 
per triplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i data indicats ut supra. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  En aquest apartat l’empresa Megadyne Rubber, que 
és una empresa que ha anat canviant de nom, però que fa molts anys que es 
troba a Vilanova instal·lada, té unes instal·lacions () la petició, a la Plana, al 
sector de la Plana, que en el Pla del 81 estaven com a “industrias en el 
campo”, era un epígraf així que fa una certa gràcia, perquè estava qualificat 
d’aquesta manera, aquí i a tot arreu, i en el Pla General del 2001 passa a ser 
un sòl qualificat d’urbà industrial, però pendent del desenvolupament d’un Pla 
Especial per a totes les empreses afectades, bàsicament aquí hi ha dues 
empreses: l’empresa Mahle i l’empresa Megadyne.  El desenvolupar el sector 
entenem que és, més que res per l’evolució històrica que ha anat tenint doncs 
aquest espai, era una mica complicat que aquestes dues empreses es 
posessin... no que es posessin d’acord, però que tinguessin el mateix moment 
econòmic de poder desenvolupar doncs un Pla Especial, que representa doncs 
totes unes despeses, una... en fi, una generació d’activitat determinada per una 



 

 

empresa, que és difícil que sigui la mateixa per a dues empreses que són 
d’àmbits diferents, i per tant aquí el que hem escoltat és la proposta de poder 
separar, segregar aquest espai, aquest polígon en dos sectors, un sector que 
és el sector nord, diguem, i el sector sud, que és el que en aquest cas doncs 
ens comprometríem a través d’aquest conveni a desenvolupar.  El sector sud 
és el sector que va del Camí Ral fins al final del perímetre que ocupa la 
parcel·la de Megadyne Rubber, i per tant doncs desenvolupar aquest sector, 
en comptes de a una sola velocitat, a dues velocitats, tenint en compte doncs 
les necessitats de l’empresa i també de la ciutat. 
 
En aquest cas la finalitat del conveni és ajudar la viabilitat de l’activitat de 
l’empresa Megadyne a Vilanova, reafirmant la voluntat i la intenció de 
permanència de la seva activitat que desenvolupa en el nostre municipi, així 
com el manteniment de llocs de treball actual, contribuint positivament a la 
seva capacitat futura de generar ocupació, i enriquir el nivell de productivitat 
econòmica fins el municipi.  També, dins d’aquesta proposta, hi ha el punt de 
fer possible la construcció d’una subcentral elèctrica a futur, és a dir, reservar 
l’espai, en un terreny de cessió gratuïta en l’àmbit de la Plana.  La urbanització 
interna del sector també, que correria a càrrec de l’empresa Megadyne, i fer 
que Megarubber o Megadyne assumeixi una part dels costos d’urbanització del 
vial d’accés, que va des del sector fins a la Masia d’en Frederic.  El nostre Pla 
General preveu la connexió tant cap a la Masia d’en Frederic com fins a la 
carretera de l’Arboç d’aquest sector de la Plana.  Un li posa com a càrrega 
urbanística pel sector de Mahle i l’altre pel sector de Megadyne, i hi ha el 
compromís doncs d’ajudar a pagar doncs els costos d’urbanització d’aquest 
sector. 
 
A més a més l’empresa Megarubber doncs es compromet a, si es dóna el cas, 
cosa que només si es dóna el cas, el 5% del 10% d’aprofitament mig que 
podria generar-se del canvi d’ordenació del sector, doncs en el cas de que es 
volgués alienar, doncs poder tenir l’opció de comprar aquestes parcel·les al 
preu de... proposat de 750.000 euros. 
 
I finalment doncs l’obligació... el conveni recull d’obligació de fer una nova nau 
abans de poder executar tota l’ordenació que es preveu.  És a dir, es tracta de 
fer possible que l’empresa Megadyne pugui establir-se a la nostra ciutat, en un 
espai que està, que estaria davant del que és ara l’actual edifici i, a partir 
d’aquesta nova ubicació d’aquesta... de l’empresa, doncs poder alliberar sòl 
per poder doncs crear més activitat industrial amb parcel·les més petites, cosa 
que no preveu actualment el nostre Pla General i, per tant, dificulta el 
desenvolupament d’un sector que probablement actualment ara està una mica 
desfasat en funció de les necessitats de política industrial que pot tenir doncs 
qualsevol ciutat, no?, i de generació de llocs de treball.  Es tracta de fer 
parcel·les més petites i, per tant, doncs facilitar que hi hagi indústries, petites 



 

 

indústries, tallers, etc., que es puguin instal·lar allà i doncs generar d’aquí uns 
quants anys doncs un lloc, un centre d’activitat, nova activitat econòmica. 
 
El temps que ens hem previst per desenvolupar això és: en el periode d’un any 
desenvolupar doncs aquestes modificacions, després de la signatura del 
conveni; primer hi ha l’obligació de fer la nau i després quatre anys més per fer 
la urbanització de la resta del sector per tal de que l’empresa tingui 
disponibilitat econòmica per fer front a les despeses d’urbanització que, 
repeteixo, correrien a càrrec de la pròpia empresa.  
 
I aquest és el conveni que hem presentat.  Hem parlat amb l’empresa, hem 
parlat amb els treballadors i, tot i que doncs l’empresa pateix dificultats 
econòmiques i per tant doncs un historial de dificultats, amb moments més 
bons i més dolents de la seva oferta de... la seva producció, ara la seva 
insistència ens ha fet reflexionar a poder doncs facilitar al màxim possible el fet 
de que pugui estar aquí, de que pugui preservar llocs de treball i que, per tant, 
pugui fer viable que aquesta empresa pugui estar a la nostra ciutat, tal com és 
l’interès de la direcció de l’empresa i de la propietat i per tant doncs que també 
pugui desenvolupar un sector que, complementàriament, incorporarà en el 
futur, d’aquí quatre-cinc anys, doncs nous llocs de treball o espai per poder 
generar nous llocs de treball. 
 
I per tot això, doncs, tal com s’ha informat en comisions informatives, i que 
se’ls ha lliurat el conveni, els demano el seu vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular entenem la necessitat d’adaptar-se 
a les necessitats d’aquesta empresa i, per tant, a dividir en dos aquest 
planejament per fer-lo més viable.  Entenem també que l’empresa vulgui fer 
aquest trasllat o aquesta reconversió de la seva nau a través de la parcel·lació.  
Nosaltres simplement voldríem sentir, com a mínim de forma pública, un dubte 
que crec que pesa, pesa a tots els que hem tingut accés al conveni, que és 
quines garanties hi ha –jurídiques, no jurídiques, formals, informals...-, quin 
nivell de confiança o de garanties ens pot explicar el govern públicament que té 
de que aquesta empresa no farà l’operació urbanística i marxarà?  Que 
imagino que és... que jurídicament és impossible garantir el que no marxi, però 
quin és el grau que creu el govern que hi ha de compromís en tot això, perquè 
és una operació urbanística bàsicament que... on l’Ajuntament adapta, 
s’adapta força a la situació, però s’espera també que l’empresa 



 

 

convenientment doncs respongui amb una certa permanència en aquesta 
ciutat, com a gratificació, o com a compensació doncs a aquesta adaptació. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero?  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcalde.  Per posicionar el grup, nosaltres votarem a favor perquè 
una de les condicions que des del grup de Convergència i Unió es va demanar 
era que s’intentés tancar, o intentés assegurar la permanència de l’activitat i 
dels llocs de treball, el manteniment.  Evidentment que potser és difícil i que no 
es pot obligar, no?, però jo penso que queda reflectit al conveni prou clar i prou 
definitiu i per això nosaltres votarem a favor.  Gràcies. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, responent a la pregunta que ha fet el senyor Arrufat, bàsicament... per a mi 
personalment la garantia era que aquesta... la direcció de l’empresa, la 
propietat, s’ha posat en contacte reiterades vegades amb nosaltres, ha intentat 
arribar a un acord des de fa bastant de temps que estem treballant amb un 
possible... al final ha acabat sent un conveni i aquesta modificació, però amb 
altres possibilitats, i per tant la seva voluntat de mantenir-se aquí.  Després 
d’una reflexió jo crec que ells probablement doncs ho podran explicar en el seu 
dia -jo espero que ben aviat-, però les garanties, primerament la garantia de 
que hi havia un interès per mantenir l’empresa aquí, per motius estratègics 
d’ells, perquè aquí tenen gent formada, etc., etc.   Però és clar, amb això és 
veritat que són intencions i després doncs poden no quedar reflectides, ben 
reflectides.  De fet, havíem treballat amb diferents redactats i en algun no 
quedava prou especificat aquesta garantia màxima, diguem, eh?, aquesta 
confiança mútua entre l’empresa i el govern municipal per tirar endavant 
aquesta modificació.  Hi ha un apartat en què es diu que l’obligatorietat de fer... 
hi ha una obligatorietat de fer la nau, l’empresa, diguem, l’empresa nova, i no 
entra... el planejament no entra en vigor, eh?, no actua el planejament fins que 
no està acabada l’empresa i en marxa l’empresa.  Per tant, aquesta és una 
garantia jo crec que com amb molt de pes, no?  I em sap greu, a veure, parlar 
d’això, perquè probablement l’empresa tampoc... a veure... la desconfiança... 
hem treballat amb la confiança mútua entre empresa i govern municipal i 
l’empresa municipal PIVSAM, que ha estat donant suport, de fet donant suport, 
treballant moltíssim per fer viable aquesta possibilitat de que es mantingui 
l’empresa aquí, i no voldria que es pensés que desconfiava directament d’això, 
no?, però evidentment ens demanaven, tant... bueno, la gent, clar, vol 
garanties en un moment en què es difícil tenir garanties, però de tot, de tot 



 

 

plegat, de tot el món, no?  Aleshores, com que és molt difícil, és molt difícil 
també arribar a un compromís.  Jo, la gent amb què he parlat, doncs em donen 
tot el respecte i l’absoluta garantia.  A més a més de tot això doncs hem 
intentat reflectir-ho en el conveni d’aquesta manera: l’obligació de fer 
l’empresa, de construir l’empresa abans d’entrar en funcionament la resta del 
sector de... que a més a més tenen uns quants anys per desenvolupar-ho, o 
sigui que és factible que pugui ser viable per a ells.  I a ells els interessava, a 
més a més, eh? 
 
ALCALDE 
 
Jo crec que és d’agrair la col·laboració que hi ha hagut per part de totes les 
parts, no?, de la pròpia empresa, dels seus treballadors, i precisament perquè 
ha existit aquesta col·laboració no ha sigut cap inconvenient l’introduir una 
garantia que garanteix, valgui la redundància, que la hipòtesi de no realitzar-se 
la nau i, per tant, el trasllat de la producció, doncs la validesa real i efectiva del 
que avui estem aprovant doncs quedaria condicionada clarament en aquest fet, 
no?  I en aquest sentit també s’ha de dir que no hi ha hagut cap resistència 
perquè evidentment darrere hi ha la voluntat doncs de tirar endavant el procés, 
no?  El que passa que també és bo per a tots, per a la pròpia empresa, fins i 
tot, doncs que aquestes garanties existeixin per a major tranquil·litat de tothom, 
perquè al final és el que volen totes les parts. 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
  

10. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE 
NOVEMBRE DE 2010, D’APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ, ORDENACIÓ I TRACTAMENT PAISATGÍSTIC 
DEL TORRENT DE LA PASTERA. 

 
ALCALDE 
 
I el següent és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de 
novembre, d’aprovació del plec de clàusules i convocatòria de la licitació 
d’obres d’urbanització, ordenament i tractament paisatgístic del torrent de la 
Pastera. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

En data 23 de novembre de 2010 la Junta de Govern Local va acordar declarar 
l’urgència en la tramitació, aprovar l’expedient de contractació, el plec de 
clàusules administratives i la licitació de les obres del projecte d’urbanització, 
ordenació i tractament paisatgístic del Torrent de la Pastera, pel tràmit 
d’urgència donada l’existència de raons d’interès públic per la  necessitat de no 
deixar l’obra inacabada i continuar  les obres  d’urbanització.  
 
Atès que s’ha de procedir a la ratificació d’aquest  acord per part del Ple de la 
Corporació , de conformitat amb l’esmentat acord i amb  les Bases d’execució 
del pressupost municipal.  
 
Per tot l’exposat, aquesta Comissió informativa de l’Àrea de Ciutat Sostenible i 
Participació proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de 
novembre de 2010 de declarar la urgència en la tramitació, aprovació de 
l’expedient de contractació, el plec de clàusules economicoadministratives 
particulars i tècniques particulars, per a la contractació de l’execució de les 
obres del projecte d’urbanització, ordenació i tractament paisatgístic del Torrent 
de la Pastera, amb un pressupost de CINC-CENTS NORANTA-TRES MIL 
DOS-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (593.220,34), 
sense IVA, més 106.779,66 euros corresponents al 18 per cent de l’IVA, fan un 
pressupost total de SET-CENTS MIL EUROS (700.000 €), amb l’IVA inclòs. 
 
SEGON. Adoptar el compromís de dotar el pressupost municipal de 2011 de la 
partida corresponent per al pagament de les esmentades obres.  
 
TERCER. Facultar I’Il·lm. Sr. Alcalde perquè, en nom de la Corporació, signi 
els documents que siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
 
ALCALDE 
 
Tal com vam dir, la voluntat del govern municipal era que, una vegada fetes les 
obres de cobriment del torrent, s’iniciessin sense demora, és a dir, a 
continuació, les obres d’urbanització de l’entorn de sobre del cobriment del 
torrent.  I això va en aquesta direcció de treure el plec de clàusules i que vam 
treure, i ratificar aquesta publicació del plec de clàusules per la reurbanització 
del torrent de la Pastera. 
 
Per tant, vots, si no hi ha paraules, vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

11. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA URBANITZACIÓ DE SANTA MARIA DE 
CUBELLES. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions, que la primera em sembla que bueno... la 
primera es va introduir perquè va quedar sobre la taula, però es manté sobre 
la taula i la segona és la del Partit Popular sobre els reductors de velocitat.  
Senyor Gomáriz. 
 
El secretari inicia la lectura de la part resolutiva de la moció que correspon al 
punt núm. 11 de l’ordre del dia. 
 
ALCALDE 
 
Aquesta és la que ha quedat sobre la taula i es manté, el que passa que com 
venia ja d’un altre Ple... no, no, perquè... no per inèrcia, sinó perquè així 
corresponia es va posar al Ple i finalment el grup de Convergència, que va 
quedar que en parlarien d’aquest tema amb en Joan Martorell, el manté sobre 
de la taula i passem al punt número 12. 
 
Es deixa sobre la taula aquesta moció. 

 
12. MOCIÓ DEL PP SOBRE ELS REDUCTORS DE VELOCITAT. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Al llarg dels temps, a la nostra ciutat, com a totes les ciutats, ens hem vist amb 
la necessitat d’implantar als nostres carrers reductors de velocitat, que 
provoquessin que els vehicles haguessin de reduir la velocitat per garantir la 
seguretat de vianants, però també en altres l’ús inadequat de carrers com a 
circuits de velocitat. 
 
També al llarg dels temps, han estat uns quants el models que s’han anat 
instal·lant, i en alguns casos també suprimint, intentar adequar el model a 
l’objectiu específic que es pretenia, sense que hi hagués un criteri fix 
determinat, d’altra banda, perquè tampoc no existia una norma. 
 
No obstant això, al setembre de 2008, el Ministeri de Foment, a través de 
l’ordre FOM/3053/2008, va aprovar una instrucció tècnica per a la instal·lació 
de reductors de velocitat i bandes transversals a la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat.  



 

 

 
Aquesta instrucció, que no és d’aplicació a altres vies que no sigui la Xarxa de 
Carreteres de l’Estat, contempla un criteris de disseny i materials d’aquests 
elements, fixats a partir de les experiències obtingudes al llarg dels anys, tant a 
Espanya com a d’altres països.  
 
És en aquest marc que considerem que seria positiu que a la nostra ciutat ens 
fem nostra l’esmentada instrucció tècnica i la complim i fem complir en tots 
aquells indrets de la nostra ciutat que, pels motius que siguin, es consideri que 
requereixen d’elements reductors de la velocitat dels vehicles. 
 
És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 
 

“1)  Adoptar com a pròpia la instrucció del Ministeri de Foment, dictada 
mitjançant l’ordre FOM/3053/2008, relativa a la instal·lació de reductors de 
velocitat a la via pública. 

 
2)  Donar les instruccions necessàries als serveis tècnics municipals per tal 

que, quan es consideri necessària la instal·lació d’aquests elements, el 
seu disseny estigui d’acord a la Instrucció Tècnica esmentada 
anteriorment. 

 
3)  Preveure la gradual substitució dels reductors de velocitat instal·lats a la 

nostra ciutat i que no s’ajustin a l’esmentada Instrucció Tècnica, per tal 
que ho facin, en un termini de dos anys.” 

 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, no és la primera vegada que parlem dels 
reductors de velocitat a la nostra ciutat, és un tema que porta molts anys, és un 
tema recurrent.  Penso que tots els ajuntaments de gairebé... del món civilitzat, 
per la inadequació o falta de normativa que sempre n’hi ha hagut envers 
aquests badens que es posen doncs perquè els vehicles no agafin velocitats 
excessives en llocs on són una mica perillosos, no?  Al setembre del 2008 va 
sortir una normativa regulant, des del Ministeri de Foment, regulant aquest 
tipus de badens a les carreteres de competència nacional, competència del 
Ministeri de Foment, en les quals doncs ja figurava certes alçades i 



 

 

disposicions genèriques doncs per poder instal·lar aquests tipus de badens 
sense incórrer en perill doncs ni per a vianants, ni per a motociclistes, ni per a 
vehicles, i que fos compatible doncs amb la convivència que han de tenir 
vehicles i peatons, no?  Nosaltres el que demanem és que l’Ajuntament 
assumeixi aquesta normativa com a seva per als carrers de Vilanova i que, 
mica en mica -entenem la dificultat i la quantitat, la immensa quantitat de 
reductors de velocitat... de velocitats que tenim a la nostra ciutat-, doncs que 
es vagin adequant a aquesta normativa que va treure el Ministeri de Foment.  
Essencialment és això i per això demanem el vot a favor d’aquesta moció.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies, Óscar.  Xavier Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Hem considerat la moció i ha de ser així, l’hem de 
votar a favor amb l’argument principal de que ja fa temps que ho venim fent, 
diguem-ne, és a dir, si observeu els nous badems, els més recents, eh?, si 
voleu, a la plaça del Pou o al carrer Sant Magí, ja compleixen estrictament 
aquest codi alguns d’anteriors del darrer any, any i mig, per instruccions 
expresses gairebé diria d’aquest regidor que és sabut doncs que ha tingut una 
preocupació per aquest tema.  És a dir, una de les primeres coses que vàrem 
fer quan vaig assumir la responsabilitat en mobilitat és reduir alguns 
percentatges de determinats badems d’aquesta ciutat que, al meu entendre, 
diguem-ne, superaven qualsevol criteri de sentit comú, diguem-ne, no?  L’altra 
cosa és que hi han alguns badems que ja no es poden reduir més perquè les 
construccions, la qüestió tècnica diguem-ne del vial no ho permet, per temes 
de desaigües i demés, no?, però la construcció de nous badems ja es fa 
segons aquest criteri i em sembla bé que en els dos propers anys –a més, un 
termini més que raonable, diguem-ne- aquells que es creguin que cal reduir-los 
doncs ho podem parlant i evidentment doncs que s’executin les ordres perquè 
així es faci. 
 
Per tant, anunciar el nostre vot a favor. 
 
ALCALDE 
 
El senyor Ibars, però, volia dir alguna cosa. 
 
 
 
 



 

 

JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  No, és que el nostre grup votarà a favor, i per dues 
coses molt importants, perquè nosaltres al març del 2008 vam presentar una 
moció en aquest aspecte, i va posar una referència que encara no hi havia el 
reglament, no hi estava el reglament, el reglament és del setembre del 2008, 
és a dir que Convergència es va adelantar al reglament, eh?, que consti en 
acta.  I vam posar com a indicació la cruïlla de l’Esperança, abans d’arribar al 
Neàpolis.  I ara... i la segona és que em quedo sorprès, senyor Carbonell, que 
digui que vostès n’estan fent; sí que n’estan fent, però si no arriba a passar la 
Volta Ciclista a Espanya a la ronda d’Europa encara hi hauria les bandes 
sonores i a molts llocs de la ciudat encara estan les bandes sonores.  I aquest 
reglament, i aquest reglament... les bandes sonores... i aquest reglament no 
parla de bandes sonores.  Jo no sé si se l’han llegit, jo demanaria que se’l 
llegissin, eh?, el reglament no parla de bandes sonores, parla d’ubicar les 
rampes i els badens.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

13. MOCIÓ DE LA CUP PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, 
ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A L’HABITATGE FRONT 
ALS DESNONAMENTS. 

 
ALCALDE 
 
I la següent moció és de la CUP, per una política de seguiment, 
assessorament i suport al dret a l’habitatge front als desnonaments.  Senyor 
Gomariz... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
La situació de crisi econòmica va començar per l’esclat de la bombolla 
immobiliària per passar a instal·lar-se a quasi tots els àmbits de la vida 
econòmica i social. Abans de 2008 els bancs finançaven fins al 100% de la 
compra de vivendes, sense mirar gaire la capacitat econòmica real i amb 
projecció de futur de les famílies per retornar les hipoteques. Els mateixos 
bancs taxaven el valor dels immobles ben a l’alça, en base a paràmetres 
purament especulatius i basats amb l’espiral inflacionista del sector, molt per 
sobre del cost real. Les condicions eren tals, que molta gent amb necessitat 
d’habitatge va veure l’ocasió de satisfer aquest dret fonamental de la persona: 



 

 

el dret d’accés a l’habitatge. Ocasió que oferia en la compra de l’habitatge 
majors facilitats i més baix cost que en el seu lloguer. 
 
Punxada la bombolla, el marc legal que acompanya el tràgic procés de 
correcció d’aquesta situació fictícia deixa a desenes de milers de ciutadans 
desemparats i perseguits per la llei. És un marc legal que ignora les causes, 
els impulsors i els creadors de la bombolla primer i de la crisi després i que 
culpabilitza, quasi en exclusiva, l’insolvent família que serà desnonada de tot el 
mal.  Amb el marc legal actual, a la família que no pot seguir pagant els 
terminis de la hipoteca,  se li reclama l’immoble i, si aquest no és venut 
exitosament al mercat, se li reclama igualment continuar pagant el deute. 
Situació aquesta que porta a moltes famílies a ser desnonades de la seva llar i 
obligades a seguir pagant la hipoteca de l’immoble que ja no tenen.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, l’any 2009 es van tirar 
endavant a l’estat Espanyol 93.319 processos d’execució hipòtecària, dels 
quals la major xifra (18.000) correspon a Catalunya, i al 2010 es calcula que 
acabarà amb 121.000 al conjunt de l’Estat. La gran majoria d’aquests 
processos acaben amb desnonament, i molts responen a primera i única 
vivenda familiar de l’hipotecat, o fins i tot de l’avalista. Els processos d’execució 
hipotecària posen més que mai al descobert el flagrant incompliment de 
diverses disposicions recollides a la Constitució Espanyola o al Pacte 
Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya n’és 
signatari. En concret, queden pràcticament ignorats articles de la Constitució 
com l’art. 24 sobre tutela judicial efectiva, l’art. 14 sobre igualtat, l’art. 9.3 sobre 
interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics o, evidentment, l’art. 47 sobre 
l’habitatge digne i adequat. 
 
La solució de fons a la dramàtica situació generada per uns mercats 
immobiliaris i financers irresponsables, en un marc legal irresponsable, no és a 
les mans dels ajuntaments. Tampoc és a l’abast d’una actuació immediata 
resoldre amb recursos i disposicions públiques el dret de les persones a un 
habitatge digne. Cal que sigui un objectiu polític de primer grau, però no 
resoldrà la immediatesa dels drames quotidians que vivim avui en dia. No 
obstant això, algunes mesures de seguiment, assessorament i suport contra 
els desnonaments, en base al deure i la responsabilitat que haurien d’exercir 
les institucions públiques en la garantia efectiva del dret a un habitatge digne, 
poden ser impulsades des de l’Ajuntament, ja sigui des de l’Oficina de Drets 
Humans, com des de l’Oficina Local de l’Habitatge. 
 
Més enllà del marc normatiu estatal, pot estar a les mans dels ajuntaments 
desenvolupar iniciatives creatives per fer front als desnonaments, com ja 
s’està fent en altres municipis, ja siguin de Catalunya, de l’Estat espanyol o 
d’altres estats del nostre entorn europeu. Així per exemple, la Taula 



 

 

d’Emergència Social impulsada per l’Ajuntament de Barcelona; la treva 
hivernal francesa que impedeix fer desnonaments en els mesos més freds 
(entre novembre i març); l’ordenança d’alguns municipis francesos com el de 
Bobigny, que impedeix fer cap desnonament per motius econòmics i obliga als 
privats a acudir a una comissió municipal de mediació que busqui solucions 
alternatives al desnonament; o l’ordenança del districte X de la ciutat de 
Roma, que preveu l’expropiació de l’usdefruit de pisos buits per a reallotjar 
famílies desnonades durant cinc anys en règim de lloguer social. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 

• Habilitar un servei de seguiment, a tall d’observatori, de la situació 
global de l’habitatge i, concretament, dels processos d’execució 
hipotecària i desnonaments a Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de 
visibilitzar una realitat sovint oculta. 

 
• Oferir directament a les famílies en procés de desnonament 

assessorament legal i funció de mediació amb els bancs i caixes per 
trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l’habitatge a 
les esmentades famílies o persones. 

 
• Incorporar tota aquesta informació i funcions al futur Pla Local de 

l’Habitatge perquè siguin tingudes en compte a l’hora de planificar les 
actuacions corresponents de cara al futur. 

 
• Coordinar aquest servei local amb el servei Ofideute de la Generalitat de 

Catalunya i amb les organitzacions socials, jurídiques i institucionals que 
actualment es dediquen a fer aquest seguiment i suport, com 
l’Observatori DESC, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya 
(ADICAE Catalunya) i altres. 

 
• Donar suport a la proposta de modificació de la Llei d’Enjudiciament 

Civil i de la Llei Hipotecària impulsades al Congrés dels Diputats, on es 
troba actualment aparcada en situació d’estudi després d’haver estat 
discutida en la sessió de la Comisión de Vivienda del 16 de juny passat, 
i traslladar aquest suport a la Comisión de la Vivienda del Congrés de 
Diputats i a la Mesa del Parlament de Catalunya. Aquesta modificació 
permetria a les famílies afectades liquidar el deute amb l’entrega de 



 

 

l’habitatge i poder començar de zero, sense haver d’arrossegar un deute 
de per vida.  

 
• Més enllà del marc normatiu d’àmbit estatal que regula el mercat 

hipotecari, estudiar iniciatives municipals innovadores per fer front als 
desnonaments per motius econòmics, com ja s’està produint a d’altres 
municipis. 

 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, és una moció que no fa referència a res que no sapiguem tots, ni 
segurament a res que no s’hagi estudiat d’impulsar des del govern.  En tot cas 
ve a intentar fer un resum de com està agreujant-se la situació, sobretot pel 
que fa als processos d’execució hipotecària, és a dir, de desnonaments n’hi pot 
haver per diferents raons.  En aquest cas es tracta dels processos d’execució 
hipotecària, és a dir, de què permet fer la llei als bancs en cas de que la 
persona que havia sol·licitat una hipoteca no pagui, que és que no pugui saldar 
el seu deute amb la casa, sinó que continuï devent bona part del deute una 
vegada entregada la casa.  Davant d’aquesta situació insòlita a Europa i 
injusta, que no és més que la continuació d’una altra situació insòlita i injusta, 
que és el d’haver otorgat hipoteques potser a qui segurament no tenia 
garanties de retornar-les durant o durant molts anys, és a dir, d’un marc legal 
bancari, etc., doncs que ho ha facilitat, etc., doncs ens trobem alarmes o 
senyals d’alarma que ens indiquen que hi ha molta gent que deixa de pagar la 
hipoteca, que cada vegada en són més, i que els espera un futur molt incert en 
aquestes persones, perquè un cop tornen la vivenda que durant temps han 
estat pagant, però que no poden continuar pagant, la tornen, es queden sense 
casa, moltes vegades és primera vivenda, per tant es queden sense casa, 
sense la seva primera residència, i normalment no en tenen una altra, però a 
més a més es queden amb el deute de la hipoteca, que han de continuar 
pagant tot i no tenir casa.   
 
Per això nosaltres sabem que l’Ajuntament hi pot fer molt poc al respecte, 
sabem que hi ha petits mecanismes que la Generalitat, a manca de diàleg amb 
els bancs o arrel d’un diàleg tancat, trencat amb els bancs, quan els bancs van 
decidir que no parlarien més amb la Generalitat sobre aquest tema, però la 
Generalitat ha posat algun servei que intenta donar sortida a això i per tant 
proposem una cosa que és probable doncs que des del govern s’hagi estudiat, 
però l’intentem lligar amb altres propostes per fer una mica una reflexió enfront 



 

 

aquests desnonaments per procés d’execució hipotecària, que és donar suport 
en aquestes famílies, assessorament legal, intentar fer de mediador amb el 
banc, perquè es donen casos en què fent de mediació, fent la mediació entre el 
banc i la família, el banc pot accedir doncs a replantejar la duresa d’aquesta 
execució hipotecària, i perquè és evident que el banc veu que hi està guanyant 
molt amb aquesta execució hipotecària, es queda la vivenda i es queda a més 
a més amb el deute i, per tant, és possible, tot i que no probable, la mediació, o 
l’èxit de la mediació.   
 
També demana la moció, i òbviament si es creu pertinent es pot votar per 
punts separats, un suport a la campanya que està ara ja a dins del Congrés 
dels Diputats des d’aquest estiu, que demana la modificació d’aquesta llei 
hipotecària, perquè sigui menys injusta enfront a aquests casos.  Es demana 
doncs que... ha pensat la moció, o ha pensat la CUP, especialment en dos 
organismes de l’Ajuntament perquè treballin sobre la matèria.  Evidentment 
amb la base de Serveis Socials però també incorporar-hi en tot cas l’Oficina 
Local de l’Habitatge i l’Oficina de Drets Humans, perquè al cap i a la fi parlem 
del dret a l’habitatge, la negació al dret a l’habitatge es tracta finalment de drets 
humans.  Proposem que a banda de donar aquest assessorament legal i 
aquesta funció de mediació, doncs es faci també o s’intenti fer un mapa de les 
situacions que es produeixen d’aquest tipus a Vilanova i la Geltrú, perquè tot i 
que tenim dades generals que recull el Consell del Poder... el Consell General 
del Poder Judicial, ens manquen sobretot saber si això està succeint i en quin 
grau està succeint a la nostra realitat, al nostre entorn.  És important i és 
important i ho diem doncs en un altre punt -i amb això acabo-, és important per 
saber d’on partim quan fem el Pla Local de l’Habitatge i diem que és poc visible 
en tot cas per als oients, per als espectadors, ens és poc visible perquè 
entenem o així ens expliquen que succeeix sovint, que la mateixa família que 
queda desnonada i que queda amb un deute doncs de per vida té poques 
ganes d’explicar en el seu entorn la seva situació d’endeutament de per vida i 
d’absència, o sigui, de pèrdua del seu habitatge. 
 
Bé, són una sèrie de propostes per intentar fer un mínim front des de l’ens 
local, des de l’Ajuntament a una de les conseqüències que està generant la 
crisi. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, anunciar el vot favorable del govern a la 
totalitat de la moció i més que res fan referència... es demana la implicació de 



 

 

les regidories, Serveis Socials i Habitatge, que de fet ja estan fent pràcticament 
moltes de les coses que s’estan demanant a la moció.  Des de Serveis Socials 
hi ha un seguiment, un servei de seguiment creat i de fet estan tramitant molts 
ajuts, precisament perquè la gent no pot pagar la hipoteca o el lloguer.  El 
servei d’Ofideute de la Generalitat l’estem donant des de l’Oficina Local 
d’Habitatge des del mes d’abril del 2010, perquè ha estat operatiu des del mes 
d’abril, abans encara no hi era, per lo tant és un servei... l’únic que fem és de 
mediadors.  Al 2010 la secretaria el va presentar al febrer, a l’abril ja és 
operatiu i tots aquells casos sobre endeutament hipotecari doncs els derivem 
amb ells, perquè nosaltres pràcticament poca interlocució tenim amb els 
directors de zona i departaments responsables d’aquestes decisions, i també 
paral·lelament, des de l’Oficina Local de l’Habitatge, bueno, anunciar que es fa 
un servei gratuït d’orientació i assessorament en matèria d’habitatge que, 
dintre de les nostres capacitats i limitacions doncs intentem adreçar a tots 
aquells ciutadans que tenen problemes. 
 
Res, acabar la intervenció doncs ratificant el vot favorable del govern a la 
totalitat de la moció. 
 
ALCALDE 
 
Ariadna.  Gràcies, Xavier. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, hola, gràcies.  Aviam, el sistema econòmic general es basa, ens agradi o 
no, en un sistema bancari ferm.  Un sistema que facilita l’accés a la vivenda en 
base a rendiments futurs, per exemple, la gent que no té diners doncs els hi 
deixa diners perquè puguin accedir a una vivenda; permet la seguretat dels 
mateixos, no cal que tinguem els diners sota d’una rajola; genera un efecte 
multiplicador del diner; crea riquesa en base a igual base monetària.  
Evidentment tot això són factors positius al sistema banca i no els podem 
menystenir, però evidentment també tenim uns efectes negatius, especialment 
quan hi ha hagut un control absolutament global del mercat immobiliari, fet que 
ha fet que el sistema bancari sigui, diguem-ne, coculpable d’aquesta bombolla.  
Per tant, tot i que no podem compartir del tot la part expositiva, l’entenem i fins 
i tot la compartim en gran part, però no completament, això no ens treu que 
puguem afegir-nos a quasi totes les propostes que se’ns plantegen.  
 
Tinguem en compte també que el terme desnonament ha d’incloure aquells 
lloguers de renda antiga, on també s’ha produït per part d’aquest sistema unes 
certes injustícies i uns efectes de mobbing sobre aquella gent que tenia la 
vivenda de renda antiga i que també els fan al carrer per fer a sobre pisos nous 
i d’alguna manera els fan al carrer, i aquests també són desnonats.  



 

 

M’agradaria que quedés palès que aquests també han patit i pateixen aquesta 
bombolla immobiliària i els tinguem presents.  Per tant, nosaltres votarem a 
favor de tota aquesta moció, tots els punts, excepte un punt, que us 
demanarem que es voti a part, perquè creiem que està sobre la taula i seria 
una mica agosarat des de l’àmbit municipal doncs incidir en aquests moments.  
Concretament és el punt... és el penúltim i comença dient: “Donar suport a la 
proposta de modificació...”.  D’aquest punt ens abstindríem perquè està sobre 
la taula i, per tant, entenem que fins que no acabi de tancar-se doncs no té 
massa sentit, però la resta us la votaríem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs crec que les posicions són clares i passem a la votació del punt 
aquest separat, no?  Pregunto, del punt aquest separat, no?  Sí, del punt de lo 
de la Llei separat.  Per tant, votem tots els punts.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat.  I el punt aquest, vots a favor?  Abstencions?  S’aprova amb 
l’abstenció de Convergència i Unió.  És així, no? 
 
 
Es vota la moció, amb la votació separada del paràgraf cinquè: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 3, 4 i 6: 
 
  S’aproven per unanimitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 5: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA, ERC i CUP (15) 
  Abstencions: CiU (7) 
 
S’aprova la moció en la seva totalitat. 

 
 

PREGUNTES ORALS 
 
 

 14. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• Quin és el seguiment que es realitza de l’Ajuntament de l’estat de 
manteniment de les instal·lacions esportives municipals sota 
concessió a tercers? 

 
 



 

 

ALCALDE 
 
Molt bé, passem a les preguntes.  La primera és quin és... és del grup Popular, 
del Partit Popular: quin és el seguiment que es realitza... endavant.  La primera 
pregunta té dos minuts...  Endavant. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, no, bueno, seré breu.  Aquesta pregunta bueno... va dirigida al regidor 
d’Esports, perquè últimament doncs n’hi han instal·lacions esportives 
municipals, com bé preguntaré després, d’àmbit... bueno, que estan sota 
concessió, en les quals n’hi han severes dubtes de quin tipus de manteniment 
s’està realitzant, doncs per les incomoditats que reben els usuaris i per 
diversos accidents que n’hi han hagut, en els quals n’hi han indicis doncs d’una 
falta de manteniment, no?  Llavors la pregunta específica és: quin és el 
seguiment que es realitza a l’Ajuntament de l’estat del manteniment de les 
instal·lacions esportives municipals sota concessió a tercers?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Becerra. 
 
SALVADOR BECERRA 
 
Bé, a veure, existeix una Comisió de seguiment, de manteniment i de conveni,  
que està formada per tres membres de l’Ajuntament i tres membres de 
l’empresa concessionària.  A banda d’això hi ha un tècnic municipal que fa una 
inspecció mensual a les instal·lacions.  Tot i aixins, tot i aixins, a més a més el 
regidor també ha rebut a diferents usuaris amb diferents problemes de 
manteniment.  Malgrat això és cert que hi ha, que hi ha hagut deficiències de 
manteniment, i dir el contrari seria enganyar-nos tots.  Per què està produït?  
Per diversos motius, diversos motius; des de... podríem parlar des de que 
l’empresa concessionària és una empresa d’aquest món i d’aquest moment, 
per tant ha tingut una disminució d’ingressos, ha tingut un increment de la 
morositat, ha tingut un increment de l’ús de les instal·lacions, que no de les 
quotes, perquè hi ha persones que tenen més temps lliure i es passen més 
temps al gimnàs, etc., etc., i segurament, perquè no dir-ho, també una part de 
deixadesa, involuntària però deixadesa en aquest manteniment, hi ha hagut 
problemes.  També és cert que ens hem posat a sobre des de fa tres o quatre 
mesos, hem estat treballant conjuntament amb l’empresa i hi ha hagut millores 
importants.  Per exemple, i sobre les tres queixes que feien els usuaris 
bàsicament, que era: el tema dels clauers de les guixetes, aquests s’han 
canviat tots de nous; algunes peces de les màquines de fitness s’han canviat 
també; i la queixa més important era pel tema de les bicicletes, hi havia una 



 

 

sala amb 50 bicicletes, s’ha ampliat a 70 i, de les 70, 50 són noves.  Han trigat 
una mica més del que nosaltres volíem en servir-les, perquè bueno, hi havia un 
tema d’un leasing que han tingut problemes de finançament, però que 
finalment ho han pogut firmar i són noves des de fa, si no recordo malament, 
quinze dies, no?  Tenim encara pendent un tema de manteniment amb les 
cintes, però que estem segurs que en breu es solucionarà.  De totes 
maneres... 
 
ALCALDE 
 
S’ha acabat el temps.  Però bé, em sembla que ha quedat la resposta més o 
menys clara i si falta alguna cosa, doncs li ho fa saber. 
 

• Quina valoració fa el Govern Municipal sobre el nombre de noves 
activitats econòmiques que durant l’exercici 2010 s’han establert al 
nostre municipi? 

 
ALCALDE 
 
La següent pregunta és sobre el nombre d’activitats econòmiques durant 
l’exercici 2010, que fa el grup del Partit Popular també.  Endavant. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Doncs això, quina valoració fa el govern municipal sobre el nombre de noves 
activitats econòmiques que durant l’any, l’exercici 2010 s’han establert al 
nostre municipi. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, miri, doncs la veritat és que ens agradaria que n’hi haguessin més, no?, 
però tal com vostès em preguntaven en una pregunta per escrit, se’ls hi van 
donar unes dades i si vostè mira comparativament, a l’alçada que estem de 
l’any 2010, comparat amb l’any del 2009, estem amb dades similars, no?  Per 
tant, home, ens agradaria que en tinguéssim més, però comparativament vol 
dir que estem aguantant bastant bé el cop. 
 
Després, el que sí que tenim, vaja, i per totes les demandes que ens fan, són 
el fruit de tot el tema de la urbanizació, de la reurbanització de carrers en el 
centre, tot el tema de l’illa de vianants ens està doncs donant que en aquests 
moments ens comencen a fer demandes per part de nous comerços, 
cafeteries, bars, petites botigues... per tant, home, vulguem o no vulguem el fet 
de l’urbanisme està ajudant també a desenvolupar que hi hagi més activitat 
econòmica en el centre de la ciutat. 



 

 

 
Repeteixo, ens agradaria que n’hi haguessin moltes més, però en aquests 
moments si l’any passat hi van haver 265 llicències que en el seu moment es 
van atorgar i enguany fins al setembre en portem 224, estem amb una mitjana, 
fins i tot una miqueta per sobre de l’any 2009.  Esperançats, però vaja, de totes 
maneres ens agradaria que en aquests moments estiguéssim doblant la... el 
nombre de demandes, eh? 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, és que... 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Perdó.  És que fa un parell de mesos vostè va fer unes declaracions en les 
quals estava molt content pel ritme de... que portaven les noves activitats en 
aquesta ciutat.  Llavors nosaltres pensàvem que vostè tindria alguna altra 
estadística a part de la que ens va oferir per escrit, precisament on es veiés, on 
ressaltés doncs el nombre d’activitats que estan tancant al nostre municipi i 
que s’estan obrint, perquè realment ens va semblar una mica, una mica 
demagògica les declaracions que va fer enfront de... bueno, semblava que 
s’havia acabat la crisis a Vilanova, i realment desgraciadament, 
malogradament és ben diferent.  Llavors el que sí que demanaria és que si té 
altres estadístiques de les que ens va oferir, que si us plau ens les faci arribar 
per tenir una realitat més o menys certera de com està la situació econòmica a 
la nostra ciutat.  Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Les declaracions són fruit primer d’una demanda d’un mitjà de comunicació, 
que en el seu moment se’ns va demanar, i el cert és que si vostès comproven 
amb tot lo que és més el centre comercial de la ciutat, en aquests moments hi 
ha un augment important de noves activitats econòmiques.  I repeteixo, li farem 
arribar més informació.  Tant de bo, eh?, tant de bo n’hi haguessin moltes més, 
però en aquests moments el que sí és que tot allò que sigui actuació 
urbanística millora i ajuda a que es pugui desenvolupar l’activitat econòmica en 
els centres de les ciutats. 
 
 
 



 

 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, precs.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, molt breu, insistim nombroses vegades i a vegades ens fem pesats, però 
ara farà un mes que vam entrar una altra pregunta escrita demanant el cost del 
vídeo de la Fira de Novembre i si era el mateix que PIVSAM va ensenyar a 
Barcelona Meeting Point ara farà un mes.  No se’ns ha respost i és que ens 
costa molt treballar si coses tan senzilles, no?, triguen ja més de l’establert, 
etc., i no s’arregla el problema de les preguntes escrites que es retornin en el 
termini que està establert en el ROM de 30 dies.  Preguem doncs que 
responguin en el termini adequat les preguntes escrites. 
 
ALCALDE 
 
Endavant.  El vídeo, perdoni eh?, però és que això és de fa menys d’un mes.  
Vull dir que potser és un mes... però jo tinc... en fi, és igual.  Això és de fa un 
mes. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
És de la Fira, es fa el vídeo tres dies abans de la Fira.   
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
I la Fira quant fa? 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Al mes de novembre, estem al desembre.  Fa un mes pràcticament que es va 
fer el vídeo. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Justament els he dit que s’està complint el mes que vam entrar les preguntes i 
lo normal és respondre-les abans de... el que hauria de ser... 
 
ALCALDE 
 
És d’un mes. 



 

 

 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo volia fer... des del grup de Convergència i Unió volíem fer un prec en el 
tema de la peatonalització del centre, aquest és un tema que s’està portant des 
de la Regidoria de Mobilitat, ja he parlat alguna vegada d’aquest tema amb el 
senyor Carbonell, i vull que consti en Ple la meva demanda, la nostra 
demanda, perquè ens vénen a veure molts veïns del centre, requerint que es 
tingui molta generositat en com es permet el pas.  Hi han famílies que tenen 
dos cotxes i una moto i un pàrquing al centre, i crec que tenen dret a poder 
accedir al seu pàrquing amb qualsevol dels seus tres vehicles.  Hi ha gent, que 
és gent gran, que els acompanyaran a casa un conegut, que no serà un 
familiar ni serà ni tan sols un amic, potser és un saludat que un dia se’l troba i li 
demana: escolta, avui no puc arribar fins a casa a peu, acompanya’m.  Que 
aquesta persona pugui demanar-ho sense córrer el risc que a aquesta bona 
persona li posin una multa.  El que vull dir és demanar-vos generositat en la 
gestió de la mobilitat pel centre, perquè hi ha molta gent gran que està molt 
preocupada en quina serà la seva qualitat de vida a partir de que les càmeres 
de vigilància controlin absolutament el pas a tothom.  M’agradaria que constés 
en acta.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, en tots els temes hi haurà la màxima generositat –això també ho vull 
deixar clar-, molt especialment en aquest, en el qual encara no s’ha començat i 
estem al bell mig del procés en el qual les persones estan demanant els seus 
passes com a veí i s’està parlant amb els veïns de quins passes es poden tenir 
i quins no.  Per tant... és que estem al mig del procés i per tant aquesta 
generositat existirà, només faltaria, eh?, perquè ha de ser un procés que surti 
bé i en aquest sentit doncs el nostre compromís és aquest. 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  No, el prec que li vull fer és senzillament... des de 
fa molt temps, jo diria que fa més d’un any, que quan accedeixes a Intranet de 
l’Ajuntament i vas a veure plens, perquè t’interessa veure un Ple passat, doncs 
només apareix la carpeta, però està buida.  I avui m’he trobat que he tingut 
necessitat d’anar a consultar ràpidament un Ple de l’any 2001 i m’he trobat i 
llavorens dic faré el prec.  Senzillament, que des del 2003, des de desembre 
del 2003, que no apareix ja, fins a l’any 91 estan buides, no hi han els plens 
corresponents.  Hi ha un enllaç d’un htm, que a vegades són pàgines una mica 
rares, eh?, no... però a partir del 2004 sí que apareixen els plens.  Llavors li 



 

 

faria el prec que dongués les ordres oportunes per posar totes les actes a 
Internet perquè les puguem consultar. 
 
ALCALDE 
 
Correcte, però si ens truca també ho farem.  Vull dir que això és un tema... 
vostè ja m’entén, no?  Que si el... en fi, la cosa de la web no acaba d’estar 
plena perquè l’enllaç no funciona, pues si ens ho diu el secretari els hi diu en 
els informàtics.  No... en fi...  
 
Molt bé, escoltin, molt bon any a tots i bones festes. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.54 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


