
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 4 DE FEBRER DE 2013 

 
Acta núm. 2 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:08 hores del dia 4 de febrer de 2013, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

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

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



 

 

La Sra. ARIADNA LLORENS (CiU) abandona la sessió quan s’està tractant el 
punt núm. 9 de l’ordre del dia.  
 
El Sr. ORIOL ESCALAS s’incorpora a la sessió quan s’està tractant el punt 9 
de l’ordre del dia. 
 
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 extraordinària 

del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de desembre de 2012. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  2. Presa possessió del Sr. RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO com a regidor 

d’aquest Ajuntament. 
  3. Nomenament de MARC FONT RIMBAU com a representant municipal al 

Consorci de Serveis a les Persones. 
  4. Aprovació de la periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions 

Informatives municipals i determinació del seu calendari per a l’any 2013.  
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
  
  5. Ratificació del Decret pel qual es prorroga el nomenament de funcionaris 

a 6 agents interins de la Policia local, fins el dia 31 de març de 2013. 
  6. Ratificació del Decret pel qual s’aprova l’acord amb els Pabordes 2013 

per a la celebració de la “Festa de la Fi del Món”, el dia 21 de desembre 
de 2012. 

  7. Ratificació del Decret d’aprovació del conveni amb l’Associació Ball de 
Diables de la Collada-Els Sis Camins, per a la celebració de la festa d’any 
nou el 31 de desembre de 2012 al Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els 
Sis Camins. 

  8. Ratificació del Decret d’aprovació del conveni de col·laboració amb la 
Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics-ACELL i Special 
Olympics Catalunya. 

  9. Aprovació provisional del pressupost i plantilla per a l’exercici 2013. 
10. Aprovació d’una aportació extraordinària a la societat Promoció Industrial 

Vilanova, Societat Anònima Municipal, per un import de 310.000 euros. 
11. Donar compte Informe de Tresoreria i Annex Intervenció sobre 

compliment terminis pagament Llei de morositat. 
12. Donar compte expedients modificació de crèdits 2012 aprovats per 

Decret. 
 



 

 

 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS 
 

13. Aprovació definitiva de la modificació d’Estatuts de la Mancomunitat 
TEGAR del Garraf. 

14. Ratificar l’acord de JGL de 29.01.2013, d’aprovació del conveni amb 
l’Associació Cultural i Festiva Can Pistraus, per cedir la utilització del local 
de la Nau del Ferrocarril per realitzar el Ball de Mantons el dia 2 de febrer 
de 2013. 

15. Ratificar l’acord de JGL de 29.01.2013, d’aprovació del conveni amb 
l’Agrupació de Balls Populars per cedir la utilització del Centre d’Art 
Contemporani La Sala per realitzar el Ball de Mantons el dia 2 de febrer 
de 2013. 

16. Ratificar l’acord de JGL de 29.01.2013, d’aprovació del conveni amb 
l’associació la Unió Vilanovina per cedir la utilització del Centre d’Art 
Contemporani La Sala per realitzar el Ball del Comparser el dia 10 de 
febrer de 2013. 

 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
17. Ratificació de l’acord de la JGL de 22 de gener de 2013, de ratificació del 

conveni amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Empresa i Ocupació, per dur a terme el projecte anomenat “Smart Cities 
VNG”. 

18. Ratificació de l’acord de JGL de 15 de gener de 2013, d’aprovació del 
conveni de col·laboració amb l’Associació organitzadora dels Tres Tombs 
per a l’any 2013. 

19. Ratificació de l’acord de la JGL de 29 de gener de 2013, d’aprovació del 
conveni de col·laboració amb la Federació d’Associacions pel Carnaval, 
per a l’any 2013. 

20. Aprovació, si escau, de la creació de la comissió d’estudi per integrar la 
prestació del servei públic de ràdio i televisió en l’EPEL Neàpolis i la 
dissolució i liquidació de l’empresa Informació i Comunicació de Vilanova i 
la Geltrú, SAM. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
21. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, per a la incorporació de l’ús religiós a 
l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector Industrial Roquetes. 

22. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació, 
per a la inclusió de l’ús religiós al local del carrer de Solicrup, núm. 35. 



 

 

23. Aprovació del conveni amb la Fundació Casa d’Empara, per a la cessió 
del dret d’ocupació temporal de la finca registral núm. 9072, situada al 
sector Eixample Nord, per destinar-la a aparcament de vehicles. 

24. Aprovació definitiva del projecte d’Ampliació i millora del pas sota la via 
del carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprès entre els 
carrers del Forn del Vidre i de l’Àncora.  

25. Aprovació de la revisió de preus del servei de manteniment i neteja dels 
parcs i jardins del municipi, zona A, any 2012. 

 
 MOCIONS 
 
26. Moció de la CUP per demanar l’anul·lació del conveni urbanístic amb els 

propietaris de part dels terrenys de la Masia d’en Dimas. 
27. Moció de CiU per reclamar a l’Estat espanyol que no centrifugui el seu 

dèficit a Catalunya. 
28. Moció de CiU de suport a la candidatura de Vilanova i la Geltrú per acollir 

la Facultat de Nàutica. 
29. Moció del PSC de suport a la campanya “Garraf: Peatge Just”.  Per un 

sistema de peatges just i la millora de la mobilitat a la comarca del Garraf. 
30. Moció del PSC reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats 

per la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions 
locals en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. 

 
 PRECS 
 
 

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

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda, bona tarda.  Benvinguts a aquesta sessió del Ple de la Corporació 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sessió ordinària de 4 de febrer.  
 
El primer punt és l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de dia 24 de 
desembre de 2012.  Anem amb una mica de retard perquè són actes que són 
complicades de passar i per tant el primer que hauríem de fer, si no hi ha cap 
aportació, seria aprovar aquesta acta del 24 de desembre. 
 
La donem per aprovada.  Gràcies.  Passem al següent punt. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta per assentiment dels presents. 

 



 

 

   2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA POSSESSIÓ DEL SR. 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO COM A REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora del Sr. QUIM 
ARRUFAT IBÁÑEZ davant el Ple de 24 de desembre de 2012, i havent-se 
rebut la credencial per la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat 
designat regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. RAIMON 
RÀFOLS FLORENCIANO, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria 
municipal, a l’efecte que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió 
com a regidor municipal, el secretari li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i  honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? ” 
 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Per imperatiu legal prometo, i dit això crec que és obvi que la CUP i jo mateix, 
que no sóc més que un membre de la seva assemblea, farem tot el possible 
per canviar això que m’heu obligat a prometre. Un Estatut que mai ens farà 
lliures, una Constitució votada sota la coacció de les armes del franquisme 
genocida i que ningú de menys de 53 anys hem pogut votar, i una monarquia 
que és una institució feudal, corrupta, antidemocràtica i tot un llast desfasat en 
ple segle XXI. 
 
Estem aquí la CUP i jo mateix per dir ben alt i clar que volem acabar, volem 
acabar amb el frau de la transició i el sistema jurídic i polític que va crear, 
plagat de desigualtat i de negació de llibertats. La CUP volem que el poble 
mani i que el govern i l’ajuntament obeïm, i no al revés.  Volem lluitar aprofitant 
cada escletxa d’aquest sistema capitalista inhumà, injust, corrupte i depredador 
del territori que fa de l’Estat i les institucions una eina al servei dels rics i dels 
privilegiats. Jo, a mi m’ha tocat lluitar des d’aquest Ajuntament i estic molt 
orgullós, però precisament  des d’aquest Ajuntament, des de la posició que tinc 
i que em pertoca, vull fer un reconeixement i un suport a tants companys i tants 
col·lectius que s’organitzen dia i dia per aquests mateixos objectius, i també 
perquè com que no som res més que l’herència que hem rebut, un 
reconeixement enorme a tots els que ens han precedit en la lluita.  Espero 
estar a l’alçada.  Visca la lluita obrera, visca la terra lliure. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé. Gràcies, senyor Ràfols.  Benvinguts al Ple de l’Ajuntament i aquí 
estarem tots 25 regidors per treballar per a la ciutat.  Gràcies. 

 
    3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DE MARC FONT 

RIMBAU COM A REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSORCI 
DE SERVEIS A LES PERSONES. 

 
Vist que el Sr. Quim Arrufat Ibáñez va ser nomenat pel Ple extraordinari de 4 
de juliol de 2011 com a representant municipal al Consorci de Serveis a les 
Persones. 
 
Vist que en data 24 de desembre de 2012 es va fer efectiva la seva renúncia 
com a regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que cal substituir-lo en el seu càrrec al Consorci de Serveis a les 
Persones. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Nomenar el Sr. MARC FONT I RIMBAU com a representant municipal al 
Consorci de Serveis a les Persones, en substitució del Sr. Quim Arrufat 
Ibáñez.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
És un canvi de representants.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT  
 
Sí, només dintre de la línia d’altres canvis que han fet abans també en el 
Consell General d’Accionistes, degut doncs al canvi de regidor, a la marxa d’en 
Quim Arrufat cap al Parlament i a l’entrada d’en Raimon Ràfols, doncs hem 
seguit de tot un procés de reestructuració, i aquest canvi al CSP doncs no és 
més que això.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Font. Per tant, això ho hauríem de votar. Vots a favor 
del nomenament? S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

 
    4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT 

DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES MUNICIPALS I DETERMINACIÓ DEL SEU 
CALENDARI PER A L’ANY 2013.  

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. Per acord del Ple extraordinari de 4 de juliol de 2011 es varen crear les 
Comissions Informatives de l’Ajuntament, atribuint les competències 
corresponents i establint-ne la seva composició. En aquest acord, però, no es 
va determinar la periodicitat de les sessions ordinàries d’aquestes Comissions.  
 
II. De conformitat amb la legislació de règim local, és obligat establir la 
periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions Informatives.  
 
III. L’establiment d’aquest calendari comportarà una millora en la planificació de 
l’activitat administrativa de l’Ajuntament, una simplificació del funcionament 
administratiu i una racionalització i estalvi dels recursos humans de què 
disposa l’Ajuntament. Tenint en compte la situació de greu crisi per la qual 
travessen les Administracions Públiques en general i l’Administració Local en 
particular, les mesures d’estalvi, simplificació i racionalització són més 
necessàries que mai.  
 
IV. La planificació de l’activitat administrativa de l’Ajuntament millorarà, atès 
que els diferents serveis administratius coneixeran d’antuvi els dies en què 
hauran de tenir complets els expedients administratius dels acords que s’hagin 
d’adoptar en matèries de la competència del Ple. Podran, per tant, elaborar 
una planificació i un mètode de treball en un marc de certesa que permetrà 
reduir les inèrcies d’improvisació i urgència amb què en ocasions es tramiten 
certs expedients com a conseqüència de la manca de previsió dels terminis i 
tràmits necessaris per a resoldre’ls. 
 
V. El funcionament administratiu intern es simplificarà, degut a la possibilitat 
d’una reducció del nombre de sessions de les comissions informatives 
comportarà que aquestes es cenyeixin a realitzar les tasques que tenen 
encomanades per llei. 
 
VI. La reducció del nombre de sessions produirà un estalvi considerable en les 
hores de feina efectiva del personal municipal que intervé de forma directa i 
indirecta en aquestes Comissions. Com és lògic, la racionalització de les 
sessions ordinàries de les comissions informatives contribuirà a que una part 
del temps que els treballadors hi dedicaven fins ara es pugui destinar a la 
realització d’altres tasques municipals.   



 

 

 
VII. Tenint en compte el calendari actual de les sessions plenàries; que preveu 
la celebració de la sessió ordinària el primer dilluns de cada, el que comporta 
que el dijous de la setmana anterior es realitzi la seva convocatòria amb 
notificació a tots els membres de l’òrgan; tenint en compte també que la Junta 
de Portaveus té lloc els dimecres d’aquesta mateixa setmana, es considera 
oportú establir com a regla general que, almenys els dilluns de la setmana 
anterior a la setmana en què té lloc el Ple, es celebrin sessions ordinàries de 
les Comissions Informatives, sens perjudici que també, en el cas d’aquelles 
Comissions amb competències sobre matèries que generen un major nombre 
d’acords de Ple, s’estableixin sessions ordinàries en altres dies.     
 
VIII. Per tot això, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 103 de la 
Constitució, 20 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Local; 60 i 100 del 
Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; 134 del Reial Decret 2568/1986, que aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals; 57 i següents del Reglament Orgànic Municipal i l’acord del Ple 
extraordinari de 4 de juliol de 2011, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent  

A C O R D 
 
“PRIMER. Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries de les Comissions 
Informatives Municipals, que serà la que segueix: 
  
SERVEIS A LES PERSONES:  
 
Un cop al mes; dilluns de la setmana anterior a la setmana en què hi hagi 
prevista la celebració del Ple ordinari.  
Horari: 19 ’00 hores. 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS: 
 
Un cop al mes; dilluns de la setmana anterior a la setmana en que hi hagi 
prevista la celebració del Ple ordinari.  
Horari : 18’00 hores. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:  
 
Un cop al mes; dilluns de la setmana anterior a la setmana en que hi hagi 
prevista la celebració del Ple ordinari.  
Horari: 17’00 hores.  
 
SERVEIS A LA CIUTAT:  



 

 

 
Tres cops al mes; tots els dimarts del mes excepte el de la setmana en què hi 
hagi prevista la celebració del Ple ordinari.  
Hora: 8’00 hores.  
 
En el cas que el dia previst per a la celebració de la sessió ordinària sigui 
inhàbil, la sessió tindrà lloc el primer dia hàbil anterior, amb exclusió dels 
dissabtes.  
 
 
SEGON. Determinar el calendari de les Comissions Informatives Municipals 
per a l’any 2013, prenent en consideració el calendari de sessions ordinàries 
del Ple, així com els dies inhàbils de l’any, el qual quedarà configurat com 
segueix:  
 
 
SERVEIS A LES PERSONES:  
 
Expedients complets   Decret convocatòria         Celebració de la sessió 
 
dimarts 22 de gener  dijous 24 de gener  dilluns 28 de gener 
dimarts 19 de febrer  dijous 21 de febrer  dilluns 25 de febrer 
dimarts 19 de març  dijous 21 de març  dilluns 25 de març 
dimarts 23 d’abril  dijous 25 d’abril  dilluns 29 d’abril 
dimarts 21 de maig  dijous 23 de maig   dilluns 27 de maig 
dimarts 11 de juny   dijous 13 de juny   dilluns 17 de juny  
dimarts 16 de juliol  dijous 18 de juliol  dilluns 22 de juliol 
dimarts 27 d’agost   dijous 29 d’agost   dilluns 2 de setembre 
dimarts 24 de setembre dijous 26 de setembre  dilluns 30 de setembre 
dimarts 22 d’octubre  dijous 24 d’octubre  dilluns 28 d’octubre 
dimarts 19 de novembre dijous 21 de novembre dilluns 25 de novembre 

         
Hora de celebració de la sessió: 19:00 o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS: 
 
Expedients complets   Decret convocatòria  Celebració de la sessió 
 
dimarts 22 de gener  dijous 24 de gener  dilluns 28 de gener 
dimarts 19 de febrer  dijous 21 de febrer  dilluns 25 de febrer 
dimarts 19 de març  dijous 21 de març  dilluns 25 de març 
dimarts 23 d’abril  dijous 25 d’abril  dilluns 29 d’abril 
dimarts 21 de maig  dijous 23 de maig   dilluns 27 de maig 
dimarts 11 de juny   dijous 13 de juny   dilluns 17 de juny  



 

 

dimarts 16 de juliol  dijous 18 de juliol  dilluns 22 de juliol 
dimarts 27 d’agost   dijous 29 d’agost   dilluns 2 de setembre 
dimarts 24 de setembre dijous 26 de setembre  dilluns 30 de setembre 
dimarts 22 d’octubre  dijous 24 d’octubre  dilluns 28 d’octubre 
dimarts 19 de novembre dijous 21 de novembre dilluns 25 de novembre 
dimarts 10 de desembre  dijous 12 de desembre dilluns 16 de desembre 

  
Hora de celebració de la sessió: 18:00 o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: 
 
Expedients complets   Decret convocatòria  Celebració de la sessió 
 
dimarts 22 de gener  dijous 24 de gener  dilluns 28 de gener 
dimarts 19 de febrer  dijous 21 de febrer  dilluns 25 de febrer 
dimarts 19 de març  dijous 21 de març  dilluns 25 de març 
dimarts 23 d’abril  dijous 25 d’abril  dilluns 29 d’abril 
dimarts 21 de maig  dijous 23 de maig   dilluns 27 de maig 
dimarts 11 de juny   dijous 13 de juny   dilluns 17 de juny  
dimarts 16 de juliol  dijous 18 de juliol  dilluns 22 de juliol 
dimarts 27 d’agost   dijous 29 d’agost   dilluns 2 de setembre 
dimarts 24 de setembre dijous 26 de setembre  dilluns 30 de setembre 
dimarts 22 d’octubre  dijous 24 d’octubre  dilluns 28 d’octubre 
dimarts 19 de novembre dijous 21 de novembre dilluns 25 de novembre 
dimarts 10 de desembre  dijous 12 de desembre dilluns 16 de desembre 
 

Hora de celebració de la sessió: 17:00 o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 
 
 
SERVEIS A LA CIUTAT: 
 
Expedients complets   Decret convocatòria  Celebració de la sessió 
 
dimecres 23 de gener divendres 25 de gener dimarts 29 de gener 
dimecres 6 de febrer  divendres 8 febrer  dimarts 12 de febrer 
dimecres 13 de febrer divendres 15 de febrer dimarts 19 de febrer 
dimecres 20 febrer  divendres 22 de febrer dimarts 26 de febrer  
dimecres 6 de març  divendres 8 de març  dimarts 12 de març 
dimecres 13 de març  divendres 15 de març  dimarts 19 de març 
dimecres 20 de març  divendres 22 de març  dimarts 26 de març 
dilluns 25 de març  dimecres 27 de març  dimarts 2 d’abril 
dimecres 10 d’abril  divendres 12 d’abril  dimarts 16 d’abril 
dimecres 17 d’abril  divendres 19 d’abril   dimarts 23 d’abril 
dimecres 24 d’abril  divendres 26 d’abril  dimarts 30 d’abril 
dimecres 8 de maig  divendres 10 de maig  dimarts 14 de maig 



 

 

dimecres 15 de maig  divendres 17 de maig  dimarts 21 de maig 
dimecres 22 de maig   divendres 24 de maig  dimarts 28 de maig 
dimecres 5 de juny   divendres 7 de juny   dimarts 11 de juny 
dimecres 12 de juny  divendres 14 de juny  dimarts 18 de juny 
dimarts 18 de juny   dijous 20 de juny  dimarts 25 de juny 
dimecres 3 de juliol  divendres 5 de juliol  dimarts 9 de juliol 
dimecres 10 de juliol  divendres 12 de juliol  dimarts 16 de juliol 
dimecres 17 de juliol  divendres 19 de juliol  dimarts 23 de juliol 
dimecres 28 d’agost  divendres 30 d’agost  dimarts 3 de setembre 
dimarts 10 de setembre divendres 13 de setembre dimarts 17 de setembre 
dimecres 18 de setembre divendres 20 de setembre dimarts 24 de setembre 
dimecres 25 de setembre divendres 27 de setembre dimarts 1 d’octubre 
dimarts 8 d’octubre  dijous 10 d’octubre  dimarts 15 d’octubre 
dimecres 16 d’octubre divendres 18 d’octubre dimarts 22 d’octubre 
dimecres 23 d’octubre divendres 25 d’octubre dimarts 29 d’octubre 
dimecres 6 de novembre divendres 8 de novembre dimarts 12 de novembre 
dimecres 13 de novembre divendres 15 de novembre dimarts 19 de novembre 
dimecres 20 de novembre divendres 22 de novembre dimarts 26 de novembre 
dimarts 3 de desembre dijous 5 de desembre  dimarts 10 de desembre 
dimecres 11 de desembre divendres 13 de desembre dimarts 17 de desembre 
         

Hora de celebració de la sessió: 8:00 o la que s’indiqui en el Decret de 
convocatòria. 

 
TERCER. Publicar el present acord al BOP i exposar-lo al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
  
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Es tracta de fixar les reunions ordinàries de 
les comissions informatives per a l’any 2013, per tal de tenir unes dates 
preestablertes i millorar l’organització d’aquestes reunions. Això no treu que 
sempre que convingui es puguin fer reunions extraordinàries i com a principi 
s’ha cregut adequat que es celebrin els dilluns abans dels plens totes elles 
seguides perquè d’aquesta manera hi ha suficient temps per a poder preparar 
tots els expedients de cara al ple.  Evidentment això són unes reunions que es 
fixen com a ordinàries però com sempre hem anant fent fins ara, s’aniran 
celebrant les extraordinàries que convinguin per cada tema.  Crec que s’ha 
parlat a les comissions i a la comissió informativa i es va parlar crec també a la 
Junta de Portaveus i per tant si els hi sembla passaríem, si no hi ha cap 
paraula, passaríem també a la votació. 
 
Vots a favor de la proposta.  S’aprova per unanimitat. Moltes gràcies.   
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 



 

 

 
 

   5. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET PEL 
QUAL ES PRORROGA EL NOMENAMENT DE FUNCIONARIS A 6 
AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL, FINS EL DIA 31 DE 
MARÇ DE 2013. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa al Ple 
Municipal l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
 
I. En data 22 de gener de 2013 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins com a agents interins de la Policia Local 
(C2-17) a Jordi Hidalgo Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas 
Quesada, Moisés Salazar Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón 
Abalos, fins el dia 31 de març de 2013. 
 
II. D’acord amb l’article 23.Dos. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de 2013 
procedeix ratificar el decret de data 22 de gener de 2013 de regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna relatiu al nomenament de funcionaris 
interins com a agents interins de la Policia Local atès que és un cas 
excepcional per a cobrir necessitats urgents i inajornables que afecten al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Per tot això, s’ ACORDA : 
 
“Primer. Declarar la Policia Local com un sector prioritari i que afecta als 
serveis essencials per cobrir necessitats urgents i inajornables tal com es 
justifica a l’informe del cap de la Policia Local. 
 
Segon. Ratificar el decret de data 22 de gener de 2013 sobre prorrogar el 
nomenament de funcionaris interins de la Policia Local (C2-17) a Jordi Hidalgo 
Rentero, Javier Medina Ruiz, Roger Moragas Quesada, Moisés Salazar 
Santos, Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón Abalos, fins el dia 31 de març 
de 2013, declarant que s’ajusta a l’article 23.Dos. de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressuposts generals de l’estat per l’any 2013, atès que calen 
cobrir unes necessitats urgents i inajornables en un sector prioritari que afecten 
al funcionament dels serveis públics essencials, el qual literalment diu: 
 

“Relació de fets 
 



 

 

El Sr. Jordi Hidalgo Rentero, el Sr. Javier Medina Ruiz, el Sr. Roger 
Moragas Quesada, el Sr. Moisés Salazar Santos, la Sra. Yésica Torres 
Cabezas i el Sr. Ismael Varón Abalos tenen un nomenament de 
funcionaris interins com a agents interins de la Policia Local (C2-17) fins 
el 31 de desembre de 2012. 
 
Fonaments de dret 

 
1.  Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 

règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2.  Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de 

competències en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, 
Recursos Humans i Organització Interna. 

 
3.  Article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat 

públic. 
 
4. El cap de la Policia Local ha manifestat la necessitat de mantenir aquests 

nomenaments interins fins el 31 de març de 2013 amb caràcter urgent i 
excepcional, atès que a la nostra ciutat, durant aquest trimestre, es 
celebren actes rellevants com els Tres Tombs, Carnaval, Setmana Santa i 
campanyes de seguretat orientades als comerciants i ciutadania, a més a 
més d’altres esdeveniments de petit format que suposaran un increment 
de feina als cossos de seguretat d’aquest municipi. És per aquest motiu, 
que cal prorrogar el nomenament dels sis agents interins de la Policia 
Local que finalitzava el 31 de desembre de 2012, fins el 31 de març de 
2013. 
 
Per tot això, RESOLC : 
 
Primer. Prorrogar el nomenament de funcionaris interins com a agents 
interins de la Policia Local (C2-17) de Jordi Hidalgo Rentero, Javier 
Medina Ruiz, Roger Moragas Quesada, Moisés Salazar Santos, 
Yésica Torres Cabezas i Ismael Varón Abalos fins el dia 31 de març de 
2013. 
 
Segon. El cost d’aquestes pròrrogues anirà a càrrec del capítol I del 
Pressupost municipal vigent. El cost brut és de 38.204,67€ i el cost de la 
Seguretat Social és de 13.371,64€. 
 
Tercer. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari. Com saben i com ja s’ha parlat en altres 
plens, des de l’aprovació del Reial Decret 20/2011, les administracions 
públiques no podem prorrogar contractacions temporals com és el cas dels 
funcionaris interins i, per tant, quan es produeix s’ha de justificar que és un 
servei essencial i per aquest motiu es fa.  Cada vegada que això es produeix 
s’ha de portar per Ple.  Ja ho hem fet altres vegades, i per tant el que portem 
aquí és una pròrroga per tres mesos de 6 policies interins, per tant fins el 31 de 
març. I ho portem perquè es pugui es aprovar.   
 
Alguna paraula?  Passem, per tant, a la votació. Vots a favor?  Vots en contra? 
Abstencions?  S’aprova per unanimitat. 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 6, 7 i 8 de l’ordre del dia. 
 

  6. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET PEL 
QUAL S’APROVA L’ACORD AMB ELS PABORDES 2013 PER A 
LA CELEBRACIÓ DE LA “FESTA DE LA FI DEL MÓN”, EL DIA 21 
DE DESEMBRE DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 6, que si els hi sembla parlem en un paquet els punts 
6, 7 i 8, que són 3 punts de convenis que s’han realitzat, que ja fa algun temps 
que s’han realitzat, per tant arriben al Ple una miqueta desfalcats de temps i en 
aquest sentit sí que els voldria explicar.  Ens hem informat a quin motiu s’ha 
degut això, i ha estat un establiment d’uns barems sobre la necessitat de portar 
a aprovació a Ple o no quan es deixa un equipament municipal a una entitat.  
Hi havia la percepció de que s’havia de portar sempre, i hi havia també 
opinions que opinaven que no, i llavors s’ha arribat a la conclusió que si hi ha 
un component econòmic sí que ha d’anar a Ple; si només és la cessió de 
l’equipament no ha d’anar a Ple.  Però amb tot això aquests tres punts, aquests 
tres equipaments, aquests tres convenis, es van quedar endarrerits i per això 
avui es porten a aprovació en aquest Ple.   
 
El primer és un conveni amb els Pabordes per un ball que es va celebrar el 21 
de desembre a la Collada, el segon és la celebració de Festa de Cap d’Any 
també d’una entitat. Primer, el primer era el Molí de Vent, el segon és una 
celebració de Cap d’Any a la Collada-Sis Camins i el tercer és un conveni de 
col·laboració amb l’ACELL Special Olympics.  Són tres convenis que, com els 
hi deia, s’han quedat endarrerits perquè hi ha hagut aquest debat intern de 



 

 

quins s’havien de portar i quins no, i per tant els hi demanaria que poguessin 
ratificar aquests 3 convenis que ja haurien d’haver anat en un Ple anterior però 
no es van portar per això, per aquesta discussió interna sobre aquest tema.   
 
La proposta presentada és la que es transcriu a continuació: 
 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 20 de desembre de 2012, el 
qual literalment és el següent: 
 
DECRET de 20 de desembre de 2012 
 
1. Vist que l’ajuntament té el local municipal del Centre Cívic del Molí de Vent 
a disposició de les entitats i associacions de la ciutat per a què puguin realitzar 
activitats. 
 
2. Atès que PABORDES 2013 han sol·licitat un espai disponible pel dia 21 de 
desembre de 2012. 
 
3. Atès que el Centre Cívic del Molí de Vent és adient per a les activitats a 
realitzar per part de les entitats. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès l’article  arts. 21i ss. de la Llei 7/1985, de bases del règim local, 51 i ss. 
del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, art. 26 i concordants de la Llei 11/2009, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 
arts. 108 i ss. del Decret 112/2010, que aprova el reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de Catalunya, i demés normativa d’aplicació. 
 
Per això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Aprovar l’acord entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els 
PABODRES 2013 per al desenvolupament de l’activitat Festa de la Fi del Món 
el dia 21 de desembre de 2012, d’acord amb els extrems següents: 

 
• L’ajuntament assumeix la contractació del cap de seguretat, per un import 

màxim de 174,24 euros (CENT  SETANTA QUATRE EUROS AMB VINT-I-
QUATRE CÈNTIMS), amb càrrec a la partida 09.169.2270021, Envelat 
2012, del vigent pressupost municipal. 



 

 

• Les entitats assumeixen la neteja i consergeria de l’activitat i la 
contractació directa del servei de seguretat complementari. 

 
A continuació es transcriu el text íntegre de l’acord: 
 
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS PABORDES 
2013 PER A LA CELEBRACIÓ DE “LA FESTA DE LA FI DEL MÓN” DEL DIA 21 
DE DESEMBRE DE 2012 AL CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT 

 
Acords: 
 

1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa entrega d’una còpia del Pla 
d’Emergència destinat a balls del Centre Cívic Molí de Vent, i la 
responsabilitat del seu compliment recau en Pabordes 2013 (en endavant “els 
organitzadors”). Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb 
l’Ajuntament. Aquest/a responsable estarà permanentment localitzable al llarg 
del desenvolupament de l’acte i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà 
un número de mòbil que estarà permanentment en servei. 

 
2. El Departament de Cultura de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 

pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest acord, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, 
salut i prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions 
que siguin oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les 
mesures adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa 
d’aplicació. 

 
3. Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 

begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de 
Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable 
Pabordes 2013. 

 
4. Caldrà garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 499 

persones inclòs el personal d’organització, serveis i artistes. 
 

5. Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons 
les Ordenances Municipals de la ciutat. La música haurà de deixar de 
sonar com a molt tard a les 4h de la matinada i la instal·lació haurà de 
tancar-se, buida de públic, a les 4,30 hores. En cas d’incomplir els horaris 
de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar 
els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol·licituds 
posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
6. No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 

dB(A). L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i 



 

 

vetllarà perquè es compleixi la limitació de volum de l’equip de música que 
s’ha instal·lat per a l’activitat.  En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per 
part de Pabordes 2013 de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

 
7. Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ 
Ajuntament. Si l’activitat es realitza el divendres, deixar tota la instal·lació 
recollida i en condicions òptimes el dissabte al migdia, per no entorpir les 
activitats del propi centre. 

 
8. Pabordes 2013 es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra 

Lliure ni que fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda 
recollit en la llei de Salut Pública de Catalunya. 

 
9. Pabordes 2013 es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 

aquest acord que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte. A més, en aquest cas, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per 
part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 

 
10. Per al muntatge de l’activitat caldrà seguir les indicacions del Pla 

d’Emergència del Centre Cívic Molí de Vent, ubicant la barra del bar, la taula 
de control i l’escenari segons plànol adjunt. 

 
11. Durant l’acte restaran tancades les portes corredisses següents (marcades al 

plànol adjunt): 
- porta corredissa d’accés al passadís del despatx de direcció 
- porta corredissa d’accés a les sales polivalents 
- porta corredissa d’accés al primer pis 
- porta corredissa d’accés al soterrani 
- porta corredissa d’accés a l’àrea de Serveis Socials 

 
12. Els recorreguts d’emergència seran lliures d’obstacles durant la realització de 

l’acte. 
 

13. Es mantindran obertes durant tota la festa les sortides d’emergència 
marcades al plànol adjunt. 

 
14. Calen 3 membres d’una empresa de seguretat homologada i cal que 

vagin amb distintiu. El cap de seguretat serà contractat per la Regidoria 
de Joventut per un import màxim de 174,24 euros (CENT SETANTA 
QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS), amb càrrec a la partida 
09.169.2270021, Envelat 2012, del vigent pressupost municipal. 
Per a la prestació d’aquest servei: 



 

 

a. L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a prestació dels 
serveis de seguretat. 

b. Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la 
corresponent acreditació homologada per la Direcció General de 
Seguretat Privada del Ministeri de l’Interior. 

c. Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la 
Direcció General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims 
específics que es demanin per la tipologia de l’activitat. 

d. El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les 
acreditacions de les titulacions dels professionals que presentaran el 
servei hauran de lliurar-se per instància dirigida a la Regidoria de 
Cultura. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 

 
15. L’Ajuntament cobrirà l’acte amb l’assegurança de Responsabilitat Civil de 

l’Ajuntament. 
 

16. Els serveis de neteja i consergeria aniran a càrrec de l’organitzador. 
Seran responsables d’obrir i tancar la instal·lació, realitzant els serveis de 
consergeria del centre cívic durant la festa. Pel que fa a la neteja després de 
l’activitat, Pabordes 2013 es compromet a realitzar ells mateixos la neteja i 
deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si això no es compleix 
i l’estat de les instal·lacions precisa de serveis de neteja extra, l’import de la 
factura que es generi en aquest concepte haurà de ser assumida per 
l’organitzador en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta. 

 
17. En el cas d’incompliment d’alguna d’aquestes condicions assenyalades en 

aquest document, l’Ajuntament podrà rescindir unilateralment aquest acord i 
suspendre l’acte. 

 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
a la formalització de l’esmentat acord. 
 
TERCER. Ratificar aquest Decret en el proper Ple.” 

 
  7. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET 

D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ BALL DE 
DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS, PER A LA 
CELEBRACIÓ DE LA FESTA D’ANY NOU EL 31 DE DESEMBRE 
DE 2012 AL CENTRE CÍVIC I ESPORTIU LA COLLADA-ELS SIS 
CAMINS. 

 
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 



 

 

“RATIFICAR el Decret de l’Alcaldessa de data 20 de desembre de 2012, el 
qual literalment és el següent: 
 
Identificació dels fets 
 
1. Vist que l’ajuntament té el local municipal del Centre Cívic i Esportiu la 

Collada els Sis Camins a disposició de les entitats i associacions de la 
ciutat per a què puguin realitzar activitats. 

2. Atès que l’ ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA COLLADA-ELS 
SISCAMINS han sol·licitat un espai disponible pel dia 31 de desembre de 
2012. 

3. Atès que el Centre Cívic i Esportiu la Collada-Els Sis Camins és adient per 
a les activitats a realitzar per part de les entitats. 

 
Fonaments de Dret 

 
Atès l’article arts. 21i ss. de la Llei 7/1985, de bases del règim local, 51 i ss. 
del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, art. 26 i concordants de la Llei 11/2009, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les ctivitats recreatives i 
arts. 108 i ss. del Decret 112/2010, que aprova el reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de Catalunya, i demés normativa d’aplicació. 
 
Per això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’ASSOCACIÓ BALL DE DIABLES DE LA COLLADA-ELS SISCAMINS per al 
desenvolupament de l’activitat el dia 31 de desembre de 2012 al centre cívic i 
esportiu la Collada-Els Sis Camins. 
 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni:  
 

CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ 
BALL DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS 
 
Vilanova i la Geltrú,  20 de desembre de 2012 

 
REUNITS:  

D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat per la senyora 
NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa, autoritzada per aquest acte per acord de la 
Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2011, assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I 
SARDÀ, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

 

I el senyor ALBERT LORENTE SANTOS, en qualitat de president del ASSOCIACIÓ BALL 
DE DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS i en virtut de les facultats que li atorguen 
el seus estatuts, inscrita amb el número 36036 al Registre d’associacions de la Generalitat i 
amb el 162 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF 
G64726417. 
 

Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel 
present conveni, 
 

MANIFESTEN: 

I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 
fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col�lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia.  

II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 
constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

III. Que l’ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS està 
interessada en promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les 
persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb 
una major cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, 
la tolerància  i el respecte.  

IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol�licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col�lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 
associacions i col�lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de 
març de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a les 
necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques 
de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA 
COLLADA-ELS SIS CAMINS tenen la voluntat d’establir un conveni de 
col�laboració, que contempli l’acte a celebrar del dia 31 de desembre de 2012 AL 
Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins. 

 

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d’acord amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 
 



 

 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS.  
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col�laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 

 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, les competències legals del dit ens en la matèria o 
sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins a 

l’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS per a realitzar 
l’activitat de celebració de la nit de cap d’any el dia 31 de desembre de 2012, 
assumint el cost del seu lloguer.   

 
2.-  Supervisar les instal�lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i 

vetllar perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
3.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei neteja de la instal�lació, 

quantitat que després serà ingressada a les arques municipals per l’entitat, tal 
com s’estableix en aquest conveni més endavant. 

 
 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el projecte 
o instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar, caldrà fer constar 



 

 

de forma específica, la col�laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta 
del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
 
L’ASSOCIACIÓ DIABLES LA COLLADA-ELS SIS CAMINS es farà càrrec de: 
 

1.- L’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS es compromet a 
contractar i assumir el cost del servei de seguretat de les activitats que realitzi 
dins del circuit d’espais d’oci nocturn inclòs el cap de seguretat, que haurà de 
tenir la titulació  de vigilant.  

 
 Per a la prestació d’aquest servei:  

• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació 
dels serveis de seguretat.  

 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la 

corresponent acreditació homologada per la Direcció General de 
Seguretat Privada del Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la 

Direcció General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims 
específics que es demanin per la tipologia de l’activitat. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les 

acreditacions de les titulacions dels professionals que presentaran 
el servei hauran de lliurar-se a la regidoria de Participació abans de 
l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú es reserva el dret d’anul�lar l’acte previst. 

 
 

Activitat i Data 
Hores de 
seguretat 

Espai on es realitza 
Controladors 
d’accés 

Festa de Cap d’any, 
31 de desembre de 
2012 

7 hores 
C.C.i Esportiu La 
Collada-Els Sis 
Camins 

3 controladors +  
cap de seguretat 

 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal�lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per 
part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 



 

 

 
2.-  Assumir la factura de neteja que es generi per tal de deixar l’espai en 

perfectes condicions que ha assumit l’Ajuntament. El pagament es farà a 
través d’un ingrés en el número de compte que facilitarà l’Ajuntament. El servei 
de consergeria anirà a càrrec de l’associació organitzadora. 

 
3.-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 

responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de 
l’acte i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que 
estarà permanentment en servei. 

 
4.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones 

hauran d’estar permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al 
llarg del desenvolupament dels actes previstos. A més, es comprometen a 
complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de portes... 

 
  Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 

d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  
 

Vetllar perquè no es col�loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a 
les sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas 
que l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-
ho als organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En 
cas d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  

 
5.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 499 persones inclòs 

el personal d’organització, serveis i artistes. 
 
6.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi 

qualsevol incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un 
import mínim de 600.000 €.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a 
l’Ajuntament amb antelació a la realització de l’acte.  En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la 
potestat de suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la 
realització de l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
7.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 

begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de 
Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable 
l’ASSOCIACIÓ DIABLES DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS. 

 



 

 

8.- Prohibir l’accés a la festa a menors de 16 anys. 
 
9.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal�lació segons les 

Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes 
de Nadal que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà 
de deixar de sonar a les 6 hores i la instal�lació haurà de tancar-se, buida 
de públic, a les 6,30 hores. En cas d’incomplir els horaris de tancament 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes 
previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.-  No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 

dB(A). L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà 
perquè es compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal�lat 
per a l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part de l’entitat 
o de denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de 
l’entitat. 

 
11.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament i 
deixar tota la instal�lació recollida i en condicions òptimes per no entorpir les 
activitats del Centre Cívic. 

 
12.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col�locar altres elements 

decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal�lacions sense la 
autorització prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la 
instal�lació.  

 
13.-  Deixar les instal�lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 

possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior).  
 

14.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 
(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i 
distribució de les infraestructures mòbils, etc.  

 
15.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 

tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col�lectius participants. 
 
16.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 

responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per 
les entitats. 

 



 

 

17.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni 
que fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la 
llei de Salut Pública de Catalunya. 

 
18.-  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 

que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats 
recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, 
de 31 d’agost i demés normativa concordant.  

 
19.- El departament de Participació de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 

pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, 
salut i prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions 
que siguin oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les 
mesures adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa 
d’aplicació.  

 
 

3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 1 de gener de 
2013 data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de la instal�lació. 
 

 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 

 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 

5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar lloc 
a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol�licitud per escrit que 
l’Ajuntament haurà de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa 
o presumpta d’aquesta sol�licitud serà susceptible de recurs administratiu de 
reposició de forma potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  

 



 

 

5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a 
l’entitat, sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per 
aquest concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 

mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
 

6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 

c) Per avinença de les parts signatàries. 

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

e) Per força major.  
 
 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

 Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la 
Llei de convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que 
s’aprovà el text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 

 
 

8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de 
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat executora material de 



 

 

les actuacions.  
 

I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que s’assenyalen 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per 
a la formalització de l’esmentat acord. 
 
TERCER. Ratificar aquest Decret en el proper Ple.” 

 
 
  8. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET 

D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A DISMINUÏTS 
PSÍQUICS-ACELL I SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA.  

 
I. Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·laborar per 
promoure i millorar la salut, educació, formació i integració de la població amb 
necessitats especials mitjançant la pràctica esportiva i en dur a terme la 
realització dels Jocs del 20è aniversari Special Olympics Barcelona-Vilanova i 
la Geltrú 1992-2012 els dies 12, 13 i 14 d’octubre de 2012. 
 
II. Atès que el dia 9 de maig de 2012 es va signar el protocol de compromís per 
a la realització del “20è Aniversari dels Jocs Special Olympics Barcelona-
Vilanova i la Geltrú 1992-2012” a la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, els articles 51 i 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 21 de desembre de 2012 en virtut 
del qual es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics-
ACELL i Special Olympics Catalunya per a la realització dels “Jocs del 20è 
Aniversari Special Olympics Barcelona-Vilanova i la Geltrú 1992-2012”, i que 
preveu l’atorgament d’una subvenció econòmica màxima de 40.000 euros, dels 
quals es restaran totes les despeses assumides per l’Ajuntament (18.216,87 €) 
i la diferència serà abonada a un compte bancari de la Federació ACELL 
(21.783,13 €), que anirà a càrrec de la partida pressupostària 2012 
33.340.48201 Convenis i Subvencions a entitats.” 
 



 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA i LA 
GELTRÚ, LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS PER A DISMINUÏTS 
PSÍQUICS- ACELL I SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA  PER A  LA REALITZACIÓ 
DELS “JOCS DEL 20è ANIVERSARI SPECIAL OLYMPICS BARCELONA-
VILANOVA I LA GELTRÚ 1992-2012", D’OCTUBRE DE 2012 

 
Vilanova i la Geltrú, 30 de novembre de 2012 
 
 

REUNITS 
 

D’una banda, NEUS LLOVERAS MASSANA, alcaldessa i com a legal representant de 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i assistida pel senyor Isidre Martí i Serdà, secretari 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 
D’altra, el Sr. Francesc Martínez de Foix, president de la Federació Catalana d’Esports 
per a Disminuïts Psíquics-ACELL, d’ara en endavant Federació ACELL, inscrita amb el 
número 963 al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i amb CIF: 
G-08857542 . 
 
D’altra, el Sr. Josep Ramon Pijoan i Roca, president de Special Olympics Catalunya, 
inscrita amb el número 12377 del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya i amb CIF: G-63793905. 
 
Reconeixent-se les parts capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel 
present conveni 

 
M A N I F E S T E N 

Que Vilanova i la Geltrú ha estat històricament una ciutat compromesa amb  la 
integració a la societat de les persones amb discapacitat.  Per aquest motiu, l’any 
1974, es crea el  Centre de Pedagogia Terapèutica Sant Miquel, que sorgeix per 
iniciativa del Patronat Municipal d'Educació Especial, creat l’any 1970, per tal d’atendre 
a la població amb necessitats terapèutiques de la comarca del Garraf. El Patronat va 
ser creat per iniciativa de personalitats de la Vila i pares afectats.  

I.  L’any 1980, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, acompanyat pels altres 
ajuntaments de la comarca, va constituir la Mancomunitat per a l’Atenció i 
l’Assistència dels Discapacitats Psíquics de la comarca del Garraf. El seu objectiu, 
gestionar el centre de pedagogia terapèutica Sant Miquel, que atenia –des d’una 
escola privada- un pre-taller i un taller de nens i nenes, nois i noies amb 
discapacitat intel·lectual. 

II.  En aquesta línia d’implicació l’any 1992, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics a Barcelona, la ciutat es postula per acollir la celebració dels Jocs Special 
Olympics  que van ser organitzats per la Federació ACELL i Special Olympics 
Espanya. 



 

 

III.  Els Jocs Special Olímpics de l’any 1992 va ser una aposta de ciutat, una aposta en 
que la ciutadania i les entitats organitzadores van treballar conjuntament per 
aconseguir un resultat espectacular esportiu i organitzativament. 

IV.  Que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius la cohesió 
social, la participació i la implicació en un projecte col·lectiu com aquest que ajudi a 
assolir una ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la justícia i la igualtat. 

V.  L’any 2012, ens trobem davant del 20è aniversari d’aquesta efemèride i novament 
les entitats promotores dels Jocs Special Olympics i la ciutat es mostren 
interessades en unir esforços per dur a terme un esdeveniment esportiu i social 
d’aquestes característiques i que alhora faci memòria del 1992. 

VI.  Que és voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Federació ACELL i 
d’Special Olympics Catalunya  col·laborar per promoure i millorar la salut, educació, 
formació i integració de la població amb necessitats especials mitjançant la pràctica 
esportiva i en concret que estan interessats en dur a terme la realització dels Jocs 
del 20è Aniversari Special Olympics Barcelona- Vilanova i la Geltrú 1992-2012, 
d’ara en endavant els “Jocs del 20è Aniversari”, a la Ciutat de Vilanova i la Geltrú 
els dies 12, 13 i 14 d’octubre. 

PACTES 
 

1. OBJECTE DEL CONVENI______________________________________________ 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular els pactes i acords entre l’Ajuntament, la 
Federació ACELL i Special Olympics Catalunya .  
 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’ interès específic de l’ ens local i el de les entitats. 

 
2. COMPROMISOS_____________________________________________________ 

 
2.1. Les parts adopten pel que fa al compliment del conveni els compromisos 
següents: 

 
2.1.1. Per part de l’Ajuntament 

 
a) Cedir les instal·lacions esportives municipals (Pavelló del Garraf, Pistes 

d’atletisme, Complex Municipal de Futbol i Pavelló Casernes) per tal de 
desenvolupar-hi la pràctica de les activitats esportives dels Jocs del 20è Aniversari 
els dies 12, 13 i 14 d’octubre en horari de matí i tarda. 

 
b) Facilitar la instal·lació del Village dels Jocs  del 20è Aniversari als espais adjacents 

a les instal·lacions  del pavelló del Garraf  i l’estadi de futbol.  
 



 

 

c) La neteja normal de les instal·lacions esportives, Village i dels espais al voltant de 
les mateixes. 

 
d) L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú participarà en els òrgans de direcció creats 

per a dur a terme la planificació i coordinació dels Jocs del 20è Aniversari amb 
igualtat de condicions que la resta de membres organitzadors. 

 
e) L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú farà una aportació econòmica màxima de 

quaranta mil euros. Que seran reflectits en la memòria justificativa. D’aquesta 
aportació màxima es restarà totes les despeses que hagi assumit l’ajuntament 
prèviament, i la diferència serà abonada a un compte bancari de la Federació 
ACELL, que és la responsable pressupostària d’aquest esdeveniment. 

 
f) Col·laborar amb els recursos tècnics i humans de l’Ajuntament (esports, serveis 

viaris, policia municipal, sistemes informàtics, informació, entre d’altres) per a 
facilitar la realització dels Jocs del 20è Aniversari i l’estada a la ciutat dels 
participants. 

 
 Per això crearà una comissió tècnica. El tècnics responsables dels àmbits 

integrants d’aquesta comissió seran també els màxims responsables de les 
decisions a prendre durant els Jocs del 20è Aniversari, en aquells temes que 
afectin a la ciutat (serveis viaris, policia, protocol...) 

 
g) Coordinar conjuntament amb les altres entitats organitzadores la inscripció, 

organització i participació dels voluntaris necessaris per dur a terme els Jocs del 
20è Aniversari. 

 
h) Participar en el Comitè de patrocini i en la recerca de patrocinadors locals. 
 
i) Participar en el Comitè de Comunicació i realitzar la  difusió dels Jocs del 20è 

Aniversari principalment a nivell local. 
 

2.1.2. Per part de la Federació ACELL i Special Olympics Catalunya 

a) Encarregar-se de la gestió i la realització de les activitats esportives dels Jocs del 
20è Aniversari. 

 
b) De seleccionar i convidar als equips participants. 
 
c) De liderar els òrgans de direcció i coordinació necessaris per a la correcta 

planificació i execució dels Jocs del 20è Aniversari, entre els quals hi ha: 
  

� els òrgans de coordinació general a nivell institucional i tècnica 
� els corresponents a les pràctiques esportives 
� els de comunicació 
� els de recursos econòmics 
� la relació amb les famílies. 



 

 

 
 

 
 
 

d) En l’òrgan de coordinació institucional hi serà present l’alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú. I en la resta d’ òrgans tècnics i/o comitès hi haurà algun representant 
anomenat per l’Ajuntament. 
 

e) Portar les gestions necessàries per complir amb les previsions pressupostaries del 
document  econòmic, del qual la Federació ACELL n’és la màxima responsable. 
 

f) Planificar i dur a terme una campanya de comunicació a nivell general on la ciutat 
de Vilanova i la Geltrú tingui presència destacada  
 

g) Fer constar en tota la documentació l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú com a 
organitzador. 

 
 
2.1.3. Totes les parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d’acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.1.4. Per poder fer efectiva l’aportació consignada al punt 2.1.1.f), la Federació 
ACELL haurà d’estar al corrent de qualsevol deute contret envers l’ Ajuntament i es 
realitzarà un cop totes les parts donin el vist-i-plau a les despeses assumides 
directament per l’ajuntament i per  tant a la diferència a abonar. 

Presidència 

Comitè Executiu 

 

Comitè  
PATROCINI 

Comitè 
COMUNICACIÓ 

Comitè 
ORGANITZADOR 

Comitè  
FAMÍLIES 

   

   

 

 

 

 

20è Aniversari Jocs Special Olympics Barcelona-Vilanova i la Geltrú 
de l’onze al 14 d’octubre de 2012 

 



 

 

 
 

3. V I G È N C I A   D E L  C O N V E N I_____________________________________ 
  

La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins el 31 de 
desembre de 2012. 

 
 

4. M O D I F I C A C I O N S  D E L  C O N V E N I_____________________________ 
 
4.1. És podrà modificar el present conveni en el casos següents: si hi ha una normativa 
de rang superior que faci referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si totes les  parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni.  
 
4.2. Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex del present conveni. 
 
 
5. I N C O M P L I M E  N T  D E L  C O N V E N I______________________________ 
 
Primer. L’ incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
Segon. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-administratiu. 

 
Tercer. Si s’escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 

 
6. C A U S E S   D ‘ E X T I N C I Ó  D E L  C O N V E N I_____________________ 

 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució del mateix . 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius. 
 

  
7.  M A R C   N O R M A T I U___________________________________________ 

 
Primer. Els pactes i compromisos, juntament amb el protocol general, constitueixen la 
llei del present conveni. 
 



 

 

Segon.  Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, per aplicació del seu 
article 4.1 c) i d).  
 
8.  C O M I S S I Ó    D E   S E G U I M E N T 

 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetlli pel compliment del conveni, 
que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l’aplicació dels recursos 
aportats per l’Ajuntament, i d’estudiar, si és el cas, les possibles variacions a introduir 
en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integren: 
 

a) El Regidor d’Esports o persona en qui delegui. 
b) Un tècnic de la Regidoria d’Esports. 
c) Un representant de la Federació ACELL  
d) Un representant de Special Olympics Catalunya 

 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l’efecte i al menys, una vegada 
a l’any. 

 
9. J U R I S D I C C I Ó   C O M P E T E N T 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-ne els 
òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. En qualsevol altre litigi que 
pugui sorgir de la signatura del present conveni, les parts se sotmetran a la jurisdicció 
dels tribunals a Vilanova i la Geltrú.   

 
10. R E S P O N S A B I L I T A T S   E N F R O N T   T E R C E R S 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d’aquest conveni correspon a l’entitat 
executora material de les actuacions.  
 
En prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni, que s’estén per 
duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc anteriorment esmentats. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula sobre aquest punt?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Si, és una qüestió més formal. Crec que ho vàrem comentar en la Junta de 
Portaveus. Bàsicament és quan el Ple va fer les delegacions pròpies 



 

 

d’aprovació dels punts en la Junta de Govern, concretament estava el tema 
dels convenis, que en principi no estava dintre. En tot cas vàrem considerar 
grups de l’oposició que no s’havien de delegar l’aprovació d’aquests convenis, i 
a prec concretament del govern i per no endarrerir bàsicament el funcionament 
d’una realitat que és evident que es van anant fent convenis, es va accedir en 
que en tot cas passessin un cop ratificats al Ple.  No és per aquests concrets, 
aquests que es porten a ratificació, sinó bàsicament que ens estem trobant que 
una mica s’està desvirtuant aquell acord, si voleu, per part de la Junta de 
Govern, bàsicament perquè ratifiquem els convenis un cop ja han passat i 
molts d’ells no han estat informats a les comissions informatives i han passat ja 
per Junta de Govern i per tant els veiem casi en exclusiva un cop s’està 
confeccionant l’ordre del dia del Ple.  Per tant, demanaríem -en tot cas així es 
va quedar a la Junta de Portaveus- que si us plau doncs aquesta pràctica la 
tinguem tal i com vam acordar, que veiéssim prèviament en comissions 
informatives les raons per les quals s’arriba al conveni i un cop s’aprovin a 
Junta de Govern després passin a ratificació als plens. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, jo crec que en la meva introducció, precisament com que crec que això no, 
aquí hem de posar-hi ordre, per això li he explicat precisament en certa manera 
m’he volgut excusar del retard a l’hora de portar aquests convenis que ha estat 
per un debat intern de funcionament d’aquest tipus de convenis.  Valgui dir que 
també hi ha hagut moltes cessions d’equipaments municipals a entitats que 
tampoc era tan habitual i per això hi ha hagut aquest endarreriment.  
Evidentment per això ho he explicat abans de res i he volgut tractar els tres de 
cop, perquè en som conscients de com ha d’anar i evidentment no pot ser que 
portem, que es porti aquí a ratificació al cap de tant de temps. Per tant crec 
que la seva pregunta, el seu comentari, ja l’havia respost amb la meva 
introducció, i així serà. 
 
Alguna paraula més?  Fem un per un senyor secretari. 
 
Passem a la ratificació del punt número 6, que és la festa dels Pabordes de 
2013 que es va celebrar el 21 de desembre. 
 
Vots a favor? Es ratifica aquest acord. 
 
El punt número 7, que és l’Associació Diables de La Collada que van fer la 
celebració de Cap d’Any a la Collada-Els Sis Camins.   
 
Vots a favor? S’aprova també per unanimitat. 
 
I l’últim és el conveni amb l’Associació Special Olympics de Catalunya. 



 

 

 
Vots a favor?  S’aprova també. 
 
Es voten per separat els punts 6, 7 i 8, els quals s’aproven per unanimitat dels 
presents. 

 
   9. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL 

PRESSUPOST I PLANTILLA PER A L’EXERCICI 2013. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l'expedient de tramitació del Projecte de pressupost general per a l’any 
2013, amb tots els seus annexos, presentat i dictaminat en la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones. 
 
D’acord amb els articles 112 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL. 
 
Vist l'informe emès per l’interventor, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment el Projecte de Pressupost general per al 
2013, d’acord amb el resum següent: 

 

a) Pressupost de l'Ajuntament. 
 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS                         EUROS 
I  Impostos directes  29.023.100,00 
II  Impostos indirectes  280.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  13.712.768,00 
IV  Transferències corrents  19.305.084,00 
V  Ingressos patrimonials  1.238.222,00 
VI  Alienació d'inversió 0,00 
VII Transferències de capital  2.465.192,00 
VIII Actius financers  101.000,00 
IX  Préstecs rebuts  0.00 
TOTAL INGRESSOS 66.125.366,00 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS                                       EUROS 



 

 

I  Despeses de personal 24.002.367,00 
II  Despeses corrents  23.442.007,00 
III  Despeses financeres 3.597.000,00 
IV  Transferències corrents  8.485.449,00 
VI  Inversions reals 2.465.192,00 
VII Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Amortitzacions de préstecs  4.032.351,00 
TOTAL DESPESES   66.125.366,00 
 
 
b) Pressupost de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III Taxes i altres ingressos 35.000,00 
IV  Transferències corrents  647.600,67 
TOTAL INGRESSOS 682.600,67 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal  471.962,72 
II  Despeses corrents  210.637,95 
TOTAL DESPESES 682.600,67 
 
 
c) Pressupost de l'Organisme Autònom IMET Institut Municipal 
d’Educació i Treball. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos  885.144,00 
IV  Transferències corrents  4.485.396,96 
V  Ingressos patrimonials  50,00 
TOTAL INGRESSOS 5.370.590,96 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 



 

 

I  Despeses de personal  2.700.000,00 
II  Despeses corrents  2.550.590,96 
III  Despeses financeres 30.000,00 
IV Transferències corrents 90.000,00 
TOTAL DESPESES 5.370.590,96 
 
 
 
d) Pressupost EPEL Neàpolis. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 276.400,00 
IV Transferències corrents 270.210,00 
TOTAL INGRESSOS 546.610,00 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal      179.000,00                                                                   
II  Despeses corrents  367.610,00 
TOTAL DESPESES 546.610,00 
 
 
 
e) Pressupost de la societat Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM). 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 1.944.483,91 
TOTAL INGRESSOS 1.944.483,91 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 413.763,25 
II  Despeses corrents  147.900,57 
III Despeses financeres 462.822,96 
VIII Actius financers 919.539,57 
TOTAL DESPESES 1.944.026,35 
 
 



 

 

f) Pressupost de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 570.600,00 
IV  Transferències corrents                                                    715.950,00 
TOTAL INGRESSOS 1.286.550,00 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal  804.813,00 
II  Despeses corrents  481.611,95 
TOTAL DESPESES                                                           1.286.424,95 
 
 
 
g) Pressupost de la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, Societat Anònima Municipal. 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 2.665.461,00 
IX Préstecs rebuts 123.914,49 
TOTAL INGRESSOS 2.789.375,49 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 1.268.685,00 
II  Despeses corrents  1.238.271,00 
III Despeses financeres 158.099,00 
VI Inversions reals 123.914,49 
TOTAL DESPESES                                                           2.788.969,49 
 
 
 
 



 

 

 
h) Pressupost de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat 
Anònima Municipal. 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 9.678.005,00 
V Ingressos patrimonials 6.990,00 
VIII Actius financers 1.000,00 
TOTAL INGRESSOS 9.685.995,00 
 
 
DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses de personal 1.671.701,00 
II  Despeses corrents  7.326.239,00 
III Despeses financeres 142.626,00 
IV Transferències corrents 177.964,00 
VI Inversions reals 362.116,00 
TOTAL DESPESES                                                           9.680.646,00 
 
 
 
i) Pressupost Consolidat. 
 
INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Impostos directes  29.023.100,00 
II  Impostos indirectes  280.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  29.767.861,91 
IV  Transferències corrents  21.852.570,63 
V  Ingressos patrimonials  350.382,00 
VI  Alienació d'inversions  0,00 
VII  Transferències de capital  2.465.192,00 
VIII  Actius financers  102.000,00 
IX  Préstecs rebuts 123.914,49 
TOTAL INGRESSOS 83.965.021,03 
 
 
 
 



 

 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Despeses personal  31.512.291,97 
II  Despeses corrents  34.869.988,43 
III  Despeses financeres 4.390.547,96 
IV  Transferències corrents  5.181.742,00 
VI  Inversions reals 2.951.222,49 
VII  Transferències de capital  0,00 
VIII  Actius financers  1.020.539,57 
IX  Amortització de préstecs  4.032.351,00 
TOTAL DESPESES 83.958.683,42 
 
 
SEGON. Aprovar el Programa d’Inversions inicial per a l’any 2013. 
 
TERCER. Aprovar les plantilles que figuren com a annex a aquest Pressupost. 

QUART. Préstecs de Tresoreria. Per al finançament a curt termini de 
l’Ajuntament i dels Organismes autònoms, s’autoritza la contractació 
d’operacions de tresoreria amb les condicions següents:  
 
a.  Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència 

d’aquest Pressupost, o amb la seva pròrroga, a nom de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, per a la seva disposició o la dels Organismes 
autònoms sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos 
liquidats consolidats per operacions corrents en el darrer exercici. 

b.  Totes les operacions tindran un termini màxim fins el 31 de desembre de 
2013. 

c.  Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d.  Fixar el tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor  
trimestral més 10 punts o el 10%, si es tracta de tipus fix, i la comissió 
d’obertura que no superarà el 2,00%. 

e.  Fer constar que les operacions de tresoreria  no superen el 30% dels 
recursos ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària. 

f.  Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent per 
a fer front a les despeses que ocasionaran aquestes operacions de 
tresoreria. 

g.  Autoritzar l’alcaldessa d’aquest Ajuntament per aprovar les condicions 
particulars de cada operació, dins del límits expressats, i per a signar les 
corresponents pòlisses i els documents necessaris per a l’efectivitat de les 
operacions. 

 



 

 

CINQUÈ. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2013. 
 
SISÈ. Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze dies hàbils 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, entenent-se definitivament aprovat si no es produeixen 
reclamacions.” 
 

 
INFORME D’INTERVENCIÓ  

Pressupost any 2013 
 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, interventor de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, ha examinat el Projecte de pressupostos generals i consolidat 
d’aquesta  Corporació per a l’any 2013, i d’acord amb Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, formula el següent informe: 
 
PRIMER. El conjunt de l’expedient del projecte de pressupost s’ajusta al que 
disposa l’esmentat text legal, especialment els articles 162 i següents, amb els 
documents annexes que en ells s’especifiquen. Així mateix cal tenir en compte 
que l’aprovació, modificació i liquidació de pressupostos s’han de sotmetre als 
principis d’estabilitat pressupostària d’acord amb el que disposa la Llei 
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.  
 
SEGON. L’estructura pressupostària segueix la configuració que disposa  
l’ordre vigent EHA/3565/2008 de 3 de desembre.  
 
TERCER. Tant el pressupost de l’Ajuntament com el dels organismes 
autònoms i empreses municipals, així com el pressupost consolidat, s’han 
elaborat sense dèficit inicial, en conseqüència es troben formalment equilibrats 
o amb previsió de superàvit pel que fa a algunes  empreses públiques.  
 
QUART. La previsió d’ingressos tributaris del Pressupost municipal té en 
compte l’increment general contemplat a les ordenances fiscals aprovades. 
Això no obstant aquests ingressos (Capítol 1 a 3) tenen un disminució del 4,6% 
respecte del pressupost inicial del 2012 i d’un 6,5% respecte del pressupost 
final del mateix exercici. En relació amb  l’import de l’IBI,  d’acord amb l’informe 
de Gestió Tributària, es preveu una disminució  del 3,5%, com a conseqüència 
de la previsió  d’un menor nombre de liquidacions d’altes, alteracions 
cadastrals i endarreriments de fets imposables . Pel que fa al rendiment de les 
figures tributàries lligades a l’evolució del sector immobiliari, es manté la 
previsió d’estancament i/o davallada com és el cas de l’ICIO. Així mateix es 
manté pràcticament igual la previsió de càrrec per multes de tràfic. D’altra 



 

 

banda no es contempla en aquest exercici la imposició de contribucions 
especials. 
 
CINQUÈ. Els ingressos per transferències corrents s’han avaluat segons els 
imports i conceptes ingressats l’any  anterior i les previsions a la baixa fetes 
per les diferents àrees gestores en relació bàsicament a les subvencions de la 
Generalitat. L’import de la  Participació en Ingressos de l’Estat està calculat 
d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat, i la interpretació 
que en fan les associacions municipalistes, al voltant d’un 6,5% d’increment net 
respecte de l’any anterior, tenint en compte la comparació de les liquidacions 
del 2010 (rebuda l’any passat) i la del 2011 que es rebrà aquest any,  i tenint 
en compte així mateix el retorn en 10 anys de les liquidacions negatives del 
2008 i 2009.   
 
SISÈ. Entenem que les diferents Àrees, Regidories i Serveis municipals han 
intervingut en l’elaboració de la seva previsió de despeses corrents, per la qual 
cosa considerem que han tingut en compte el compliment de les obligacions 
exigibles i el manteniment de la prestació de cadascun dels serveis municipals 
adscrits, i en conseqüència són responsables de les xifres consignades. En 
aquest sentit es fa especial èmfasi en la rebaixa que es preveu en determinats 
contractes de serveis viaris. 
 
SETÈ. D’acord amb la documentació subministrada pel Departament de 
Recursos Humans, l’import total del Capítol 1 de despeses inclou les 
remuneracions i demés despeses socials de la plantilla vigent en el marc de  
les disposicions que en aquesta matèria  preveu el Real Decret llei 20/2011 de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic i contempla la congelació salarial 
tal com disposa la Llei de Pressupostos de l’Estat. Aquest capítol experimenta 
una disminució del 3,6% en relació al pressupost inicial del 2012 i de l’1,7 % 
respecte del pressupost final del mateix any.  
 
VUITÈ. Les aplicacions pressupostàries de despeses dels capítols 2 més 4 de  
tenen un augment molt lleuger (0,2%)  respecte dels crèdits inicials de l’exercici 
anterior, però  suposa una reducció del 17 % en comparació amb el pressupost 
final del 2011, si bé aquesta darrera xifra no és comparable atès  que l’any 
passat de resultes del mecanisme de pagament a proveïdors previst en el R D 
Legislatiu 2/2012 és van aprovar modificacions de pressupost per 
reconeixements de crèdits que suposaven un augment d’uns 4,5 milions 
d’euros pel que fa a aquests dos capítols. 
 
NOVÈ. La càrrega financera (despeses financeres i passius financers) 
pressupostada s’incrementa fins a 7.629.351 euros, tot i que baixa el concepte 
d’amortització de capital pel refinançament aprovat el passat mes  de 



 

 

desembre de dos préstecs del BBVA i de la CAI (actual Grupo CajaTres) i un 
tercer pendent d’aprovació amb Caixa Penedès (actual Banc Mare Nostrum). 
Tota vegada que aquest darrer refinançament no està formalment aprovat per 
l’Ajuntament, s’ha previst en pressupost el resultat de les amortitzacions a 
pagar per operacions a llarg termini com si ja s’hagués formalitzat l’operació de 
refinançament (4.032.351€) però en el detall de la càrrega que forma part 
també del present expedient s’ha relacionat la totalitat d’amortitzacions en data 
d’avui (4.158.526 €) sense tenir en compte el refinançament en tràmit. Per 
imperatiu legal no es preveu cap nova operació de préstec a llarg termini 
durant l’exercici, atenent el que disposa la disposició addicional 14 de 
modificació de l’apartat segon de l’article 14 del Real Decret Llei 8/2010 de 20 
de maig pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit 
públic, segons el redactat donat per la Disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 
27 de desembre de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013. 
 
DESÈ. Les xifres d’endeutament  a 1 de gener de 2013  es resumeixen en el 
quadre següent: 
 

 A  1/ gener / 2013 
Deute operacions llarg termini 60.379.699,33 
Deute operacions a curt termini 5.850.000,00 
Deute per liquidació negativa PIE 
2008 

815.337,19 

Deute per liquidació negativa PIE 
2009 

2.736.655,46 

Deute per risc avalat 8.873.671,05 
 
Endeutament 

 
78.655.363,03 

 
L’endeutament total menys el deute per liquidacions negatives del PIE en 
relació amb els ingressos corrents consolidats de la darrera liquidació 
aprovada (2011) ens dóna un percentatge d’endeutament del 111,86 % i sense 
avals, del 98,64%. 
 
La previsió de deute a llarg termini a 31 de desembre de 2013 és de 
56.221.173,76 euros . 
 
ONZÈ. Tots els projectes d’inversió que es contemplen en aquest pressupost 
està previst que es financin amb transferències de capital d’altres 
administracions públiques o de fons europeus. Es fa especial menció en el que 
disposen les bases d’execució del pressupost en el sentit que no es podran 
executar els projectes fins que el recurs que els financin  sigui un dret 
reconegut en la comptabilitat municipal.  
 



 

 

DOTZÈ. Vista la necessitat de finançament (Cap 1-7 d’ingressos menys Cap 1-
7 de despeses) en termes de SEC,  es compleix de entrada el principi 
d’estabilitat pressupostària. Això no obstant, en document a part, s’emet 
informe en relació al que disposa la Llei Orgànica 2/2012.  
 
TRETZÈ. Pel que fa als pressupostos dels organismes autònoms, entitats 
públiques i estats de previsió d’ingressos i despeses de societats municipals, 
les dades són concordants amb els plans d’actuació i PAIFs de les 
esmentades entitats. El Pressupost consolidat amb tots els organismes i entitat 
municipals, un cop efectuades les transferències internes, augmenta un 5,2 % 
en total i un 1,5% sense inversions. 
 
CATORZÈ. Atès que l’Ajuntament es va acollir a la fórmula de pagament a 
proveïdors contemplada en el Real Decret Legislatiu 4/2012 i en conseqüència 
va contractar operacions de préstec a través de l’ICO, va haver d’aprovar en 
data 30 de març del 2012 un pla d’ajust amb una durada de 10 anys. Tot i que 
el seguiment del pla es fa a nivell de liquidació pressupostària i no de 
pressupost inicial, el pla contemplava per aquest any uns ingressos corrents 
liquidats de 69,6 milions (en termes consolidats amb els OOAA) i unes 
despeses liquidades 70,9 i el pressupost actual ens dóna un import de 66,1 
milions que coincideix amb les despeses.   
 
QUINZÈ. Aprovat inicialment pel Ple municipal, l’expedient s’haurà d’exposar-
se al públic durant el termini de quinze dies hàbils, als efectes de suggeriments 
i reclamacions. De no produir-se’n, s’entendrà definitivament aprovat. 
 
 

INFORME D’INTERVENCIÓ 
Compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 

    
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera s’emet informe sobre el compliment de 
l’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa. Afecta al propi 
pressupost municipal més els ens dependents que són els organismes 
autònoms IMET i Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, per la qual cosa les dades 
són consolidades. 
 
Estabilitat 
 
S’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o superàvit 
estructural de l’ajuntament. Es calcula comparant els capítols 1 a 7 del 
pressupost consolidat d’ingressos i despeses. Aquesta comparació es 
corregeix amb ajustos per tal que s’harmonitzi segons els criteris SEC. S’han 
realitzat els ajustos per recaptació efectiva dels capítols 1 a 3 d’ingressos,  per 



 

 

compensació de la retenció de liquidacions negatives del PIE i per previsió de 
devolucions d’ingressos per ICIO. El resum dóna: 
 
     Diferència Ingressos No financers – Despeses No Financeres :    4.032.351,00 
 
    Ajustos                                                                                            -1.915.098,84 
 
    Diferència Ajustada                                                                        2.117.252,16 
  
Regla de la Despesa 
 
D’acord amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica el Ministeri 
d’Economia va fixar el paràmetre pel 2013 en 1,7% (taxa de referència de 
creixement del PIB). La despesa computable en termes consolidats  serà la 
comparació entre la despesa de l’any n-1 (previsió liquidació 2012) d’empleus 
no financers en termes SEC menys els interessos financers i menys les 
despeses finalistes finançades amb fons europeus o d’altres Administracions 
Públiques. Per l’any 2012 s’ajusta la despesa amb la disminució per la 
incorporació de despeses corresponents a anys anteriors de resultes del 
RDLeg. 4/2012. Així mateix en l’exercici  2013 es redueix per l’import de la 
despesa d’inversió finançada amb la previsió d’ingressos de fons europeus 
(FEDER) i de la Generalitat de Catalunya (PUOSC). El resum dóna: 
 
     Previsió despesa computable 2012 ajustada                        58.113.907,84 
 
     Despesa màxima 2013 (Dc 2012* 1,17 %)                            59.101.844,27 
 
     Despesa ajustada 2013                                                         58.516.343,63 
 
     Increment                                                                                        0,7% 
 
 (S’adjunten documents amb els càlculs corresponents). 
 
Per tot això qui sotasigna considera que el Pressupost de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú corresponent a l’exercici 2013 consolidat amb els ens 
dependents (OOAA) s’ajusta als criteris d’estabilitat i a la regla de la despesa 
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril.  
_______________________________________________________________ 



 

 
Pressupost d'inversions i finançament 2013      
       
    Import Total      Import 

Aplicació 
Concepte pressupost 
d'inversions 2013 Regidoria Aplicació Concepte finançament d'inversions 2013 

           
 Àrea de Serveis a les Persones         
06, Adaptació espai multifuncional 450.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 450.000,00 
 Participació  450.000,00    450.000,00 
          
09, Nau Museu del Ferrocarril 95.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 95.000,00 

09, 
"El Far" Centre d'Interpretació i 
Acollida Turística 464.367,00   09, FEDER 263.845,00 

        10,75080 PUOSC 200.522,00 
 Joventut  559.367,00    559.367,00 
          
33, Ampliació Pavelló del Garraf 300.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 300.000,00 
 Esports  300.000,00    300.000,00 
          
 Àrea de Serveis a la Ciutat         

40, 
Adequació pas sota la via c. 
Llibertat 850.825,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 154.493,00 

        20,75005 Diputació, PUOSC 2008-2012 696.332,00 

40, 
POUM Pla d'Ordenació Urbana 
Municipal 98.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 98.000,00 

 Urbanisme i Territori  948.825,00    948.825,00 
          
53, Manteniment equipaments 207.000,00   01, Diputació, XGL 2013-2014 207.000,00 
  Serveis Viaris  207.000,00    207.000,00 
          
  Total Pressupost d'inversions 2.465.192,00 2.465.192,00   Total Finançament d'inversions 2.465.192,00 



 

 

 
 

PLANTILLA MUNICIPAL 2013 
     
     
Llocs de treball Grup Places Vacants TOTAL 
     
Funcionaris     
Funcionaris d’habilitació estatal         
Secretari A1 1 0 1 
Interventor A1 1 0 1 
Tresorer A1 0 1 1 
       
Escala d'administració general      
Subescala tècnica superior A1 4 0 4 
Subescala administrativa C1 26 0 26 
Subescala auxiliars administratius C2 16 4 20 
Subescala subalterna AP 6 0 6 
       
Escala d’administració especial      
Subescala tècnica      
Tècnics superiors A1 8 1 9 
Psicòlegs A1 2 0 2 
Arquitecte A1 7 0 7 
Enginyer A1 1 0 1 
Veterinari A1 1 0 1 
Director de Biblioteca A1 1 0 1 
Professor Música A1 3 0 3 
Professor d'art i oficis A1 1 0 1 
Tècnics mitjans A2 34 1 35 
Bibliotecaris A2 6 0 6 
Treballadors Socials A2 9 0 9 
Educadors Socials A2 5 0 5 
Enginyers Tècnics A2 7 0 7 
Arquitectes Tècnics A2 7 0 7 
Tècnics auxiliars C1 61 0 61 
Delineants C1 2 0 2 
Auxiliars tècnics C2 15 4 19 
       
Subescala serveis especials      
Classe Comeses especials      
Informador OAC  C1 15 0 15 
Auxiliar de biblioteca  C1 8 2 10 
Classe Policia local     
Inspector A2 1 0 1 
Sotinspector C1 1 0 1 
Sergent C1 5 0 5 
Caporal C2 14 0 14 
Agent C2 74 2 76 
Comesa especial     
Personal oficis (encarregats i C2 1 0 1 



 

 

sotsencarregats) 
Personal oficis (oficials i oficials 
especialistes) C2 6 0 6 
Personal oficis (operaris i operaris 
especialistes) AP 1 0 1 
         
     
Laborals: indefinits, temporals i a temps parcial    
Places caràcter laboral         
Tècnic superior llicenciat en dret A1 2 0 2 
Tècnic superior A1 3 0 3 
Tècnic superior llicenciat en medicina A1 1 0 1 
Professor de música A1 16 0 16 
Professor escola d'art A1 6 0 6 
Tècnic grau mitjà A2 18 0 18 
Professor de música A2 6 0 6 
Professor escola d'art A2 3 0 3 
Professor ensenyament A2 1 0 1 
Tècnic auxiliar C1 6 0 6 
Professor de música C1 1 0 1 
Administratiu C1 1 0 1 
Inspector C1 1 0 1 
Tècnic Auxiliar Biblioteca C1 2 0 2 
Auxiliar tècnic C2 3 0 3 
Auxiliar administratiu C2 2 0 2 
Auxiliar de biblioteca C2 2 0 2 
Sots-encarregat C2 6 0 6 
Oficial especialista C2 3 0 3 
Oficial C2 27 0 27 
Oficial senyalització C2 2 0 2 
Operari especialista AP 7 0 7 
Operari AP 12 0 12 
Mosso AP 4 0 4 
Vigilant AP 1 0 1 
Conserge AP 8 0 8 
      
Places personal laboral temporal     
Professor superior Escola de Música A1 5 0 5 
Professor superior Escola d'Art A1 6 0 6 
Professor grau mitjà Escola de Música A2 5 0 5 
Professor grau mitjà Escola d'Art A2 3 0 3 
Arquitecte tècnic A2 1 0 1 
Tècnic mitjà - Nucli Antic A2 1 0 1 
Administratiu - Nucli Antic C1 1 0 1 
Professor auxiliar Escola de Música C1 2 0 2 
Auxiliar administratiu C2 2 0 2 
Oficial C2 1 0 1 
         
 
 
     



 

 

Eventuals: càrrecs de confiança     
         
Gerent   1 0 1 
Directiu   1 0 1 
Tècnic suport administratiu   1 0 1 
Administratiu   1 0 1 
Auxiliar administratiu   1 0 1 
         

 
TOTALS  526 15 541 
     

 
 

RELACIÓ LLOCS DE TREBALL - IMET 2013 
 

ÀMBIT DE GESTIÓ: (14 treballadors/es)  
 

 1  □ Gerenta  
 (*) Secretari General, a temps parcial  
 (*) Interventor General, a temps parcial 
 2  □ Secretària gerència / Tècnica responsable  
 3  + 4 + 5 □ Tècnic d’àrea / Cap Unitat Administrativa 
 6  □ Administrativa  
 7 + 8 + 9  □ Auxiliar administrativa  
10 + 11  □ Cambrera / operari  
12 + 13  □ Conserge / conserge instal�lacions municipals 
14 □ Subaltern  
 

(*) S’anoten però no es comptabilitzen 
 

SERVEI D’EDUCACIÓ: (20 treballadors/es) 
 

15 □ Cap d’àrea / Cap de Servei  
16 □ Tècnica d’àrea / Tècnica Responsable  
17 □ Tècnic de projecte / Tècnic Mitjà 
18 □ Auxiliar tècnica / Tècnic Especialista 
19 + 20 □ Auxiliar administratiu  
21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34 □ Conserges/ 
conserge instal�lacions municipals  

 

SERVEI DE TREBALL: (20 treballadors/es) 
 

35 □ Cap d’àrea / Cap de Servei 
36 +37+38+39+40+41 □ Tècniques d’àrea / Tècnica Responsable 
42+43+44+45+46+47 □ Tècnica de projecte / Tècnica Mitja 
48+49 □ Auxiliar tècnica / Tècnica Especialista  
50+51+52+53+54 □ Auxiliar administrativa  

 
SERVEI DE L’EFAV: (8 treballadors/es)  



 

 

 
55 □ Cap d’àrea / Cap de Servei 
56 □ Tècnic d’àrea / Tècnic Responsable 
57+58+59+60+61 □ Tècnics de Projecte / Tècnic Mig 
62 □ Expert aeronàutic / Tècnic Mig 

 
 
ESCOLES MUNICIPALS: (1 treballadora) 
 
          63 □ Coordinadora de Gerència / Cap de Servei 
 
Resum:  
 

• GESTIÓ ................................ 14 persones 
• EDUCACIÓ ............................  20 persones 
• TREBALL ............................... 20 persones 
• EFAV ....................................  8 persones 
• Coordinadora Gerència ............  1 persona    

 ____________ 
 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 persones 
 
Les 63 llocs de treball que l’IMET que conformem la plantilla funcional de l’IMET per 
a l’any 2013, estan coberts de la manera següent:  
 

• 50 per contractes laborals indefinits, d’aquests 33 fixes de plantilla i 17 no 
fixes de plantilla 

• 6 per funcionàries/is de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
• 4 interins 
• 3 temporals 

 
 

Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 
 
Categoria 
 

Hores Categoria Cost total 

Gerent 37,5 B21 46.907,84 
Directora Museus  37,5 A22 40.927,46 
Tècnic mig gestió museus 37,5 B20 31.311,28 
Tècnic mig gestió museus 37,5 B20 31.460,10 
Tècnic mig gestió  museus 37,5 C18 33.179,02 
Tècnic Bibliotecari 37,5 B20 31.863,58 
Tècnic Bibliotecari 37,5 B20 31.863,58 
Auxiliar Administratiu 37,5 D16 22.613,08 
Aux. Administratiu (prejubilació) 5,6 D16 5.168,66 
Cap Manteniment 37,5 C17 27.680,94 
Conserge instal·lacions 29,5 E14 19.488,00 
Conserge instal·lacions 37,5 E14 24.691,38 

    



 

 

TOTAL ...   347.154,92 
Paga productivitat   8.372,56 
Seguretat Social a c/empresa   111.991,15 
SUMES TOTALS.....   467.518,63 

 
 
 

BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2013 

 
D’acord amb allò que disposa  el Text Refós, Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, s'estableixen les següents Bases reguladores que hauran de servir de norma 
per a l'execució del pressupost municipal 
 
Règim jurídic 
 
Base 1.- El pressupost general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’executa i 
liquida d’acord amb la normativa general vigent, amb les presents Bases d’execució i 
amb els reglaments, instruccions i resolucions que emanen dels òrgans municipals 
competents. 
 
Vigència 
 
Base 2.- Les Bases s’apliquen al Pressupost de l’Ajuntament, dels Organismes 
Autònoms i empreses municipals, en tot allò que s’escaigui. La vigència de les Bases 
coincidirà amb la del Pressupost general. 
 
Estructura pressupostària 
 
Base 3.- A efectes de la gestió pressupostària, l’Ajuntament queda dividit en els 
següents òrgans que tindran els codis que s'especifiquen: 
 

Codi Concepte 
01 Alcaldia 
02 Compres, Contractació i Serveis generals 
03 Comunicació i Premsa 
04 Recursos Humans 
05 Seguretat i Protecció Ciutadana 
06 Participació Ciutadana 
07 Serveis Jurídics 
08 Convivència i Civisme 
09 Joventut 
10 Desenvolupament Local i Promoció Ciutat 
11 Societat de la informació 
20 Hisenda 
21 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
22 Servei d’Atenció Ciutadana 
31 Cultura 



 

 

32 Escoles Municipals 
33 Esports 
34 Infància, Adolescència, Gent Gran  

i Plans d’Equitat 
35 Serveis Socials i Salut 
36 Salut 
40 Urbanisme i Territori 
42 Medi Ambient 
52 Unitat de Serveis Municipals 
53 Serveis viaris 
54 Mobilitat 
90 Càrrega financera 

 
Base 4.- Composició de les aplicacions pressupostàries. Els conceptes  de despesa 
es composen de número orgànic, número de programa, i del número econòmic. En 
els organismes autònoms no hi haurà número orgànic. 
 
Projectes de despeses: Tindran aquesta consideració els projectes d’inversió i 
qualsevol altre que es defineixi per tal de fer un seguiment concret i individualitzat. 
Tindran un codi  invariable per tota la vida del projecte, el qual contindrà com a mínim  
l’any d’inici, i  número específic del mateix. 
 
Partides ingrés: Les previsions de l’estat d’ingressos constaran de número econòmic  
i, si s’escau,  de número orgànic. 
 
S’autoritza al Regidor d’Hisenda, a proposta de l’Interventor i justificat per raons 
tècniques, a ampliar, variar o suprimir dígits de la classificació orgànic, per programes 
i econòmica del present Pressupost,  sempre que es mantingui l’estructura prevista a 
l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008 i sense que suposi en cap cas una 
modificació de l’import dels crèdits. 
 
Base 5.- Nivell de vinculació jurídica dels crèdits. Els crèdits de les diferents 
aplicacions de despesa estaran vinculats a nivell orgànic, d’àrees de despesa i de 
capítol. 
 
La bossa de vinculació suposa el límit màxim de despesa dins dels nivells respectius, 
sobre la qual s’efectuarà el control fiscal. Això no obstant, quan la despesa excedeixi 
la consignació de la partida pressupostària dins de la bossa, Intervenció farà constar 
aquesta incidència a l’informe d’existència de crèdit. 
 
Podran declarar-se determinades aplicacions com de vinculació qualitativa, és a dir, 
que si bé participen d’una bossa de vinculació, el seu crèdit es reserva només per a 
les despeses que li siguin aplicables. 
 
 
 
 
 



 

 

Modificacions de crèdits 
 
Base 6.- Modificacions de crèdit. Quan s’hagi de realitzar una despesa que no disposi 
de crèdit suficient dintre de la bossa de vinculació jurídica s’haurà de tramitar un 
expedient de modificació de crèdits  amb les especificitats següents: 
  
1.  Les propostes de modificació  seran iniciades per les àrees gestores mitjançant 
una Proposta de modificació i, si s’escau, documentació acreditativa de l’ingrés que 
provoca la generació. L’expedient serà tramés a la Intervenció municipal que 
fiscalitzarà el seu contingut . El desenvolupament i tramitació de l’expedient es 
realitzarà per mitjans electrònics.  
 
2.  D’acord amb l’art. 179 i següents de l'esmentat Reial Decret Legislatiu l’aprovació 
de l’expedient correspondrà: 
  

a. Pel que fa a les transferències de crèdit dins de la mateixa àrea de despesa 
serà competència de l’Alcaldessa o Regidor/a delegat/da, excepte les que 
corresponguin al Capítol 1 que podran aprovar-se sense aquella limitació. En 
els organismes autònoms aquesta facultat correspondrà al seu president, 
d’acord amb els seus estatuts. 

 
b. La generació i ampliació de crèdits així com  la incorporació de romanents de 

crèdit  s’aprovaran  mitjançant decret de l’Alcaldia o Regidor/a a qui delegui. 
 

c. Dels expedients aprovats per decret que es defineixen en els apartats 
anteriors a) i b) es donarà compte en el  Ple següent, prèviament informats en 
la Comissió Informativa de Serveis a les Persones. La data de 
comptabilització de l’expedient serà la data d’entrada en vigor de la 
modificació. 

 
d. La resta d’expedients de modificació previstos a la llei seran aprovats pel Ple 

municipal. 
 

e. La creació d’una nova  aplicació de despesa dins d’una bossa de vinculació 
que suposi només una major concreció d’un concepte econòmic existent, no 
s’entendrà com a modificació de pressupost, essent suficient la comunicació a 
Intervenció per part del responsable de l’àrea gestora. 

 
f. Es declaren obertes expressament, amb consignació zero, totes les partides 

que es preveuen a l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008. 
 

g. Per resolució del Regidor d’Hisenda es podrà variar el finançament de 
cadascun dels projectes d’inversió, en el marc dels ingressos de capital 
previstos, en funció del termini d’execució dels projectes i de la tipologia del 
recurs afectat, sense perjudici que la variació requereixi també la tramitació 
d’una modificació de crèdits. Així mateix també podrà  canviar-se la 
denominació d’un projecte d’inversió sempre que la modificació suposi una 
major concreció de les obres i activitats a desenvolupar. 

 



 

 

h. L’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per a la imputació al 
pressupost corrent d’obligacions derivades de despeses d’exercicis anteriors 
correspon al Ple. 

 
Base 7.- Partides ampliables. Es declaren ampliables les aplicacions de despesa que 
es relacionen a l’annex, per l’import que superi la previsió del respectiu concepte 
d’ingressos. 
 
Base 8.- Crèdits urgents i inajornables. Per aplicació analògica de l’art. 65 de la Llei 
general pressupostària, el president de la corporació podrà, per atendre despeses 
inajornables i amb el límit màxim de l'1 per cent del total de crèdits inicials del 
Pressupost, ordenar la immediata efectivitat d’augments de crèdits quan s’hagués 
iniciat la tramitació del corresponent expedient i els esmentats augments haguessin 
estat aprovats inicialment pel Ple. 
 
En cas que aquests augments de crèdit no s’aprovessin definitivament, el president 
procedirà a retenir part del romanent de tresoreria disponible o a declarar la no 
disponibilitat de crèdits pressupostaris fins que no s’aprovi una posterior i definitiva 
operació pressupostària. 
 
 
Gestió dels processos de contractació i compres de subministraments i serveis 
 
Base 9.- Normes generals 
 
1. La compra i la contractació de subministraments i serveis es tramitarà a través del 
Servei de Compres i Serveis Generals, que es regirà pels preceptes establerts a la 
legislació de contractes del sector públic i demés legislació complementària i per la 
normativa municipal que es desenvolupi. 
 
2. Les despeses es tramitaran prèvia comanda emesa pel Servei de compres i 
Serveis Generals. La prestació d’un servei o realització d’un subministrament no serà 
títol suficient perquè l’Ajuntament es reconegui deutor per tal concepte, si no han 
estat requerits per l’òrgan competent. Si no ha precedit la corresponent autorització o 
disposició, es podrà produir l’obligació personal de retornar els materials i efectes o 
d’indemnitzar el subministrador o executant. 
 
3. En cap cas podrà fraccionar-se un contracte amb l’objectiu de disminuir la quantia 
del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma 
d’adjudicació que correspongui. 
 
Base 10.- Normes internes de tramitació d’expedients de compres 
 
1. Contractes menors. 
Es tramitaran a través del Servei de compres i Serveis Generals. Les ordres de 
compra les efectuaran les persones autoritzades de cada departament mitjançant la 
gestió de compres de la intranet municipal. Serà imprescindible la descripció de la 
necessitat a cobrir així com l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa, la 
descripció de l’objecte del contracte i departament de destí. 



 

 

 
2.  Procediments negociats i oberts. 
L’ordre de compra es realitzarà de la forma prevista en el punt anterior i els 
departaments sol·licitants hauran de trametre al Servei de compres i contractació la 
següent informació: 

- Plec de prescripcions tècniques 
- Criteris de valoració que determinaran l’adjudicació. 
- Temps d’exposició pública superior al mínim establert legalment. 
- Membres de la Mesa de contractació, en el seu cas. 
- Data d’inici i durada del contracte. 
- Documentació que es consideri oportuna i es sol·liciti des del Servei de 

compres i contractació. 
Posteriorment, el departament sol·licitant haurà d’emetre l’informe en què farà constar 
la valoració segons els criteris esmentats. 
 
 
Gestió pressupostària i comptable 
 
A) Ordenació de la despesa 
 
Base 11.- L’autorització de la despesa i la seva disposició o compromís  correspon 
als següents òrgans: 
 
1. És competència de l’alcaldessa quan l’import de la despesa no excedeixi el 10% 

dels recursos corrents (suma del capítol I al capítol V d’ingressos). Per delegació 
de l’alcalde en els organismes autònoms aquesta competència queda atribuïda al 
regidor-president de l'àrea de la qual depengui l’organisme. 

 
2. Per delegació de l’alcaldessa, serà competència de la Junta de Govern - o de 

l’òrgan que assumeixi les seves funcions en els organismes autònoms - quan no 
superin el límit de l’apartat anterior i siguin de quantitat superior a 18.000,- euros, 
IVA exclòs. Aquesta delegació no tindrà efectes en casos de reconeguda 
urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern. 

 
3. És competència del Ple, l’autorització de despeses l'import de les quals excedeixi 

els límits que fixa el punt 1. 
 
4. Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern aquelles 

despeses la quantia de les quals no superi els límits de la contractació directa. 
 
5. En els casos en què l'aprovació de la despesa correspongui a l’alcaldessa, o 

persona per ell delegada, s’instrumentarà mitjançant un decret que, en l’àmbit de 
l’ajuntament, es confeccionarà i tramitarà electrònicament utilitzant els aplicatius 
corresponents.  

 
6. El reconeixement de l’obligació s’aprovarà per la Junta de Govern mitjançant 

l’aprovació de la relació de factures i de certificacions d’obres, prèvia conformitat 
del responsable de l’àrea gestora, d’acord amb el llistat de persones autoritzades 
aprovat per decret del regidor d’Hisenda. En els organismes autònoms el 



 

 

reconeixement i liquidació de l’obligació correspondrà al gerent o director i 
s’efectuarà en el mateix acte de conformació de la respectiva factura o document, 
i posteriorment es donarà compte a l’organ que correspongui d’acord amb els 
estatuts de cada entitat. 

 
7. La disponibilitat dels saldos existents a rúbriques extrapressupostàries s’efectuarà 

indistintament per la Junta de Govern, l’Alcaldessa, o Regidor/a. 
 
8. Despeses d’inversió: A l’expedient d’autorització d’un projecte d’inversió i, en tot 

cas, quan s’aprovi la despesa, hi haurà de constar un  calendari de realització que 
inclourà la data d’aprovació de l’expedient de contractació, data d’adjudicació, 
data d’inici d’obra, calendari de certificacions i data previsible de lliurament de la 
construcció o instal·lacions. No podrà aprovar-se l’adjudicació d’un projecte 
d’inversió (fase D) fins que l’ ingrés que finança el projecte sigui un dret reconegut 
i liquidable. En el cas de finançament mitjançant subvenció de capital haurà 
aquesta  caldrà  que estigui  compromesa. 

 
9. Les aportacions a Organismes autònoms, Mancomunitats, Consorcis, Societats 

municipals, i demés entitats públiques o privades, que figuren en el Pressupost 
com a aplicacions de despesa individualitzades, s’entendrà aprovada la despesa 
sense necessitat de tramitar-ne cap  acord. 

 
10. A l’inici de cada exercici es comptabilitzaran amb document AD els contractes, 

lloguers i demés compromisos mensuals recurrents i amb preu fixat, per l’import 
determinat en el darrer acord municipal. 

 
Base 12.-Serà competència del Ple municipal la contractació de despeses plurianuals 
quan els terminis o l’import de les anualitats no s’ajustin al que disposa l’article 173.3 
del TRLLH. 
 
Els expedients de contractació per avançat podran ultimar-se fins a l’adjudicació del 
contracte encara que l’execució es realitzi l’any següent, en una o diverses anualitats, 
sempre que: 1) En el plec de condicions o, si s’escau, en el mateix acord 
d’adjudicació es faci constar que l’adjudicació del contracte està sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit a l’estat de despeses de l’exercici futur i 2) 
Aprovació de l’acord pel Ple municipal. No caldrà l’aprovació del Ple si l’expedient es 
refereix a serveis o subministraments habituals i periòdics, la despesa dels quals es 
consigna normalment en els pressupostos municipals. 
 
En els casos de tramitació d’expedient per avançat contemplats en aquest base, 
l’informe d’Intervenció d’existència de crèdit serà substituït per un informe en què es 
farà constar si es produeixen les condicions esmentades en els punts anteriors. 
 
Base 13.- Tota despesa està sotmesa a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal. S’exceptua d’aquesta disposició les despeses inferiors a  18.000  euros, 
els contractes de caràcter periòdic i de tracte successiu derivats d’un expedient inicial 
ja intervingut, i les despeses a justificar i bestreta de caixa fixa  que seran 
intervingudes quan es justifiqui l’aplicació de la despesa. En tot cas aquesta matèria 



 

 

es regula d’acord amb la Instrucció per a l’exercici de la funció interventora en règim 
de fiscalització prèvia limitada, aprovada en el Ple municipal del 7 de gener de 2010. 
 
Base 14.- Tot nou projecte, servei o conveni municipal l’aprovació del qual pugui 
comportar un increment de la despesa municipal, vigent o futura, o una disminució 
d’ingressos, haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica que justifiqui la 
despesa i les alternatives de finançament que es proposen. L’esmentada memòria 
serà estudiada  pels serveis d’Hisenda que emetran dictamen al respecte, amb 
independència de  la fiscalització reglamentària exercida per la Intervenció municipal. 
 
 
B) Ordenació de pagaments: 
 
L’ordenació correspon en tots els casos a l’Alcaldessa  o Regidor/a que delegui, amb 
l'única excepció de les despeses menors les quals correspondran a la persona 
autoritzada per a efectuar el pagament. 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 168 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedició de manaments de pagament s’haurà de regular segons el Pla de 
disposició de fons establert pel president que, en qualsevol cas, mantindrà la prioritat 
de les despeses de personal i de les resultes d’exercicis tancats. 
  
Base 15.- Documentació de les despeses. Les despeses aprovades tal i com 
disposen les bases anteriors hauran d’anar documentades de la següent forma a fi 
que es reconegui l’obligació. 
 
1. Despeses de personal: model de contracte quan es tracti d’una nova incorporació, 

acord del Ple de l’ajuntament, o òrgan similar en els organismes autònoms, pel 
que fa a les modificacions en les retribucions complementàries o treballs 
extraordinaris; i decret de l’Alcaldia o Regidor/a que delegui pel reconeixement 
d’hores extres o altres supòsits que no corresponguin al Ple. 

 
2. Béns corrents i serveis: factura o contracte de prestació de serveis. Totes les 

factures hauran de tenir un número de comanda expedit pel Servei de Compres, 
Contractació i Serveis generals. El registre, tramitació i aprovació de factures 
s’efectuarà electrònicament a través de l’aplicatiu Firmadoc. 

 
3. Transferències corrents i actius financers: Document aprovatori degudament 

explicitat, contenint en tot cas el nom, NIF i domicili fiscal del perceptor. Només es 
podran realitzar a nom de persones físiques o jurídiques.  

 
4. Càrrega financera: Model de contracte. 
 
5. Inversions reals i transferències de capital: Certificat d’obres, factura o contracte 

de prestació de serveis signat pel tècnic director de l’obra o persona encarregada 
de la despesa que sigui responsable de l'àrea corresponent. També es podran 
documentar mitjançant acord de la Junta de Govern o bé decret de la presidència. 

 



 

 

Base 16.- Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se  al que 
disposa la legislació general sobre el tema,  l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple municipal el 6 de novembre de 2006, així 
com a les convocatòries específiques, en cas d’haver-n’hi.   
 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que acrediti la 
despesa efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu juntament amb un informe del Departament gestor 
responsable de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la Intervenció 
municipal. De les possibles incidències del compte, prèvia audiència dels beneficiaris 
i amb el coneixement del Departament gestor, es donarà compte a la Junta de 
Govern Local. 
 
Base 17.- L’adopció d’acords d’acceptació de subvencions per part de l’Ajuntament 
davant d’altres administracions correspondrà a la Junta de Govern. Eventualment, en 
casos de reconeguda urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern, 
aquesta competència correspondrà a l’alcalde. 
 
Podrà incorporar-se a l’expedient un model de document específic que serà informat 
per Intervenció per tal de fer un seguiment de les subvencions concedides a 
l’ajuntament. 
 
Base 18.- Acumulació de fases en un únic document. Les diverses fases d’execució 
del pressupost de despeses es podran acumular en un únic acte administratiu en els 
supòsits de despeses urgents, l'execució de les quals no pugui demorar-se, i les 
despeses amb càrrec als capítols IV i VI. 
 
Base 19.- Lliuraments a justificar. Es lliuraran i comptabilitzaran com a lliuraments a 
justificar les quantitats que s’hagin de satisfer per a l'execució de serveis o 
subministraments, els comprovants dels quals no puguin obtenir-se abans d’efectuar-
se els pagaments corresponents. Els lliuraments que es realitzin en aquestes 
condicions s’aplicaran a les partides corresponents, restant obligades les persones 
que han rebut els fons, a justificar la destinació al servei pel qual foren lliurats, en el 
termini màxim de tres mesos. 
 
Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada 
pel mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, 
sense perjudici d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, 
transcorregut el temps fixat, no fes la justificació necessària. 
 
La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del 
personal acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments 
i condicions adoptats pel mateix departament. 
 
En manaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 
euros, el compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà 
una memòria i un estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per 
Intervenció, es presentarà a l’aprovació de la Junta de Govern Local. 



 

 

 
Base 20.- Bestretes de caixa fixa. D’acord amb la llei tindran la consideració de 
bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que es realitzin a funcionaris habilitats  per al pagament  d’atencions 
corrents i periòdiques que pel seu caràcter, es consideri que han de ser satisfetes des 
de les diferents àrees i serveis i no des de la Tresoreria municipal. Per decret 
d’Alcaldia tramitat per la Tresoreria s’ordenarà l’obertura d’un compte corrent 
restringit amb la denominació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Bestreta de caixa 
fixa, més el nom de l’àrea o servei corresponent, i el nom de la persona o persones 
habilitades per disposar del compte. 
 
La forma, procediment i condicions  que tindran les bestretes de caixa fixa es regula 
en les Instruccions per al funcionament de bestretes de caixa fixa, aprovades per la 
Junta de Govern Local en sessió de 22 de gener de 2010. 
 
Base 21.- Dietes i despeses de desplaçament del personal al servei de la corporació. 
S’abonaran els imports realment gastats i justificats prescindint d’allò que disposin les 
reglamentacions sobre la matèria, excepte en el cas d’utilització del vehicle particular 
en què s’abonarà l'import per quilòmetre que les normes aplicables estableixin. 
 
Base 22.- Reconeixement de drets al personal. Els drets del personal per triennis es 
meritaran a partir de la data en què reglamentàriament procedeixi.  
 
Base 23.- Pagaments. En general la realització  de pagaments signada pel Tresorer 
es farà mitjançant relacions de transferències bancàries. Excepcionalment i per causa 
justificada podran realitzar-se pagaments mitjançant xecs nominatius. En aquest cas 
el Tresorer comprovarà la identificació i acreditació de les persones a les quals pagui, 
si li fossin desconegudes. 
 
Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes 
financers, rènting,  targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la 
Tresoreria municipal. 
 
Base 24.- El suport documental del pagament material serà la relació comptable o el 
manament de pagament, i es justificarà amb l’apunt del càrrec bancari o amb la 
signatura acreditativa del perceptor. 
 
Base 25.- Compensació de pagaments. A instància de part, podran compensar-se 
deutes a la Hisenda municipal d’un proveïdor sempre que els crèdits al seu favor 
representin per a l’Ajuntament obligacions reconegudes i liquidades. En general no es 
compensaran rebuts periòdics en via voluntària que hagin de ser satisfets a través 
d’entitats col·laboradores. En el supòsit de deutes municipals del creditor en via de 
constrenyiment, la compensació s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria municipal. 
 
Base 26.- Cessió de crèdits. Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament 
per obligacions reconegudes a favor seu, podran cedir el crèdit a tercers. El tràmit de 
cessió s’haurà d’efectuar a la Intervenció municipal, que farà la presa de raó de la 
cessió.  
 



 

 

No es tramitaran cessions de crèdit si el creditor té deutes a favor de l’Ajuntament en 
via de constrenyiment, per tal d’efectuar-ne la compensació.  
 
No es podran atendre diligències d’embarg de drets a cobrar de proveïdors i 
contractistes que es notifiquin amb posterioritat a la presa de raó la cessió de crèdit . 
 
Base 27.- Operacions de Tresoreria. Els crèdits de tresoreria a favor dels 
Organismes autònoms  podran ser  contractats per l’Ajuntament, i en disposaran els 
respectius organismes.  
 
Base 28.- Els regidors podran renunciar a les seves percepcions en virtut de 
dedicació exclusiva, dietes i indemnitzacions, i disposar que les quantitats que els 
corresponguin siguin transferides al grup municipal o partit corresponent. Aquesta 
disposició s'instrumentarà mitjançant un escrit signat pel propi regidor i adreçat a la 
Intervenció municipal. 
 
Base 29.- Els grups municipals podran tramitar bestretes de l’aportació anual al grup 
prevista en els pressupostos municipals. El termini de reintegrament de les bestrets 
coincidirà com a màxim amb la finalització del mandat municipal. 
 
Base 30.- Per resolució del Regidor d’Hisenda, a proposta de la Intervenció 
municipal,  podran establir-se mesures de  descentralització de la comptabilitat 
pública a favor de determinades  Àrees o Regidories d’acord amb les prescripcions 
tècniques que es fixin. 
 
Base 31.- Els informes negatius de fiscalització emesos per la Intervenció municipal 
s’incorporaran al Compte general i es trametran juntament amb aquest a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Passo la paraula al regidor Miquel A. Gargallo. 
 
MIQUEL A. GARGALLO 
 
Sí, moltes gràcies alcaldessa.  Bona tarda a tothom.  Aquest pressupost que 
portem a l’aprovació el dia d’avui és un dels majors reptes de la ciutat en els 
últims anys.  És l’ajustament fiscal més important fet a la ciutat de la seva 
història, i no ho dubteu, aquest és un pressupost per ensortir-nos de la crisis 
financera i econòmica municipal.  Aquest ajust ha estat repartit a tots els actors 
econòmics municipals i es fa amb un propòsit clar: buscar la viabilitat 
econòmica-financera i sostenible municipal, aplicant polítiques d’estalvi intern i 
eficiència econòmica. Ja és prou coneguda la situació de mancança, per no dir 
de penúria, de les finances municipals.  Ara s’han () possibilitat d’ingrés 



 

 

extraordinari, hi han uns ingressos fiscals aprovats a les ordenances per sota 
de l’índex de preus de l’exercici 2012.  No ens queda més possibilitat que 
adequar la nostra despesa a la veritat financera i els ingressos municipals.  
L’assignació de les transferències corrents d’altres administracions de fins a un 
9,69% en preus constants des del 2009, l’increment de l’IVA en 3 punts que 
ens suposa un increment de 700.000 euros i l’increment d’interessos pagats 
del préstec ICO a proveïdors, genera un impacte a la nostra despesa corrent 
que fa insuficient la capacitat de generar ingressos de les ordenances 
aprovades en aquest exercici fiscal. Per tant, no hi ha cap altra solució que 
ajustar la despesa corrent municipal a la nova realitat econòmica de la ciutat. 
Tant és així, que en el 2013 serà l’últim exercici on hi haurà algun equipament 
municipal en situació d’arrendament. Estem fent un esforç intern i econòmic 
amb mitjans propis per a reconduir aquesta situació i a l’any vinent no pagar 
cap lloguer. 
 
L’esforç fiscal s’ha efectuat a la seva millor part a la reducció de la despesa 
corrent en un 38,02% i en la reducció de la càrrega financera d’un 29,63%.  
Conjuntament aquestes dues partides sumant un 68% del total d’ajustament.  
També cal mencionar i agrair l’esforç efectuat pels treballadors i les 
treballadores municipals al Capítol I, conscients de la situació municipal i de 
l’economia de guerra que estan patint en el dia a dia.  Fent costat al govern i a 
la ciutat amb l’ànim de superació per gestionar aquesta crisis a la ciutadania i 
sent conscients de que vindran temps millors.   
 
ALCALDESSA 
 
Demanem silenci a la sala.  Gràcies. 
 
MIGUEL A. GARGALLO 
 
Aquest pressupost està pensat amb dos objectius bàsics: la sostenibilitat 
financera i econòmica i la millora de la tresoreria municipal en el mig termini, 
com ho he dit. I per altra part el recolzament a la ciutadania en l’increment de 
les partides socials.  He de recordar que és el segon pressupost d’ajustament 
que farà retrobar-nos l’exigència que ens imposen els temps i les 
circumstàncies.  Ja no podem endeutar-nos més, ni legalment ni moralment.  
Això seria un error que no mereixen les nostres generacions futures.  Haurem 
d’administrar els diners com qualsevol mestressa de casa, que sap que al final 
de mes ha de quadrar els comptes, estirant fins a l’últim cèntim i sense passar-
se dels diners que ingressen als bancs. Ningú entendria que no administréssim 
els diners públics amb la mateixa diligència que ho fa qualsevol ciutadà en 
aquest moment.  Al contrari, seria vendre coloms, il·lusions, i els miratges que 
tot ho pot fer i tot ho pot pagar. La realitat es planteja més dura.  Hem de tocar 
a terra i pensar en la veritat, en la que disposem cada mes i ser curosos a la 



 

 

seva aplicació. La ciutadania ens demana recolzament, per això s’han 
incrementat les polítiques socials i de convivència i es mantenen els importants 
increments efectuats a l’IMET en el 2012 per efectuar formació ocupacional.  
Totes aquestes mesures van encaminades a suplir i ajudar en aquests 
moments de greu crisis econòmica que estem patint la nostra ciutadania.  En 
un altre aspecte el pressupost fa incidència a la promoció econòmica de la 
ciutat, sent conscients de que l’única manera que tenim de sortir d’aquesta 
crisis és la generació de riquesa i efectuar polítiques econòmiques 
encaminades al recolzament de l’emprenedoria i l’empresa.  La sortida de la 
crisis només pot estar encaminada a la generació d’empreses i l’increment de 
l’ocupació i, en última instància, en el repartiment del benestar social.  Sense 
emprenedoria el món de l’empresa han de tenir clar que no existeixen els 
demà.   
 
Mencionar que els ajustaments s’han fet amb dues premisses bàsiques.  La 
primera, el mantenir tots els serveis a un nivell òptim de qualitat, estudiant 
primer els serveis i la seva aportació a la ciutadania, així com el seu impacte 
extern.  I en segon terme que l’ajust efectuat tingui el mínim impacte en llocs 
de treball.  Entenem que aquest, estem demanant un esforç col·lectiu per a 
sortir de la crisis.  Per una altra part creiem que portem un pressupost realista i 
realitzable, on s’ha tingut en compte els imports liquidats al 2012, com el cas 
dels subministres, i per tant s’han tractat totes les partides amb minucicitat i 
l’experiència d’aquests dos anys quasi de govern.  Queda encara molt 
recorregut.  Veurem quina és l’evolució, però crec que serà el primer any que 
en molt de temps podríem tenir un pressupost ajustat i realista, i no com abans 
que o faltaven partides o les partides eren inexactes, per ser únicament 
vendible políticament.  Si aconseguim aquest repte, és possible que l’any que 
ve, aquest mateix, aquestes mateixes dades, estem parlant d’una altra paraula, 
que tots desitgem col·lectivament: recuperació.  Recuperació significa que 
comencem a pagar els nostres proveïdors, a uns paràmetres acceptables i no 
ensorrem al petit empresari en la nostra morositat.  Recuperació significa el 
desenvolupament del món de l’empresa i la generació d’ocupació.  
Recuperació significa pagar el fons social quan pertoca i les nòmines als 
treballadors sense haver de patir al final de mes.  Recuperació significa no 
pagar 900.000 euros d’interessos de pòlisses de crèdit i comissions bancàries i 
invertir aquests imports en el benestar col·lectiu.  Recuperació significa feina, 
treball, ocupació, alliberar recursos socials cap altres partides que redueixen 
també el desenvolupament de la nostra ciutat.  Recuperació significa eficiència, 
control de despesa i la racionalització de recursos econòmics i humans aplicats 
a la funció pública.  Recuperació significa, en últim terme, esperança.  
 
Per últim... 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyors i senyores, això és un Ple municipal i els hi demano respecte a les 
persones que estan intervenint, sinó haurem de fer aquest Ple sense 
assistència, i jo crec que no és el que ha de ser. Gràcies 
  
MIQUEL A. GARGALLO 
 
Per últim, i a títol enunciatiu, comentar que tenia l’alegria de presentar un 
pressupost d’inversions, totes efectuades amb diners d’altres administracions, i 
una vegada s’ha descomptat l’import màxim -i recalco la paraula màxim-, 
efectuat amb despesa ordinària, que sé que la Diputació ens va donar de 
900.000 euros.  Aquests projectes, com l’ampliació de les pistes del pavelló, 
l’adequació del pas del carrer Llibertat o el centre d’interpretació i acollida 
turística El Far, mostren la manera de poder fer inversions a la nostra ciutat, 
una manera econòmicament sostenible i sense finançament.  El moment i les 
circumstàncies ens demanen aquest esforç.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Gràcies, senyor Gargallo. Per obrir ara un torn de paraules... senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Gràcies. Començar per dir que primer de tot hi ha una hipoteca que no ens 
podem permetre com a ciutat, la de consentir mantenir més el patiment de la 
gent i continuar empobrint-nos social i econòmicament.  Cada dia són més i 
més les persones que ho estan passant malament a la nostra ciutat.  Crec que 
tots som plenament conscients i evidentment també imagino que tots som 
plenament sensibles.  Avui l’acció municipal més que mai ha de fer un gir, un 
canvi radical, des de la proximitat i la sensibilitat amb el que està passant, amb 
el que està passant a les persones de la nostra ciutat.  L’acció municipal avui 
més que mai ha de ser extremadament solidària i combativa, i 
conseqüentment, i és així al nostre entendre, que el pressupost 2013 ha de 
reflectir això que diem.  Ha de ser un pressupost solidari i combatiu, fent front 
efectivament els efectes i les conseqüències que està patint la gent per la 
crisis.  Aquesta ha estat i és la raó i el sentit del treball que el grup municipal 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds ha fet al llarg de l’elaboració d’aquest 
pressupost, del debat pressupostari.  Evidentment tenim avui una proposta que 
fa el govern de Convergència i Unió de pressupost, que parteix bàsicament o 
principalment d’aconseguir la rebaixa de 4,6 milions d’euros. Una rebaixa que 
bàsicament afecta en una retallada com es deia al capítol I, és a dir, que afecta 
els salaris dels treballadors i les treballadores municipals.  Una retallada del 
capítol II que evidentment afecta els serveis i concessions que ja estan a hores 



 

 

d’ara provocant la pèrdua de drets laborals i salarials de treballadors i 
treballadores.  És evident: direccions de centres cívics, contracte de neteja 
d’edificis públics... Ja ho hem vist, hem pogut comprovar-ho en diferents plens 
anteriors, el que ha suposat 5 contractes temporals que no ha estat possible 
renovar, i evidentment les treballadores del servei de neteja han perdut poder 
adquisitiu, han perdut salari, passant a un salari de 800 i pico d’euros 
mensuals.  Evidentment també afectarà el contracte de jardineria, afectarà el 
servei que ens presta TEGAR per la jardineria també, i també afectarà el 
contracte d’escombraries i la neteja de la nostra ciutat, pel que fa que a hores 
d’ara encara no sabem les possibles conseqüències de drets laborals o 
salarials pels treballadors, tot i que ho hem demanat reiteradament a les 
comissions informatives. De la mateixa manera, doncs, aquest pressupost 
planteja una despesa, una reducció de despesa, en accions globals de les 
diferents regidories.  I no entrarem en detall, en partides concretes.   
Evidentment també aquest pressupost planteja doncs una línia de treball que 
és el refinançament que ja es presenta avui dels crèdits que com a Ajuntament 
tenim, aproximadament un milió d’euros.  La nostra pregunta és per què no es 
va fer al 2012, per què no es va avançar aquest refinançament fa un any.   
 
Com deia, davant d’aquesta proposta hem cregut imprescindible i responsable, 
aquesta creiem que és la funció, el treball que ha de fer un grup de l’oposició, 
fer propostes, crear alternatives realitzables i no quedar-nos veient-les venir.  I 
per aquesta raó hem presentat un pressupost globalment diferent, amb 
l’objectiu de reconduir i pal·liar els desequilibris i els efectes que pot tenir 
aquest respecte a la ciutat i a les seves persones.  Jo he fet compartidament i 
treballadament amb el grup Socialista, arran del conjunt de propostes comunes 
d’acció que hem anat presentant al llarg d’aquest darrer any en aquest Ple 
mitjançat diverses mocions, per exemple el pla de xoc per polítiques 
d’ocupació actives o les mesures urgents que proposaven també contra la crisi 
i de les que ara per ara doncs no tenim una resposta clara. 
 
La proposta que hem presentat ha estat estudiada, treballada i ademés ho hem 
fet en positiu, fent arribar a tothom, a tots els grups municipals, a partir del 
dijous bàsicament perquè fins el dia 30 d’aquest mes no hem tingut el conjunt 
de la informació dels números i de les partides, i hem vist que setmana darrera 
setmana doncs es produïen modificacions respecte la proposta primera que es 
va presentar.  Diem que sí que és una proposta possible i realitzable, 
bàsicament perquè plantegem en aquest pressupost la reducció de despesa 
corrent no prioritària, baixar despeses d’oficina, d’enllumenat, serveis de treball 
d’evitar, seriós i rigorós, d’estalvi energètic, de subministraments, de contracte 
d’inspecció tributària.  Evidentment fer un esforç d’ingressos, i ho diem clar, 
situant l’ingrés de l’IBI en l’evolució que ens indiquen les liquidacions dels 
darrers anys, segons el mateix informe del tresorer-interventor que ens 
assenyala que el 2010 va haver 1.800.000, que al 2011 va haver 



 

 

aproximadament 2.000.000 d’euros d’ingrés i que al 2012 hi ha hagut 
2.300.000 euros d’ingressos d’IBI de liquidacions anteriors, i per tant fer un 
esforç d’ingressos, i entenem que en aquí n’hi ha marge més que suficient, i 
que la previsió que es fa és excessivament conservadora.   
 
I sí, com deia el Sr. Gargallo, ha de ser un pressupost de recuperació, i tant! de 
recuperació.  Per exemple, de recuperació d’allò que la Generalitat no ens 
paga, del deute que ens té la Generalitat i d’aquells ingressos que encara amb 
esforç, dedicació, treball i gestió política s’ha de realitzar perquè la Generalitat 
tracti justament a la Generalitat.  Per tant, el nostre pressupost ha intentat fer 
aquest esforç situant allò que la Generalitat i vostès previsiblement pensaven 
ingressar.  De la mateixa manera la Diputació de Barcelona.  Una proposta de 
pressupost que a part de possible i realitzable, entenem que ha d’afrontar, no 
afectar a més treballadors i treballadores, i orientar-lo clarament per accions 
destinades a polítiques actives per a combatre la crisis.  En aquest sentit, 
891.000 euros proposem de més despesa, de més recursos per a la creació 
d’activitat econòmica, amb vivers d’empreses, amb plans d’ocupació, amb 
microfinançament i avals per a la creació de petites noves empreses.  Per a 
més formació ocupacional.  Volem destinar 511.915 euros més a l’atenció i 
solidaritat social, amb ajuts socials, amb projectes comunitaris, amb major 
destinació al banc d’aliments, amb bestretes per a beques, menjador, o amb 
suport a les entitats per treball comunitari, o amb el manteniment de l’aportació 
al Consorci de Normalització Lingüística, i 480.000 euros a minimitzar o 
recuperar la pèrdua de drets laborals o salarials dels treballadors públics i dels 
treballadors dels serveis municipals.  És cert, la vàrem presentar aquest dijous, 
els hi he dit bàsicament perquè bàsicament fins a última hora la informació no 
hem pogut disposar-la tota.  La vàrem fer arribar als grups i al govern, i oberta 
a recollir les valoracions i propostes que ens fessin la resta de grups i el propi 
govern.  Divendres al matí s’ha rebut la resposta via correu electrònic del 
govern que titlla aquest pressupost alternatiu, la proposta que ha fet el Partit 
Socialista i Iniciativa per Catalunya-Verds, d’irresponsable i poc rigorós.  Tot i 
aquests qualificatius, també a última hora s’han recollit algunes d’aquestes 
propostes, mínimes, tres, per tant on està el poc rigor?  Se’ns comunica 
finalment que avui doncs és evident presentem definitivament el pressupost i 
presenten el seu pressupost, i dic que és el seu, perquè a part d’aquestes 
últimes modificacions no he vist cap altra aportació, incorporació... de la resta 
de grups de l’oposició, que en tot cas no han estat recollides o no s’han fet 
aquestes aportacions.   
 
Al nostre entendre no hem vist clara la voluntat de diàleg, tot i que el president 
de la Comissió Informativa, el Sr. Sr. Sánchez així ens va manifestar la seva 
predisposició a parlar-ne i a treballar-ho.  Deu ser únicament la seva veu o la 
seva predisposició, perquè en tot cas no ho hem vist clarament, després del 
correu electrònic en el que se’ns deia que definitivament es presentava el 



 

 

pressupost i que se’ns responia d’aquella manera al pressupost alternatiu 
presentat i se’ns deia això, el govern ens demanava o ens demana rigor i 
responsabilitat.  El mateix rigor i responsabilitat que ha fet servir el govern quan 
es va comprometre a treballar de forma unitària i conjunta les ordenances 
fiscals, és a dir, el pressupost d’ingressos, amb el pressupost i ho ha 
incomplert, perquè no hem tingut aquest treball. Rigor i responsabilitat ens 
demana el govern als grups de l’oposició, quan la mateixa setmana que tenim 
sobre la taula el pressupost amb la rebaixa del servei de neteja dels edificis 
municipals, se’ns diu que no hi haurà cap afectació sobre llocs de treball, i a la 
setmana següent tenim l’anunci de 21 acomiadaments. Tenim l’anunci per part 
de l’empresa de 21 acomiadaments. O se’ns presenta el pressupost amb la 
rebaixa i a la setmana següent apareixen 147.000 euros més per arribar a 
aquest acord i ja teníem els números.  O d’una setmana per una altra apareix -
aquest és el rigor i la responsabilitat del govern-, apareixen 400.000 euros més 
d’ingressos en els diferents esborranys de pressupostos que hem anat tenint.  
O el rigor o la responsabilitat del govern quan ara farà uns mesos li 
demanàvem que renegociéssim amb els bancs els crèdits de l’ajuntament i els 
vàrem dir també als tècnics, i amb paraules dels tècnics i del propi govern, que 
era impossible, i avui sobre la taula tenim 1.000.000 d’euros refinançat amb els 
bancs.  Aquest és el rigor i la responsabilitat.   
 
O rigor i responsabilitat és quan ens han estat alertant que si no entrava capital 
privat en aquest ajuntament a través de la venda o la concessió de les nostres 
companyies VNG Aparcaments o de la Companyia d’Aigües, no es podrien 
arribar a pagar les nòmines.  Doncs bé, no s’han venut aquestes companyies 
gràcies al rigor i la responsabilitat de l’oposició i no s’han deixat de pagar les 
nòmines.  Rigor i responsabilitat quan ens van anunciar moltes coses que no 
es van realitzar, doncs per rigor i responsabilitat el grup municipal d’Iniciativa 
per Catalunya-Verds votarà que no. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font, si us plau. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies i bona tarda a tothom.  Ja avanço que la intervenció per marcar el 
posicionament del grup municipal de la CUP sobre aquesta qüestió no serà 
breu, no serà breu perquè entenem de la transcendència del moment, entenem 
de la transcendència d’aquest pressupost i sobretot de com afecta sobre molts 
vilanovins.  Per tant, per això primer de tot voldríem contextualitzar aquests 
pressupostos dintre d’una situació de crisis global.  Més que res per això, 
perquè aquesta situació doncs afectarà el posicionament que tindrem avui en 
aquest Ple. 



 

 

 
No entrarem a valorar les causes de la crisi mundial, de la crisi financera, però 
sí que ens agradaria fer-ho sobre aquelles causes que han portat que a l’Estat 
espanyol aquesta crisi sigui especialment profunda i greu.  Òbviament la 
principal causa ha estat la bombolla immobiliària, una bombolla immobiliària 
que va ser alimentada per bancs i caixes de l’Estat espanyol, però també per 
bancs estrangers, bàsicament europeus, i per altres entitats financeres 
internacionals, i sobretot per les grans constructores espanyoles.  Tot això, no 
cal dir-ho, van haver de tenir el consentiment indispensables dels diversos 
governs espanyols, i com no del Banc d’Espanya.  Durant aquesta bombolla es 
van fer quantitats ingents de diners, hi va haver gent que va fer moltíssims 
diners a costa dels ciutadans que veien com el preu de l’habitatge s’inflava de 
forma artificial per a benefici d’un quants, mentre l’accés a l’habitatge es 
convertia en un luxe, i gran part de la renda familiar s’havia de destinar 
únicament a garantir el dret de la família a tenir un sostre, i les hipoteques 
pujaven de 20 a 40 anys.  A més a més a l’Estat espanyol es va creure que 
aquest augment del preu de l’habitatge, que aquest poder construir habitatge 
sense parar no tenia aturador, que això no tindria fi, que podríem viure així per 
sempre.  Vem passar de tenir una economia basada en la construcció i en el 
pelotazo, i mentre anava augmentant l’endeutament de forma increïble de 
famílies, constructores, bancs i empreses, i de tota la societat espanyola, el 
govern de Madrid i les diverses institucions es fregaven les mans.  Es fregaven 
les mans perquè n’augmentava moltíssim els seus ingressos.  I en què es van 
gastar aquests ingressos?  Doncs en comptes de en fer una mica de guardiola 
i de millorar les condicions de la població, es van gastar sobretot en obra 
pública, en obra pública gran part d’ella absurda, sense cap mena de benefici 
per al gran conjunt de la societat, però en canvi amb moltíssim benefici per a 
les grans constructores del país (OHL, Sacyr Vallehermoso, Fomento de 
Construcciones y Contratas, Acciona), tots aquests eren els que hi guanyaven.   
 
I aquí deixeu-me obrir un breu parèntesi per a recordar que precisament són 
gran part d’aquestes constructores les que s’han relacionat amb els papers que 
estant sortint aquest dies sobre els comptes en diners negre del Partit Popular.  
I el que realment ens preocupa es si es demostren totes aquestes acusacions, 
no és tant si algú o el president del govern s’ha endut 15.000 o 20.000 euros a 
casa, sinó a canvi de què.  Què ens ha costat a tots els habitants d’aquest 
estat aquests diners que han anat o que presumptament han anat al Partit 
Popular. I això és el que ens preocupa, perquè ens fa molta por o ens temem 
que precisament tots aquests quilòmetres d’AVE que ens han costat el que no 
està escrit.  La Ciutat de la Cultura de Santiago: 440 milions que òbviament 
encara no saben perquè serveixen.  La Ciutat de les Arts i les Ciències a 
València: 1.300 milions, la Ciutat del Circ a Alcorcón: 120 milions d’euros, 
l’Expo de Saragosa: 2.250 milions d’euros, o els Palaus de Congressos 
enormes arreu de l’Estat, com a Oviedo: 350 milions d’euros.  Creiem que tot 



 

 

això alguna cosa hi deu tenir a veure amb tots aquests papers que estan 
apareixent.  Tot això, tot aquest anar fent i aquí tothom ens enriquíem, 
òbviament es va acabar, i es va acabar arrel de la punxada i de la crisi 
financera a nivell mundial, que va comportar com dèiem abans la punxada de 
la bombolla immobiliària a l’Estat, i el que ens ha portat a la situació que tenim 
ara, un carreró sense sortida o de molt difícil sortida.  De cop ens hem trobat, o 
ens vem trobar amb que teníem més d’un milió de pisos nous per a vendre i no 
se’n venia ni un, perquè no servien perquè la gent anés a viure, sinó per 
especular.  Els treballadors de la construcció se’n van anar al carrer, les 
constructores van deixar de pagar a les entitats bancàries, les entitats 
bancàries deixen de donar crèdit a les empreses, el que comporta més 
acomiadament, augment de l’atur, les famílies deixen de pagar hipoteques, 
gent al carrer, desnonaments, i les administracions deixen de recaptar 
impostos sobre construcció i per la baixa activitat econòmica, i a sobre han 
d’augmentar la seva despesa en subsidis i serveis socials. I com s’ha encarat 
tot això des del govern, des d’instàncies del govern espanyol?  Doncs el primer 
de tot és negar la crisi, és el més fàcil.  Intentar allargar la bombolla, així a 
veure si encara alguns entren una miqueta més.  La segona acció, 13 milions 
d’euros més llançats. Plan ZP, el PLAN E, per seguir alimentant a les 
constructores i per salvar un sector de mort.   
 
Però llavors va aparèixer l’altre gran problema: la banca i el deute privat. La 
banca estatal que tants diners havia fet i que havia repartit entre els seus 
accionistes, resulta que tenia un gran problema, que és que devia molts diners 
a la banca internacional sobretot a Alemanya. I quina era la solució?  Doncs 
òbviament passar el deute privat a deute públic, injecció de més de 400 milions 
d’euros de deute públic a través del BC a la Banca espanyola. El regal de 
60.000 milions d’euros als bancs a través del FRO, i l’eliminació del sistema de 
caixes d’estalvi. Però encara quedava la gran obra mestra, que va ser la 
modificació de la Constitució pactada d’amagat entre PSOE i PP, per tal de 
garantir que totes les administracions d’aquest Estat, inclòs l’ajuntament, 
pagaríem el  seu deute abans que no pas qualsevol altra cosa, fins i tot abans 
que els propis salaris o que les ajudes a Serveis Socials.  I en totes aquestes 
reformes, com veiem, en cap moment s’ha mirat per la situació de les famílies, 
ni dels ciutadans, sinó únicament els interessos dels grans capitals financers, i 
la banca que és en el fons qui domina les institucions europees. Els polítics en 
aquest país han prioritzat de manera clara els interessos del poder financer per 
sobre dels ciutadans.   
 
I a partir d’aquí, què fem? Què se’ns planteja?  Doncs bé, de moment seguint 
fent AVEs, hem inaugurat el de Girona, seguint fent el de Galícia, i seguint 
algunes altres infraestructures més que absurdes.  Anem augmentant els 
impostos, pugem l’IVA, entrem en una política d’austeritat màxima amb uns 
límits absurds que no saben cap a on ens porta, i sobretot la devaluació interna 



 

 

que s’està intentant fer en aquest país a costa dels sous dels treballadors per 
tal de que, segons diuen, puguem ser més competitius i puguem anar a vendre 
fora. Però òbviament tot això a costa de l’empobriment general de la població, 
mentre, com dèiem abans, seguim fent inversions que almenys des d’aquest 
grup municipal no acabem d’entendre.   
 
I ara sí, ja baixem a nivell local i a nivell vilanoví: en quina situació ens trobem 
a l’hora d’elaborar aquests pressupostos.  Per una banda, mirant l’evolució dels 
ingressos -i ens hem basat en l’any 2007 per fer aquesta evolució-, primer de 
tot el que veiem òbviament és com ja apuntàvem abans, la disminució de 
l’ICIO, de l’Impost sobre Obres i Construccions.  Hem deixat d’ingressar 3 
milions d’euros, 3 milions i mig d’euros respecte al 2007.  Però el gran 
problema d’haver deixat d’ingressar aquests diners és que aquest Ajuntament 
havia cregut que aquests diners serien per a sempre, que seguiríem en 
aquesta bombolla, que el POM que hi ha havia i que tant ens ha costat per fi 
d’entrar a revisar, aniríem creixent, aniríem fent pisos, aniríem entrant 3 milions 
i mig d’euros cada any fent pisos nous.  Doncs no, això no era un ingrés 
ordinari, era un ingrés òbviament extraordinari.  I resulta que hem creat una 
estructura municipal comptant amb aquests 3 milions i mig d’euros.  A més a 
més, i com dèiem abans, comparant amb el 2007 resulta que si mirem el que 
hem augmentat la recaptació d’impostos, traient-li l’ICIO que paguen els 
ciutadans i les empreses d’aquest municipi, han augmentat un 18%  allò que 
recaptem de més de les empreses i dels ciutadans.  Però resulta que allò que 
ens ve de més de les altres administracions, de Diputació, de Generalitat i de 
l’Estat, només ha augmentat un 11%; per tant en aquesta època de crisis hem 
estat demanant molt més al ciutadà que no pas el que ens han donat de més 
altres institucions amb molt més poder de recaptació d’impostos, per una altra 
banda. 
 
Una cosa que des de la CUP fa molt de temps que ens preocupa i que ja hem 
estat criticant durant molt de temps, és el gran nivell d’endeutament.  Com 
podeu veure aquí, com veieu en vermell, és l’evolució del que hem estat 
pagant des del 2007 als bancs, i la projecció fins al 2015.  Enguany pagarem 7 
milions d’euros, però és que l’any que ve ens toquen 8.400.000 euros, i l’any 
següent, al 2015, ens toquen 8 milions i mig d’euros, d’acord?  Aquí podem 
veure el que s’ha anat demanant durant els últims anys de color blau, i en verd 
és el retorn de capital.  Doncs bé, en aquest Ajuntament resulta que l’any 2008 
vem retornar 2 milions d’euros de capital als bancs i en vem demanar 4.  L’any 
2009 vem tornar 1,8 milions d’euros i en vem demanar 8.  L’any 2010 vem 
tornar 1,9 milions d’euros i en vem demanar 4 i l’any 2012 resulta que n’hem 
hagut de demanar 24 milions d’euros, d’acord? Tenim una situació 
d’endeutament que entenem que és insostenible. Aquest any havíem de 
retornar 9 milions d’euros i com ja s’ha comentat, renegociant amb els bancs al 
final seran 7 milions i mig d’euros.  Però a quin preu?  Doncs a un preu molt alt.  



 

 

Hem anat a renegociar crèdits que teníem a poc més de l’1% d’interès i n’hem 
sortit amb el 7,70, d’acord?  Amb el BBVA.  Perquè les coses s’han de dir pel 
seu nom i qui són aquests agents.  Hem anat a renegociar amb la CAI, avui 
Caja Tres, i hem passat de pagar un crèdit al 3,5 % a fer-ho al 6,65%. Això 
almenys nosaltres entenem que se’n diu usura.  I quina és l’afectació tot plegat 
d’aquest pressupost?  Doncs bé, abans es parlava d’un ajust de 4,6 milions, 
nosaltres entenem que és de 4 perquè s’han mirat ingressos i al final han 
augmentat 6.000 euros els ingressos i per tant entenem que l’ajust era de 4 
milions.  Bàsicament aquest ajust s’ha hagut de fer per la pujada de l’IVA, com 
ja s’ha dit, per augment de l’IPC dels contractes que tenim amb diverses 
empreses, per la rebaixa de la recaptació d’impostos, i també perquè al 
pressupost de l’any passat hi havia partides que estaven calculades a la baixa.  
Com ajustem aquests 4 milions?  Doncs bé, a grans trets 1,4 milions que hem 
renegociat amb els bancs, 400 mil euros amb la negociació amb els 
treballadors municipals, 1,7 en el capítol 2 de Béns i Serveis i mig milió en el 
capítol 4.  Ens agradaria entrar una mica detingudament en la retallada més 
important, o en la que entenem més important a part del tema dels 
treballadors, que és Capítol 2 que afecta també treballadors, de Béns i Serveis.  
Entenem que s’està retallant sobre serveis imprescindibles en aquesta ciutat i 
que afectaran òbviament la qualitat d’aquest serveis, però que a més a més 
afectaran a llocs de treball i sobretot a les condicions laborals de les persones 
que estan treballant per donar-nos aquest servei.  Resulta que són 62.000 en 
la neteja d’edificis municipals, que no són reals, són molt més, perquè l’any 
passat el consolidat òbviament era molt més d’allò que s’havia pressupostat.  
32.000 euros en la recepció de portes, ara ja no hi ha ningú a la nit. 44.500 
euros la gestió dels centres cívics, un 15%, reduccions de jornades laborals de 
fins a un 1/3.  40.000 euros en l’Oficina de Turisme i la botiga, més afectacions 
laborals.  28.000 euros en la contractació de socorristes a l’estiu, 55.000 en el 
servei de jardineria que fa TEGAR. 50.000 euros en el contracte de jardineria 
de CESPA. 45.000 en el servei de la grua. 151.000 euros en la neteja de 
platges, 55% de reducció.  Entenem que a part de l’afectació, l’afectació sobre 
aquest servei ha de ser molt gran, o bé fins ara estaven pagant molt més.  
61.000 euros en el transport urbà, en el que comporta disminució de freqüència 
de pas d’una de les línies. 10.000 euros en la vigilància d’estacionament del 
Far que desapareix. I la joia de la corona, 650.000 euros en la neteja viària i 
recollida de la brossa.  Una proposta que sincerament no entenem com avui 
se’ns porta avui a pressupostos sense que ni govern ni els grups de l’oposició, 
i sobretot els treballadors, sàpiguen com afectarà en les seves condicions.  No 
entenem com se’ns pot portar avui aquí que la retallada més gran o una de les 
més importants que presenten aquests pressupostos, des de la CUP ens 
haguem de pronunciar si estem a favor o no quan no sabem ni com afectarà 
els treballadors ni si haurà pèrdua de lloc de treball, ni si haurà expedients de 
regulació, ni tan sols si hi hauran baixades de sou que entenem que òbviament 



 

 

hi hauran de ser.  Per tant, no acabem d’entendre que aquesta negociació si 
realment es porta a pressupost, no s’hagi produït abans.   
 
Com dèiem abans, totes aquestes rebaixes afectaran la qualitat dels serveis i 
faran que hi hagi acomiadaments, o com a mínim que personal que es 
contracta eventualment no es contracti i sobretot la rebaixa de condicions 
laborals de moltíssims treballadors. De moltíssims treballadors que la CUP 
entén que són treballadors municipals, perquè presten serveis imprescindibles 
per a la ciutat.  Per a la CUP són tant treballadors municipals la gent que està 
fent la neteja viària, la gent que està recollint la brossa, la gent que està podant 
un arbre en un parc, el tècnic d’urbanisme, la persona que treballa a l’OAC, o 
la persona que està a la porta de l’Ajuntament.  Entenem que tots els hem 
d’entendre com a treballadors de l’Ajuntament.  Per això no ens cansarem de 
demanar, com hem estat fent, la municipalització de tots aquest serveis.  En el 
cas de SELSA vem presentar uns números en els quals al nostre entendre es 
podria haver mantingut el sou de les treballadores i representés un estalvi de 
200.000 euros per a aquest Ajuntament. Ens estalviàvem el 21% d’IVA, 
300.000 euros, i a més a més 100.000 euros de benefici empresarial i de 
costos de gestió de l’empresa.  Entenem que des d’aquest Ajuntament hem de 
fer un pas endavant i entendre que són treballadors municipals i que no els 
podem deixar a l’estacada en aquest moment.   
 
No té cap sentit que pactem amb els treballadors municipals tranquil·lament en 
una taula i asseguts, i en canvi en aquests treballadors tinguem una empresa 
pantalla al mig que faci les negociacions per nosaltres.  Empreses privades no 
en tots els casos, però sí sobretot en les grans empreses, que entenem amb 
pocs escrúpols a l’hora de parlar amb els seus i pactar amb els seus 
treballadors, que només busquen benefici empresarial.  Unes empreses que no 
apliquen l’IPC anualment, quan en canvi nosaltres per plica ens estan 
augmentant l’IPC. Nosaltres estem pagant de més cada any i en canvi aquests 
diners que paguem de més no es traslladen als seus treballadors.  Per 
exemple, tenim empreses importants que estan treballant per a la ciutat, que 
des del 2008 tenen el sou dels seus treballadors congelat, i nosaltres cada any 
anem augmentant aquest IPC. Unes empreses que retallen contractes i que 
traslladen tota la retallada que nosaltres apliquem sobre els treballadors. Per 
tant, com deia abans, seguirem treballant i apostem per municipalitzar d’una 
vegada totes aquestes empreses i en aquelles que no es pugui fer, com a 
mínim en constituir cooperatives de treball que gestionin tota aquesta feina.   
 
A part d’aquestes retallades del 1,7 milions de Capítol II, afecten de manera 
molt important la cultura a la nostra ciutat.  Com sempre, quan hi ha retallades 
la cultura és el primer i el que més rep.  Disminueix un 40%, passem de mig 
milió a 300.000 euros, el suport a la creació, que és bàsicament tot allò que es 
programa al Teatre, a l’Auditori, a la Sala i a tots els equipaments municipals 



 

 

culturals.  Doncs home, si no tenim diners per fer tota aquesta programació, 
potser ens podríem haver estalviat 5 milions d’euros que van costar a aquest 
Ajuntament i no parlo de pressupost global, la construcció de la Sala i de 
l’Auditori.   
 
Si passem ja ràpidament a analitzar el Capítol IV, hi trobem 12.000 euros de 
reducció de grups municipals, que aquest grup ja va demanar en el seu 
moment la reducció del cost de grup municipal i de l’estructura política d’aquest 
Ajuntament.  50.000 entre la ràdio municipal i la televisió comarcal. 34.000 
euros de convenis Associacions, Gent Gran, Adolescència i Cooperació.  
12.000 euros en Convenis de Joventut, 50%, en aquests convenis.  50.000 
euros al Víctor Balaguer.  24.000 euros al Consorci de Normalització 
Lingüística, des del governs se’ns assegura que no afectarà els serveis i 
treballadors.  Nosaltres tenim inputs que no ens ho fan veure clar, de fet fa un 
moment s’estava parlant fins i tot aquí fora a la sala de Plens.  Esperem que no 
s’afecti a aquest servei.  44.000 euros en convenis amb Entitats esportives i 
beques.  50.000 en ajuts a rehabilitació que s’eliminen, tot i que des del govern 
es diu que hi ha un remanent i 65.000 euros les Festes tradicionals a la ciutat, 
una altra vegada la cultura la pitjor parada.  És una retallada del 20%, que en 
el Carnaval que estem actualment celebrant afecta en un 35%.  Realment des 
del nostre grup municipal no acaben d’entendre que mantinguem el pressupost 
de Promoció Econòmica i en canvi el que nosaltres entenem que és una de les 
majors promocions econòmiques que es fan en aquesta ciutat durant tot l’any 
que és el Carnaval i la Festa Major, en reduïm un percentatge d’aquesta 
magnitud. 
 
Aquest pressupost però, també s’ha de reconèixer després d’haver dir tot això 
que té alguns aspectes positius.  Bàsicament entenem com a positiu l’augment 
de partides referides a serveis socials, el manteniment de partida destinada a 
l’IMET, va ser un dels cavalls de batalla de la CUP l’any passat que va fer que 
al final ens abstinguéssim en el pressupost 2012, i el fet com s’ha comentat 
també de que enguany deixarem de pagar els lloguers per oficines municipals,  
també ha estat un cavall de batalla d’aquest grup municipal des de l’any 2007 
que no hem entès que amb les instal·lacions que teníem seguíssim pagant 
quantitats molt importants per encabir-hi oficines municipals.  
 
I una vegada analitzats els temes més tècnics, passem a fer la valoració més 
política.  Entenem que el govern fa una proposta seriosa, correcta, si ens 
guiem només en els criteris purament de gestió.  Els números quadren i la 
ciutat doncs no s’enfonsa, és cert. Afecta moltíssimament, però la ciutat no 
s’enfonsa.  Ara bé, almenys per a la CUP entenem que no estem aquí només 
per a fer una bona gestió, sinó que hi som per fer propostes polítiques.  I 
creiem primer de tot que el govern no ha plantejat solucions imaginatives.  Sí 
que és cert que va fer un catàleg de serveis on s’analitzaven tot els serveis que 



 

 

prestava l’ajuntament, però al nostre entendre a l’hora de la veritat la proposta 
no s’ha basat en aquests serveis i en reestructurar masses coses, sinó que 
més que res ha agafat l’estructura que havia heretada del tripartit i s’ha anat 
retallant i passant les estisores en diferents percentatges en cada una de les 
àrees.   
 
En segon lloc, per a la nostra candidatura entenem que aquests pressupostos 
no són aprovables per la gran quantitat de retallades, com dèiem abans que 
afecten a serveis bàsics i a un gran nombre de llocs de treball i a les 
condicions laborals d’aquests treballadors.  Ens neguem a ser simples gestors 
de la misèria en què es troben les administracions del nostre país, i ser una 
corretja més de l’engranatge del segrest de la democràcia, perquè és un 
segrest de la democràcia per part del gran capital estatal i estranger.  Ens 
neguem a aplicar aquesta devaluació interior encoberta, a col·laborar en 
aquestes baixades de sou que només afectarà a les condicions de vida dels 
nostres ciutadans.  Estem en una situació d’emergència. Abans el regidor 
Gargallo deia economia de guerra.  Doncs sí, situació d’emergència, i entenem 
que les situacions d’emergència requereixen mesures excepcionals. Ens 
neguem a acceptar que en aquest país totes les ajudes, o el 90% de les ajudes 
hagin anat a salvar la banca, mentre aquesta mateixa banca deixa famílies al 
carrer per tapiar les portes dels pisos que deixen buits, mentre enfonsen les 
empreses per negar-los l’accés al finançament, o mentre fan xantatge a aquest 
ajuntament quan anem a renegociar un crèdit.  No entenem com ens podem 
permetre el luxe de retallar en tots aquests serveis mentre al ciutadà li 
reclamem més impostos.  Però sobretot, que mentre aquest 2013 pagarem 
més de 7 milions i mig d’euros a la banca, 3.500.000 euros d’interessos i 4 
milions de retorn de capital, puguem estar fent una retallada de 4 milions.   
 
El nostre grup municipal proposa per tant que els 4 milions de retorn de capital 
als bancs no es tornin.  Ja ho hem fet amb diverses comissions.  Com dèiem 
abans, en situacions d’emergència creiem que aquest Ajuntament ha de dir-los 
als bancs que no podem pagar tal i com estem.  Que no podem pagar tal i com 
fan les empreses quan es troben en una situació complicada que van als bancs 
i renogocien els seus crèdits.  Que no podem pagar, que no ens podem 
permetre el luxe de pagar aquests 4 milions d’euros.  I per tant, que en tot cas, 
pagarem els interessos, però que els 4 milions d’euros els hem de renegociar.  
I el que no pot ser és que quan renegociem ens trobem les condicions d’usura 
que parlàvem abans. Per tant, entenem que si convé hem de començar a 
prendre mesures unilaterals. Som l’Ajuntament de Vilanova, tenim 67.000 
persones al darrera. I sin convé fem una consulta ciutadana per a veure quanta 
gent està d’acord en que prenguem una postura de força contra totes aquestes 
entitats bancàries.  I sí, potser incomplirem la llei, i potser senyora Lloveras 
l’acusaran de prevaricació.  Però en tot cas ho farà contra unes lleis injustes, 
contra una reforma de la Constitució antidemocràtica, i amb el suport de la 



 

 

immensa majoria de la població d’aquesta ciutat.  Segurament algun 
ajuntament haurà de ser el primer, i no tenim cap dubte que el primer que 
mogui fixa segurament no serà l’últim. Que n’hi hauran molts que vindran 
darrera.  Per posar un exemple: no seria la primera vegada en que algun 
hagués de ser el primer.  En aquest Estat si no hi ha servei militar i si els joves 
no han de perdre un any per servir la pàtria, no va ser perquè el senyor Pujol 
pactés amb el senyor Aznar en el seu moment l’eliminació del servei militar.  
Va ser perquè una sèrie de joves d’aquest país van posar la seva llibertat en 
perill i molts d’ells ho van pagar amb la pèrdua de llibertat, per tal d’anar contra 
una llei injusta, contra alguna cosa que ara mateix ens sembla absurda i que 
ningú demana que torni endarrere.  Per tant, entenem que és el moment de 
plantar cara, de ser valents i de mirar de fer el bé per tots, de no seguir 
respectant els interessos d’uns per damunt de la població, i sobretot d’aquests 
que ho estan pitjor.  
 
I per tant, resumint ja, aquest grup municipal no col·laborarà a seguir amb el 
segrest de la democràcia i el benestar del nostre país a mans del gran capital, 
ni  a l’aplicació d’aquestes malenteses polítiques d’austeritat.  No farem el lloc 
als que ens volen cada dia més pobres, als que volen privatitzar tots els  
serveis, fins i tot l’aigua, i molt menys a aquells que busquen sortir encara molt 
més rics i poderosos de com van entrar en tot aquesta crisis.  Ara és el 
moment de fer un pas valent endavant, de començar a crear estructures que 
ens permetin sortir més forts d’aquesta crisis, de començar a plantejar 
alternatives a la banca tradicional.  Aquest grup municipal ja fa molt de temps 
que està plantejant que creem d’una vegada una banca cooperativa municipal, 
per poder gestionar des del cooperativisme i des de la societat civil la banca, 
perquè no podem seguir depenent de tota aquesta colla d’usures.  Hem de 
mirar de fer una societat més justa i més democràtica i creiem que ara és el 
moment no de d’intentar salvar allò que queda d’aquesta societat que ens ha 
tingut vivint com una bombolla, en una bombolla, i no només en una bombolla 
immobiliària, sinó també en una bombolla on ens creiem que aquesta 
globalització i que aquesta Unió Europea al servei del capital ens faria més 
rics, més feliços i més lliures, perquè no ha estat així ni serà mai així, perquè 
senyors del govern, què farem l’any vinent?  Suposo que ja ningú dels que 
estem aquí creiem amb els “brotes verdes”. Parlant amb vostès m’han 
comentat de que segurament ja no podem retallar més i no podem anar més 
enllà sense afectar a serveis bàsics, si és que ja no ho estem fent.  Doncs bé, 
l’any que ve pagarem 8.431.000 euros als bancs.  Pagarem 1.514.000 euros 
més enguany que als bancs. I no només això, els serveis ens pujaran l’IPC, i 
tindrem altres despeses que segur que aniran pujant.  I com ho farem?  
Pujarem els impostos a aquest nivell?  Per molt que pugéssim els impostos al 
30% això no es supleix. Per tant, no podem demanar més esforços als 
vilanovins.  Entenem que la ciutadania ja ho està passant prou malament i per 
tant des de la CUP entenem que és el moment de prendre decisions valentes i 



 

 

com que entenem que aquest pressupost no és un pressupost valent ni una 
aposta per canviar les coses, no hi podrem donar suport i votarem en contra. 
 
Hola, sé que m´he allargat, però és només un moment.  En tot cas entrarem a 
valorar el pressupost que ha plantejat el Partit Socialista en la segona 
intervenció.  No s’acaba aquí la nostra intervenció, però ja crec que ens hem 
allargat prou, i entrarem a valorar en segona ronda el pressupost que 
presenten de forma alternativa Iniciativa i el Partit Socialista, i tot allò que 
s’hagués donat en el debat. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, aquí hi ha uns ponents.  Ara estava parlant el senyor Font i s’ha 
interromput vàries vegades.  Demanaria, si us plau, que deixessin parlar les 
persones que tenen l’ús de la paraula.  Gràcies.   
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies alcaldessa.  Per posicionar el grup municipal del Partit Popular de 
forma espero que força més breu. També íntegrament de forma política i 
també de forma molt més focalitzada a temes locals, no diré estrictament 
pressupostaris, però sí a temes estrictament locals.  Tot i amb això sí que vull 
començar la meva intervenció, perquè ningú ha dit res i s’ha fet una proclama, 
que jo em veig amb la necessitat com a mínim de posicionar-me al respecte i 
ho vull fer reconeixent per part com a mínim del nostre grup municipal, la 
herència rebuda.  Reconeixem les institucions democràtiques que han permès 
als ciutadans, també als ciutadans de Vilanova, escollir lliure i 
democràticament els seus representants, que estem avui aquí sentats. I 
reconèixer aquesta herència que ha permès que fins i tot aquells que creuen 
que aquesta no és una bona herència, s’ha d’enderrocar i s’ha de canviar, ho 
puguin fer i ho puguin expressar, exactament amb la mateixa llibertat.   
 
Dit això, voldria posicionar-me, posicionar el nostre grup en relació als 
pressupostos que avui es porten a aprovació i a l’entorn d’aquests 
pressupostos que nosaltres creiem, i necessàriament hem de dir que van més 
enllà de una simple aprovació pressupostària.  Per això jo els vull fer referència 
a dos entorns.  Un primer entorn segurament més estrictament aritmètic, tot i 
que intentaré estalviar, les estalviaré, xifres s’han donat sobradament, no crec 
que sigui necessari repetir xifres i xifres, sinó fer més aviat una valoració 
política.  Certament, com s’ha dit en d’altres intervencions des del mateix propi 
govern, però també des d’altres grups de l’oposició, són uns pressupostos 
marcats per una situació de crisi, una greu situació de crisi, i això comporta en 



 

 

primer lloc -i ho faig així perquè crec que en totes les meves intervencions 
sempre ho hem fet d’aquesta manera-, i això comporta sense cap mena de 
dubtes dificultats importants a les persones i a les famílies, i això els hi 
comporta a les persones, a les famílies, als ciutadans, menys possibilitats 
d’ingressos.  Però per una altra banda exigeix de les administracions més 
necessitat de despesa precisament per intentar donar suport a totes aquelles 
persones i famílies que en aquest moment no troben el suport, o no troben les 
condicions necessàries a la nostra societat.   
 
En segon terme, aquesta situació també comporta dificultats per a les 
administracions.  Deia el regidor i s’ha dit també per part d’altres grups, menys 
ingressos, i fins i tot algú apel·lava, s’han considerat o els van considerar com 
a ingressos ordinaris allò que eren ingressos extraordinaris i es podria haver 
estalviat.  Divuit anys porto en aquesta sala de plens dient una cosa semblant.  
Compartim plenament, però no es tracta en aquests moments només de 
generar més ingressos, sinó també del que es tracta és de que allò que es 
gasta, allò que es fa, i que per tant que es gasta, es fa sabent que podrem 
pagar.  Perquè el que no és de rebut, el que no és de rebut, és que aquest 
ajuntament lliurement... decidís lliurement deixar de pagar factures fins al 31 de 
desembre de 2011, per valor de 25 milions d’euros.  I això es va haver de 
pagar amb un crèdit, però que ningú pensi: posem el retrovisor, no.  Avui 
donarem compte, donarà compte el govern de la relació de factures pendents 
que passen el termini d’acord amb el qual hauríem de pagar 8,6 milions 
d’euros de l’any 2012.  I al darrera de tots aquests diners el que hi ha són 
empreses, petites, mitjanes, i gran, i al darrere d’aquestes empreses hi ha 
treballadors, que si les seves empreses no cobren de les administracions que 
els hi ha encarregat feines, els treballadors no cobren, i per tant no només es 
tracta de garantir que tenim més ingressos, sinó del que es tracta és de 
garantir que allò que gastem després ho podem pagar, perquè si no ho podem 
pagar, no serveix absolutament de res que tinguem més ingressos, perquè les 
afectacions seran exactament les mateixes.    
 
Tenim evidentment una altra dificultat, que és la dificultat d’accedir al crèdit.  
Dificultat per mèrits propis. També per mèrits dels mercats financers.  Però 
primer per mèrits propis, perquè la capacitat d’endeutament que té aquest 
ajuntament ja ha superat el límit legal.  No és que les entitats financeres no ens 
vulguin donar crèdit, que segurament tindríem dificultats, o segur que tindríem 
dificultats, sinó és que l’ajuntament ja ha superat  -perquè així ho han decidit 
els representants dels ciutadans lliure i democràticament escollits-, però ja hem 
superat els nivells màxims d’endeutament que ens permet la legislació.  Per 
tant, aquesta situació que condiciona enormement l’aprovació d’aquests 
pressupostos, però també va condicionar fa uns mesos endarrera i fa un any 
l’aprovació de les ordenances fiscals, que òbviament no són alienes a la 
proposta de pressupost que ens presenta avui el govern municipal.   



 

 

 
Sense cap mena de dubte, els ingressos i la previsió d’ingressos condiciona  
les despeses que podem fer, i al tenir menys ingressos, uns per la via 
ordinària, altres perquè l’increment de les ordenances fiscals, un increment 
moderat atenent les circumstàncies que passen les persones que haurien de 
pagar aquests ingressos addicional, comporta que el ritme de despesa de 
l’Ajuntament no pugui continuar evolucionant com ho havia fet en el passat. I 
això imposa ajustos, ajustos importants en moltes partides.  Se n’han citat 
moltes que afecten serveis públics, que afecten treballadors.  Intentem, i crec 
que tots -a vegades amb més encert a vegades amb menys- intentem que això 
no tingui afectació sobre llocs de treball, sobre la pèrdua de llocs de treball.  
Però malauradament sí que afecta a treballadors, i generen aquestes 
reduccions i aquests ajustos o retallades, no cal parlar d’eufemismes, afecten i 
generen incerteses sobre els treballadors de serveis públics, ja sigui 
directament o ja sigui a través d’empreses, però més es veurien amenaçats els 
serveis públics i la continuïtat i el futur dels treballadors dels serveis públics si 
no s’adoptessin aquestes mesures, perquè la màquina de fer bitllets ja fa anys 
que la van donar a uns altres.  Per tant, és imprescindible un pressupost 
segurament de mínims, segur que de mínims.  Potser encara es podria haver 
ajustat més, no ens hi fiquem, segurament de mínims.  No crec que sigui un 
pressupost que permeti sortir de la crisis, perquè moltes de les reduccions de 
la despesa que s’aplica en aquest pressupost i que tenen afectació sobre l’any 
2013, en realitat el que fem és empènyer-la cap al futur, desplaçar-la cap a 
propers anys, esperant que quan arribi la recuperació llavorens puguem pagar 
les despeses que avui estem desplaçant cap al futur.   
 
És un pressupost que estem absolutament convençuts que no entusiasma a 
ningú. Estem convençuts que ni al propi govern.  I davant d’aquest pressupost 
els grups socialista i d’Iniciativa han presentat una proposta alternativa, i 
sentíem a la regidora Sánchez definir que és una proposta globalment diferent. 
Em permetrà que li digui que creiem que sí, és una proposta segurament 
globalment diferent a la que presenta el govern municipal, però segurament no 
és tan diferent a les tècniques pressupostàries que s’aplicaven no fa pas gaires 
anys, que han fet que precisament arribem a la situació en la que ens trobem 
ara.  Dir que la previsió d’ingressos per IBI serà 1 milió més gran que les 
projeccions que fan des de la Secretaria, la Tresoreria, no ens sembla rigorós.  
Secretaria-Intervenció ho ratifica en el seu informe, no ens sembla prou 
rigorós, però clar menys rigorós ens sembla dir: escolti’m som els primers que 
ho van dir.  Destinar 1.900.000 euros a l’enllumenat públic de la ciutat, ens 
sembla excessiu,  ens sembla excessiu.  I aquí tenim dues alternatives, que no 
és la que plantegen els grups Socialista i d’Iniciativa.  Aquí tenim dues 
alternatives: una, preveure que gastarem com a mínim 1.900.000 euros, que 
és el que hem gastat en l’any 2012, o començar a desenroscar bombetes per 
gastar 200.000 euros menys, que diuen els grups Socialista i d’Iniciativa.  Per 



 

 

tant a priori -i dic a priori perquè evidentment aquesta és una proposta que 
certament arriba dijous, que hem valorat, hem valorat evidentment sense 
profunditzar-hi, però pel damunt-, no ens sembla que aquesta sigui tampoc una 
proposta ni positiva, jo diria que ni molt menys possible o possibilista, 
segurament menys que el propi pressupost.   
 
I acabo la intervenció amb una, amb un segon entorn, que nosaltres 
considerem segurament tant important com el primer.  És una segona qüestió 
a la qual m’he referit en algunes ocasions en d’altres plens amb motiu de 
diferents qüestions. S’ha dit que altres grups municipals no havien presentat 
propostes.  Nosaltres no ho hem fet, bé que ho saben, nosaltres no ho hem fet.  
Altres han esperat a última hora, nosaltres no ho hem fet.  I això té la 
justificació, perquè un espera que la responsabilitat de presentació del 
pressupost sigui del govern, i el nostre grup hem anant assistint periòdicament 
a les reunions que s’han convocat des del govern per anar-nos donant a 
conèixer com anava evolucionant la fase d’elaboració del pressupost.  No per a 
conèixer amb profunditat el pressupost, sinó com anava evolucionant 
l’elaboració del pressupost i com el govern ens anava anunciant: “avui hem 
tancant una negociació aquí” “demà hem tancat una negociació allà”. Però 
enteníem i entenem que la responsabilitat de presentar el pressupost era del 
govern.  I això no s’ha tingut complert -la proposta del govern- fins fa poques 
setmanes, no vull dir dies, és igual, no és una queixa per la manca de temps, ja 
fa temps que no hi volem entrar en aquestes queixes, perquè sabem que al 
final no deixen de ser retòriques, però sí que volem fer veure que tenim un altre 
problema bastant més gran que el que el govern faci un pressupost d’aquesta 
manera, o el faci d’una altra manera.  És un problema de lideratge. D’un 
govern s’espera lideratge, i el que un govern no ens pot anar oferint 
contínuament és la incertesa de “presento unes ordenances fiscals, les aprovo 
perquè se’n va un, les aprovo perquè se’n va un altre, ara ben bé no sabem 
exactament que és lo que s’ha aprovat, o ara pren un acord i al Ple rectifica 
aquest acord perquè la resta de grups no han estat d’acord amb el govern de 
com ha adoptat aquell acord, que enmig d’un procés de negociació col·lectiva 
haguem de debatre en el Ple com.  I això no és responsabilitat única del 
govern, també hi ha una responsabilitat de l’oposició, no el carreguin aquí 
tothom amb les responsabilitats, crec que és compartida, però dóna la 
sensació, la convicció -perquè sinó ja no ho diríem- que s’avança -i no voldria 
ser redundant-, però que s’avança més aviat amb empentes i rodolons. I això 
nosaltres creiem que no és bo per a la ciutat, no és bo per la ciutat, i per tant 
creiem que el debat d’aquest pressupost que avui que hem fet aquí, que no 
saben si s’aprovarà o no, ens temem que no s’aprovarà.  El nostre vot no el 
tindran, tindran l’abstenció del nostre grup.  Però com a mínim pel que sí que té 
que servir és perquè parlem de quin té que ser el futur d’aquest Ajuntament en 
els propers dos anys i escaig que queden de legislatura, i per tant siguem 
capaços entre tots, entre les forces majoritàries, entre les forces que tinguin 



 

 

responsabilitat de govern, siguem capaços de generar cap a la ciutadania uns 
horitzons, uns objectius i unes il·lusions i que vegin els seus representants 
municipals com els seus representants que els ajudaran a sortir d’aquesta 
situació i els ajudaran a avançar en aquest difícil camí de pedres que tenim pel 
davant.  Res més.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA  
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Sí, senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies senyora alcaldessa.   També anticipo que per la transcendència del 
debat, breu no podré ser. Intentaré ser-ho el màxim, però crec que mereix 
suficient temps. El grup, el meu grup va intentar desenvolupar una tasca 
d’oposició responsable, crec que proactiva i propositiva, no només en aquest 
debat. Ho vam fer i ho hem fet tant en les taxes de l’any passat, com en els 
pressupostos de l’any passat, les taxes que s’apliquen aquest any.  Ho hem 
intentat fer sempre posant les coses negres sobre blanc, en papers, compartit 
amb tothom, perquè absolutament tothom conegués la nostra posició de 
partida i per tant que no quedés en una discussió de comissió informativa a 
porta tancada.  Aquesta vegada hem volgut fer el mateix exercici precisament 
perquè considerem que aquesta és l’actitud que hem de tenir en un moment de 
dificultat per part de l’oposició.  Aquesta vegada i per això i en aquesta línia va 
la proposta de pressupost que hem presentat el grup dels socialistes juntament 
amb el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, que ja anuncio, segurament serà 
algun tipus de malentès, que no es presenta a consideració, es presenta el 
pressupost del govern, per tant el nostre era una proposta que fèiem al govern 
perquè incorporés o perquè canviés una línia estratègica que consideràvem 
errònia.  El govern no ha considerat oportú tenir-la en compte i per tant el que 
votem aquí és la proposta del govern.  Algun altre dia, en altres circumstàncies, 
potser serà la nostra, avui no.  En tot cas, sí admetré que alguns poden 
considerar que amb la informació que teníem que l’havíem presentat tard. 
 
També he de dir que tenint en compte la celeritat i la contundència de la 
resposta, doncs segurament aquest fet és bastant irrellevant, perquè 
pràcticament 14 hores, 15 hores amb una resposta així, per tant, que fos 
dijous, que fos divendres, que fos dimarts, segurament seria tan irrellevant.  Ho 
hem fet quan hem considerat que teníem suficients dades com per llençar una 
proposta d’aquest tipus i aquest ha sigut el moment. Entenem que si hi hagués 
voluntat o si hi hagués hagut una voluntat, doncs l’any passat el pressupost el 
vem aprovar bastant més tard. Va sortir de l’ordre del dia del Ple en un parell 
d’ocasions i no va passar res.   
 



 

 

El posicionament del grup -que ja anticipo que no pot ser positiu- el fem 
bàsicament avaluant l’exercici general que hem viscut o que hem viscut en 
l’elaboració de pressupostos.  Comencem un exercici que no considerem que 
hagi sigut segurament el millor o el més transparent, segurament no sé fins a 
quin punt és el més important o no, però sí que és bo recordar que vem 
començar amb algunes regidories fent una reducció d’hereus, és a dir de 
conceptes pressupostaris, de 16 a 4, és a dir, la proposta passava directament, 
és a dir, no era un canvi de tècnica pressupostària de l’any anterior amb 
aquest, venia d’anys, és a dir, 2011, 2010, tots havien tingut un detall, que el 
govern ens presentava unes partides globals i nosaltres considerem que és 
positiu que s’hagi passat a una manera diferent de fer. D’aquí que la nostra 
proposta parlés de comencem a avaluar les partides, no tant les partides 
pressupostàries, sinó els programes d’execució pressupostària que ens 
permetin veure què funciona i què no i en base als resultats anar-ho avaluant.   
 
Aquest aspecte, que considerem que és fonamental pel canvi segurament de 
tradició política i cap a on anem, no ha merescut ni tan sols resposta per part 
del govern profundament.  Per tant, nosaltres proposàvem -no es pot fer d’avui 
per demà- que l’Àrea de Promoció Econòmica era una àrea que ens permetia, 
perquè hi ha assignacions a fires concretes, perquè hi ha assignacions a 
campanyes de comunicació concreta, fem-ho.  Bé, no val 80.000 euros unitat 
administrativa.  Fem-ho.  Posem una, dues, tres, quatre, i anem avaluant, i any 
a any evitem les inèrcies d’anar actualitzant pressupost en base a l’anterior 
sense avaluar què ha funcionat i què no ha funcionat, perquè al final el que fem 
aquí al debatre pressupostos no és debatre els excels, el que estem fent en 
realitat és el major exercici de control polític de la vida de la ciutat, el més 
important de l’any, i per tant la nostra proposta anava cap aquí, anem avançant 
cap aquí, no ha pogut ser aquest any.  Nosaltres tenim el convenciment que a 
la llarga serà així, perquè voldrem, perquè ens posarem d’acord, però hem 
d’anar cap a aquí, perquè ja no som, no tenim el volum de ciutat com per 
manejar pressupostos tan... com perquè no es permeti fer acció per acció, ni 
som tant petits per parlar d’aquestes partides en termes generals. Per tant, a 
nivell de tècnica l’exercici segurament hagués pogut ser millor.   
 
Som conscients que les coses són complicades, la situació no és fàcil, no és 
fàcil per a l’administració, cap administració, i ho és encara menys per  a 
l’administració local, i segurament per al govern a l’hora d’intentar encaixar tots 
els números tan apretats o tan apretades com estan les coses, amb el pes que 
té la càrrega financera.  Però vostès parlen de rigor, no només de 
responsabilitat i de rigor, i clar aquí el rigor ha d’anar acompanyat de la 
credibilitat.  I tot i ser conscients de la situació difícil, hi ha elements de tot 
aquest debat i de totes les dades que tenim, que considerem que ha minat la 
credibilitat de l’exercici, i per tant posem en dubte -i ho posem tranquil·lament i 
no passa res, és una opinió política òbviament i fins a cert punt inclús tècnica-, 



 

 

de que no considerem que les dades segurament siguin així, i creïbles i tal 
qual.  I podem posar en aquest sentit molts exemples: el primer de tot està en 
la pròpia acta de la Comissió de Serveis a les Persones del 24 d’octubre, on el 
govern quantificava la pujada de l’IBI concret en la seva proposta en un milió 
d’euros.  Era un ingrés d’un milió d’euros més. No va prosperar la proposta del 
govern, però no va prosperar la proposta 0, per tant la quantificació de la 
pujada, el que dèiem en el debat de taxes que suposava la pujada que 
estàvem aprovant, eren majors ingressos no menys, i això a diferència 
d’alguna altra portaveu, de la portaveu del grup del Partit Popular, no és una 
qüestió.  Podem posar-ho en dubte, i podem posar en dubte la dada de l’IBI 
per això, perquè és que són paraules en aquest cas, segons l’acta, de 
l’alcaldessa.  El milió d’euros, i l’acta la tenim, es pot veure, no hi ha cap 
problema.  Però a més a més ens hem de creure que l’ingrés de l’IBI que cada 
any té això que diuen el net acumulat, que hem après per l’informe.  Clar, les 
dades s’han donat, però és que al 2010, segons ens han passat vostès 
mateixos -i són els seus números,  no els nostres- al 2010 de l’exercici anterior 
hi havia 1.800.000 euros.  Al 2011, aquesta xifra era de 2.094.000.  El net 
acumulat que s’incorpora a l’ingrés de l’IBI al 2012: 2.350.000, és  a dir, en 
quatre anys de crisi, el que ha fet el net acumulat és créixer, és ascendent.   
 
Aquest any vostès ens diuen que no només es trenca la tendència, ni 
s’estabilitza, sinó que baixa de 2.350.000 a 824.000, més d’1 d’euros. 
Tècnicament no ens han dit com pot ser, i ens diuen que és la crisi, però la crisi 
no va arribar al 2012, ni al 2011, per tant és la seva pròpia tendència.  No 
tenim cap argument per creure, i si hi ha una tendència en alça, passa en 3 
anys d’1.800.000 a 2.350.000 i de sobte, per art de màgia, al 2013 cau a 
824.000 euros, i això són els seus números.  Clar, això ho podem posar en 
dubte.  No ens han donat cap número per a creure o per entendre a què es 
deu això.  No ens ho han donat tampoc, i aquí ballen les xifres, moltes respecte 
l’executat d’aquest any, respecte l’any anterior en quant a la previsió 
d’ingressos o si ens anem a les despeses, ens passa una mica més que 
posem en dubte. El còmput global de pujada de subministraments que feien 
vostès tenia un import, és a dir, estava respecte l’executat aquest any, és un 
16% superior, més o menys.  L’IVA, que l’executat, és a dir, el que ja hem 
gastat, del setembre, la pujada ja ho incorpora, és un 2%.  La Comissió 
Nacional d’Energia estima la pujada de l’electricitat al 2013 en un 8%, ens 
anem com a molt, i amb l’IPC ens en podem anar, per tant hi ha un mínim d’un 
5% que és -els números no me’ls invento jo, en tot cas ja ho deien vostès- la 
pujada, és seu, i no respecte al pressupost de l’any anterior, respecte 
l’executat, respecte el que hem gastat, és un 16%.  I suposo que per això es 
poden permetre d’una setmana per l’altra que el cost de l’enllumenat baixi 
600.000 euros i segurament no passa res, perquè possiblement era el seu 
marge.  Com tampoc entenem algunes partides en quant a despeses i ho hem 
dit, la qüestió de la Inspecció Fiscal, els 60.000 que pot ser positiu o negatiu, la 



 

 

qüestió és quina part d’aquesta externalització en quant a costos no es pot 
internalitzar en quant a gestió municipal, per haver de gastar o pagar un tercer 
60.000 euros per inspecció la recaptació de l’IBI del propi Ajuntament.  I 
juntament amb tot això, quan la credibilitat i a moltes coses més ja s’ha dit 
molt, però ens hem d’adreçar a l’any passat quan discutíem la situació a 
l’Ajuntament, dir-nos que era impossible refinanciar crèdits.  Això ja ens ho 
havien dit al 2011, que era inevitable privatitzar la Companyia d’Aigües i VNG 
Aparcaments.  Avui aprovem i l’any que ve tenim en tot cas un retorn de capital 
molt menor perquè s’han pogut refinançar crèdits.  I és així, però és que vostès 
fa 6 mesos deien lo contrari, i per tant això ens dificulta a nosaltres la 
credibilitat.  Què passa amb tot això? I torno a dir, som conscients de la 
dificultat, que nosaltres tenim dubtes.  La resposta que ha fet a la nostra 
proposta parlava de que era excessivament optimista, per tant, parlant en 
aquests termes, possiblement el que porten a votació avui és excessivament 
pessimista.  I aquí és on segurament tot el que és la transparència de l’exercici 
i la manca de credibilitat, considerem que segurament el que hi ha en part, tot i 
la dificultat que és real, però considerem que no tant, certa intencionalitat 
política ha de ser volgudament pessimistes.  I per dos elements fonamentals, 
perquè aquesta sensació de pessimisme, d’inevitabilitat de la situació i de les 
coses, i la impossibilitat de la política de donar el tomb a la situació, és el que 
fa que ens posem com si fóssim comptables i no polítics, i per tant generem 
l’estat d’ànim que justifica la retallada de serveis, i la renúncia dels drets dels 
treballadors. I podem donar un exemple en aquest sentit molt clar: el 
pressupost, que és el que s’ha justificat, molt retallat és impossible moure’l, és 
molt difícil quadrar els números.  El govern té una necessitat, torno a dir, fins a 
cert punt real, però considerem que no tant, que necessàriament demana als 
treballadors d’aquesta casa que facin un esforç, que contribueixin en base a 
aquest pressupost, i el 18 de gener els treballadors d’aquesta casa ratifiquen el 
preacord en referèndum, el 18 de gener.  El 23 de gener apareix una nova 
relació del pressupost amb 460.000 euros nous d’ingressos. 5 dies després, i 
unes partides fins on sabem pel que ens han dit, no són màgiques.  És que 
145.000 euros d’aquests són els ingressos del copagament de teleassistència 
que el govern va presentar el 8 de març del 2012, llavors o no saben què 
ingressen o aquesta partida estava amagada.  Com pot ser que aparegui 5 
dies després que els treballadors de la casa ho hagin dit?  I no estem parlant 
de 5.000, de 6.000 o de 10.000, de 460.000 euros, entre la proposta de l’11 de 
gener i la proposta del 23 de gener, i entremig hi ha tot el que sabem en quant 
a sacrificis, en quant a SELSA, en quant a... sobretot  i torno a repetir també el 
referèndum del 18 de gener.  I per tant generaven aquesta necessitat de 
demanar el sacrifici dels treballadors, als treballadors de centres cívics, als 
treballadors de les empreses subcontractades, a la situació de les ludoteques 
com la tenim, i per tant, veiem certa intencionalitat darrera aquest pessimisme 
segurament volgut, perquè aquí, i ho torno a dir, no discutim una liquidació que 



 

 

pot ser més tècnica, discutim els pressupostos, i discutim per tant un projecte i 
discutim unes prioritats.   
 
I més enllà d’algunes vaguetats que segurament sí, les hem sentit, la pregunta 
clau és: vostès disposen si sumen capítol II i capítol IV, que és el que movem 
de béns i serveis i de transferències a la ciutat, d’uns 31 milions d’euros, tot 
sumat, és una mica més. Llavors, per fer què?  Doncs nosaltres vem fer 
l’esforç de dir per a què fer, doncs per a fer què, doncs perquè considerem que 
la situació de fora està molt malament i que necessitem donar resposta i que la 
resposta pot ser política i que va en aquestes dues línies.  En la part de 
Serveis Socials, en la part de reduir l’impacte de la crisi a la gent que més 
pateix, i aquí nosaltres proposàvem moltes coses que el govern ni ha 
considerat: des d’augmentar encara més -hi havia una pujada inicial- la part 
d’ajuts econòmics, introduir la bestreta a les beques menjador, una cosa que 
ha passat una mica estranya que és incorporar la drogodependència, però no 
pujar la partida en quant a ingressos, i consolidar una altra cosa que a 
nosaltres no ens val, ens valia l’any passat per parar el cop, que era els 2’8 
milions de l’IMET.  L’any passat un dels condicionants per abstenir-nos com a 
grup va ser que no s’apliqués la retallada que preveia el govern de l’IMET, amb 
això vem aconseguir que es pugés una mica i s’arribés al 2,8, que no era la 
proposta inicial del govern però considerem que no és acceptable l’estatus 
quo. I que en 3 anys, amb l’impacte d’ocupació de la ciutat, tal com estem amb 
la pujada de l’atur, passem l’IMET de 4,6 milions a 2,8.  Això l’any passat podia 
ser mínimament vàlid, perquè paràvem un cop, aquest any ja no.  Perquè la 
situació no està ni tan sols constant, i per tant nosaltres preguntàvem: per fer 
què? Doncs per fer això, i això és el que no ens val.  
 
També parlàvem de la promoció econòmica com un dels elements fonamentals 
per part del creixement. Ens hagués agradat introduir aquesta idea de les 
partides sobretot important, perquè presentaven dues línies estratègiques de 
treball, una a través del Pla de Turisme i Comerç, que ve d’una moció que no 
s’ha aplicat mai, i el segon sobre l’estudi, sobre les necessitats de les 
empreses o de les grans empreses de la ciutat, per veure com podem fomentar 
els sectors econòmics que siguin els que nodreixin, és a dir, cobrir les 
necessitats de les pròpies empreses d’aquí, i fer la ciutat més sostenible en 
termes de teixit econòmic. I això ho fèiem vinculant-ho a una partida 
pressupostària, però que jo suposo que comissions n’hem aprovat moltes, 
plans uns quants, però nosaltres ja hi posàvem una partida pressupostària per 
a executar el pressupost.   
 
Per tant, ens falta el per fer què?  Ens falta per saber què és, quines línies 
exactament del Pla de Mandat que vostès van presentar creuen que aquest 
pressupost executa com a realitat.  Quines prioritats realment consideren 
vostès que van endavant, quines estratègies que realment ens diuen en 



 

 

generalitat, en generalitat una és el manteniment dels serveis, sincerament 
amb les baixades que hem vist partida a partida des de la jardineria passant 
per la qüestió de Normalització Lingüística, que és un tema que òbviament 
també ens preocupa, no estem segurs que realment puguem mantenir qualitat 
de servei i llocs de treball.  
 
I finalment, també jo sincerament creia que el regidor d’Hisenda ens diria que 
la voluntat del govern és que era que es mantinguessin els llocs de treball.  
Però veig que no, veig que la voluntat del govern és que tingui un mínim 
impacte.  No és el mateix.  A nosaltres no ens agrada ni la primera ni la 
segona.  Nosaltres el que volem és el compromís de que no es tocaran els 
llocs de treball, perquè teníem un pressupost, torno a dir, de 31 milions 
d’euros.  I per tant a dia d’avui encara no sabem què passa amb la neteja en 
quant a impacte de llocs de treball i esperàvem un compromís no del mínim 
impacte, del 0 impacte.  I no perquè sí, perquè la situació és la que és, també 
pels treballadors de tots aquests serveis, i per tant és una situació individual de 
les persones i familiars, però també perquè és de ciutat.  És a dir, a quina 
prestació pot renunciar la ciutat amb aquest mínim impacte, amb aquests llocs 
que es perden de treball, i ens ho podem permetre o no ens ho podem 
permetre, perquè clar venim d’un exemple que és el de SELSA, que quan el 3 
de desembre vem aprovar l’adjudicació, no de discussió, l’adjudicació de la 
plica, el regidor d’Hisenda ens va dir que no estava en condicions de saber 
quin era l’impacte en llocs de treball, però l’aprovàvem, l’adjudicàvem, perdó. 
Clar, ara imagini’s, i va resultar que la plica el que li passava és que amb 
145.000 euros més i sacrificis per part dels treballadors es mantenien els llocs 
de treball.  És a dir, van treure una plica, en la qual l’impacte era 15 + els 6 
treballadors temporals que després acaben perdent la feina.  Però lo millor de 
tot és que partida pressupostària d’aquest servei, era la suma de la plica més 
els 147.000 euros que van aparèixer després.  És a dir, el que es va dir l’11 de 
gener, abans de que ho pactéssim, ja tenia els diners que després posaria 
l’Ajuntament.  Però és clar, entenguin que nosaltres tot això se’ns fa molt difícil.  
Hem intentat, i ho intentem constantment a cada debat, ajudar.  Sabem que la 
situació és complicada, ho sabem, però se’ns fa impossible i la resposta 
encara més a la nostra pròpia proposta, recolzant en aquests moments el 
pressupost que vostès presenten, i per tant òbviament votarem en contra.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Escales.  Passaré la paraula al cap d’Àrea per a posicionar el 
govern, però sí que no puc deixar de dir-li senyor Escales, que en política no 
tot s’hi val.  Si us plau, li prego que no faci algunes de les afirmacions que ha 
fet. Vostè sap perfectament que no és l’alcaldessa qui fa les previsions 
d’ingressos, sinó un tresorer.  D’acord? I si us plau, no torni a repetir que ens 



 

 

hem inventat algun ingrés després de parlar o tractar amb els treballadors, 
perquè això és una mentida i no li permetré.  I ara passo la paraula al senyor 
Sánchez. 
 
FRANCESC X. SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas, intentaré ser ordenat amb lo que han dit vostès, però que hi ha 
coses que se’m fan difícils de no dir.  I dic algun exemple: vostè parlava del 
tema de les drogodependències, segurament no va vindre vostè a la comissió, 
però ja ho vem explicar, perquè a canvi de tenir el servei aquí no paguem.  Per 
tant, quan digui les coses jo li demano que les digui complertes, perquè quan 
diu han deixat d’aparèixer el servei de drogodependència, és com si aquest 
ajuntament -deixi’m dir, jo li he escoltat a vostè amb tot detall, espero que vostè 
faci el mateix-, doncs només a tall de detall, ja es va explicar en comissió que 
era a canvi de tenir el servei aquí, per tant li demano -jo crec que és poc 
demanar- que quan digui una afirmació la completin.   
 
Jo intentaré començar per lo general i acabar amb el debat més a lo particular. 
Ho dic perquè hi ha gent doncs que potser s’oblida que ha governat i que ha 
deixat la situació que ha deixat i que nosaltres hem de gestionar segurament 
com deia algun de vostès, en la misèria, i ens toca gestionar la misèria, fer 
política però gestionar la misèria.  Però abans de tot això jo crec que ha arribat 
l’hora de la veritat, jo crec que és un moment en el qual, vist el panorama, al 
Ple municipal la gent s’haurà de mullar, haurà de decidir quin és el futur que 
volen tots vostès per a la seva ciutat, com deia el senyor Rodríguez.  És 
evident que nosaltres avui no aprovarem aquest pressupost, és evident, i per 
tant també la voluntat política d’aquest equip de govern, doncs que aquest 
debat fos un debat públic i es veiessin les posicions de cada grup.  Ho dic 
perquè és bo i és positiu per a la ciutadania també conèixer qui proposa coses 
que des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, són realitzables i 
qui proposa coses que sincerament no poden ser.  I no ho poden ser no 
perquè ho digui aquest equip de govern, sinó perquè escoltin, nosaltres hem 
escoltat la seva proposta, la hem llegit atentament.  De fet jo, com a president 
de la comissió, els hi vaig dir que ho negociaríem, però clar jo entenia que 
negociaríem una cosa que fos factible per a aquest equip de govern, és a dir, 
podríem discutir les despeses, podríem discutir algun lleuger augment en 
algunes d’elles, però no intentar modificar els ingressos, no valorats 
segurament perquè som gestors, com deia el senyor Escalas, i no som prou 
polítics, però aquests números d’ingressos són de l’Interventor i del Tresorer 
de l’Ajuntament. És més, perdoni, hi ha un informe, ho dic perquè hi ha gent 
que ha dit que no tenien aquestes dades, que no havien rebut la dada per part 
del Tresorer ni per l’Interventor, hi ha dos informes complerts per part d’ells a la 
seva resposta, en què queda clar i acreditat, primer perquè es valoren l’IBI 
d’aquesta manera, perquè el propi Tresorer ja ha dit que aquest major ingrés 



 

 

d’altres anys ja s’ha acabat, ja s’ha acabat, perquè arriba un moment que ho 
vas recaptant, però que arriba un moment que aquesta recaptació també es 
disminueix, perquè hi ha gent que ja no paga, perquè l’esforç de pagar d’altres 
anys ja no el pot fer aquest any, és així de clar, i aquesta previsió la fa el 
tresorer i un govern responsable. I quan parlàvem de responsabilitat i rigor 
volíem dir això; el que no pot fer -potser és que vostès tenen aquesta tradició 
política- és no fer cas al que li diu la gent que té els números de l’ajuntament. 
Potser si haguéssim fet cas no ens trobaríem en la situació que ens trobem 
ara. 
 
Nosaltres estem disposats a parlar de qualsevol despesa d’aquest ajuntament, 
i segurament d’alguna part dels ingressos, però no una esmena a la totalitat, 
perquè intentar augmentar l’IBI de la manera que vostès ho plantegen, és a 
parer nostre impossible, i nosaltres el que no farem és posar en risc més 
encara la situació econòmica d’aquest Ajuntament.  Tot i això, tot i això i vista 
la situació, i veient que vostès -el Sr. Escalas ens ho ha dit- volen ser 
responsables, apel·lem a la seva responsabilitat, jo crec que per tercera, 
quarta, o cinquena vegada, i els hi dic a vostès perquè són el principal grup de 
l’oposició i segurament amb únic grup que nosaltres, i vostès i nosaltres faríem 
majoria en aquest Ple. I per tant podríem governar aquesta ciutat d’una forma 
segurament doncs molt més còmoda.   
 
Jo els hi faig aquest emplaçament públic: aquest equip de govern està disposat 
a parlar amb vostès de qualsevol acord de govern que faci possible la 
governabilitat d’aquesta ciutat d’aquí al final de legislatura.  Perquè com bé 
saben en aquest Ajuntament, a diferència amb d’altres llocs del país o altres 
administracions que es poden convocar eleccions anticipades, aquí les 
eleccions les tenim marcades per llei, i per tant seran al maig del 2015, si no 
m’equivoco.   Per tant, d’aquí al maig del 2015, ha d’haver un equip de govern 
que surti dels 25 regidors que hi ha en aquest Ple municipal.  Si hi ha algun 
canvi dels 25 que entri, però seran dels que hi ha aquí.  Per tant, sense entrar 
en un debat que, senyor Escalas disculpi, però sí que fa doncs que nosaltres 
estiguem disgustats per algunes de les seves afirmacions en tot cas i per major 
van estar a la ciutat, i no per tant l’individual d’aquest equip de govern, que la 
voluntat de no posar ingressos no la té senyor Escalas, no la té, perquè si 
tinguéssim la capacitat d’aconseguir més ingressos seríem els primers en 
poder-los posar sobre la taula, és més, jo li vaig plantejar al Sr. Ruiz, estem 
disposats, miri, ni per a vostès ni per a nosaltres, i estic d’acord en què vostès 
puguin plantejar el fet que hi hagi en el moment major ingressos.  Nosaltres 
considerem que no, perquè tenim un informe del tresorer i de l’interventor que 
ens diuen que no, i per tant el que no farà un govern responsable -estic 
convençut que si estiguessin al govern dirien exactament el mateix que 
nosaltres- és posar-se en contradicció amb la gent que d’entre altres coses ha 
d’acreditar si aquest pressupost és legal o no ho és.  Perquè vostè sabrà que 



 

 

l’interventor ha de determinar si aquest pressupost compleix la Llei o no, i pot 
fer un informe positiu o un informe negatiu.  I és possible que si fa un informe 
negatiu, el crèdit que s’ha de disposar per poder pagar cada mes no el 
tinguem.  Perquè amb un informe negatiu de l’interventor és molt probable que 
hi hagin altres administradors que ens intervinguin i ens diguin el que no 
podem fer.  I això és el que aquest govern no vol fer, perquè és evident que 
voldrem l’autonomia política per a Vilanova i decidir quines polítiques a 
Vilanova s’han de poder decidir.  Per tant, home, no és menor que l’interventor 
i el tresorer determinin quins són els números d’ingressos, perquè això pot 
comportar la situació que li plantejava.  Per tant, primer de tot, abans d’entrar 
en la discussió que entendran que hauré de discutir-lis, entendran que li discuti 
la política que vostès plantegen. Però la primera és dir-lis amb tot el rigor i amb 
tot el públic que ens contempla, que si vostès volen i estan disposats, aquest 
equip de govern està disposat a que vostès entrin en el govern. Estem 
disposats, no tenim cap apego a aquesta cadira, cap ni un, si el que volem -i 
crec que en tot cas compartiran amb nosaltres és que la situació actual potser 
fa més favorables des del punt de vista polític estar en l’oposició que no pas al 
govern.  Per tant. el que els hi demanem és aquesta responsabilitat que vostès 
a altres llocs han tingut i que tenen la capacitat de tenir, doncs que la tinguin 
amb nosaltres i que s’avinguin a obrir una taula de negociació en la que 
puguem compartir un govern amb l’únic grup que el podem compartir.  Perquè 
amb els altres no arribem a majoria en aquest ajuntament.  En tot cas 
entraríem és en concret, entrarem més en concret, senyora Sánchez.  
 
Hi ha coses que sí que li vull comentar en relació a les coses que ens ha fet 
saber.  Jo li torno a dir, i em sap greu dir-li cada vegada que parlo amb vostè, 
però és que és així.  Vostè deu haver conegut lo que són els números des de 
que està en l’oposició. Perquè resulta que quan estava al govern totes 
aquestes mesures que vostès ens plantegen de sostenibilitat de l’economia 
municipal, ni una, ni una.  No van posar-la ni una en funcionament, ni bancs 
públics... I vostès tenien molts diners llavors, perquè els tenien vostès.  Vostès 
eren, com ho han dit, vostès tenien molts diners per poder evitar la situació que 
ara tenim, per poder estalviar, perquè ara és evident que els treballadors 
municipals pateixen la situació econòmica, no només per culpa d’aquest 
Ajuntament.  Perquè la retallada al sou dels funcionaris no la vam fer nosaltres, 
la ha fet dues vegades amb governs diferents, el Partit Popular i el Partit 
Socialista, no pas nosaltres, que estem en l’Ajuntament i hem de complir.  I és 
així i vostè ja ho sap.  Però en tot cas vostè ha estat en el govern i no ha fet 
cap de les accions que vostè ens demana ara que fem, cap ni una.  Potser és 
que no li permetien mirar el pressupost o l’aprovava només perquè estava dins 
del govern, però vostè tenia la possibilitat d’haver-ho fet durant 12 anys i amb 
alguns anys en els quals hi havia crisi, i no ho va fer, no ho va fer.  Per tant, jo 
li demano que algun punt de rigor i responsabilitat també el tingui.  És evident 
que potser nosaltres no tenim el rigor i la responsabilitat que vostè demana que 



 

 

tinguem, però vostè no és l’exemple més meridià respecte aquest tema, 
perquè és que vostès han governat i no poden fer veure en aquest Ple 
municipal, ni vostè ni el Partit Socialista, que han arribat aquí i han caigut de la 
lluna, perquè han estat 12 anys en aquest govern municipal.  I quan un ha 
governat i ha tingut responsabilitat i ha fet coses bones i dolentes, ja li dic, van 
fer coses bones, també van fer coses dolentes, doncs com a mínim han de 
tenir el criteri suficient com per saber que en l’actual situació un no es pot 
pintar ingressos, no pot pintar ingressos.  Perquè l’últim que pot fer aquest 
equip de govern o qualsevol equip de govern d’aquesta ciutat, vostè pot tenir 
un posicionament polític que jo li respecto, i pot determinar que aquest 
pressupost que plantegem a vostè no li agrada, tampoc m’agrada a mi, perquè 
ens agradaria molt més tenir un altre tipus de pressupost, però jo el que sí que 
li demano és que a contrapartida d’això no intentin fer, vostès i el Partit 
Socialista, un augment de pressupost que és inviable, perquè el que jo no faré 
-i crec que no farà qualsevol equip de govern una mica seriós- és després no 
poder pagar la gent, perquè jo no faré un ingrés d’1.800.000 ó 1.200.000 
euros, més sabent que els tècnics municipals que són els que porten el dia a 
dia de la comptabilitat, em diuen que no és ni viable ni possible, perquè estic 
enganyant la gent que un dia pot pensar que ho faig en benefici d’ells, perquè 
si resulta que després no tinc els ingressos, els hi dirà vostè senyora Sánchez 
que: mirin, em vaig equivocar al mes de gener i resulta que el 1.200.000 no hi 
és.  Perquè llavors els ajustos o les retallades no seran proporcionals, seran de 
cop, seran de cop, i el resultat encara serà pitjor. Perquè a mi també 
m’agradaria poder-me veure amb els treballadors municipals i amb els 
treballadors de les empreses i dir-lis que no els hi passarà res, també 
m’agradaria poder-lis dir.  M’agradaria molt poder-lis dir que el seu sou no es 
tocarà ni un duro, ja m’agradaria poder-lis dir, però resulta que jo tinc una 
responsabilitat, que és que cada més he de saber quina comptabilitat 
econòmica tinc a l’Ajuntament.  M’agradaria molt fer d’oposició i poder-lis dir: 
no, miri, sap què? Jo poso un milió més i així vostès ja no tenen cap tipus de 
problema.  I resulta que d’aquí sis mesos, cony aquest milió no el tindré, llavors 
què faré amb aquesta gent, què els hi he de dir llavors, que no els hi puc 
pagar?, els hi diran vostès que no els hi poden pagar?  No, els hi dirà que 
aquest equip de govern, i nosaltres aquesta irresponsabilitat, i perdoni que ho 
digui amb aquestes paraules, no la tindrem, no la tindrem quan tenim un 
informe que ens deixa clarament palès que no tenim capacitat de recaptar més 
ingressos.   
 
Escolti’m, si estic d’acord amb vostès. Mirin, fem una altra cosa, si volen ho 
pactem avui.  Si resulta que tenim un major ingrés, estem disposats, estem 
absolutament disposats a fer una modificació pressupostària i en gastar-nos 
aquests diners que tenim de major ingrés en allò que vostès considerin oportú, 
tots plegats, no només vostès, i tots nosaltres, ja estaríem disposats.  Estaríem 
disposats a fer una modificació pressupostària, i pactar-la amb una moció i 



 

 

estipular en què s’hauria de tenir aquest major ingrés cada vegada que 
poguessin tenir-lo.  Per tant, no diguin que no tenim capacitat de negociació, és 
que ens han pintat uns ingressos que a parer nostre, no només a parer nostre, 
sinó al parer dels que porten la numeració de l’Ajuntament, són inviables.  Ho 
diu l’informe de l’interventor, no ho dic jo.  Que és inviable des del punt de vista 
dels ingressos.   
 
Tampoc em vull deixar una mica de respondre tot el que vostès han dit des de 
la CUP, que puc compartir molta part de l’anàlisi que vostès fan en relació a la 
conjuntura internacional, a la conjuntura estatal, i fins i tot a la conjuntura 
nacional, pel que fa referència a la pròpia Generalitat de Catalunya, en el fet 
que no ens donen allò que necessitem, tot i que aquí ens posen uns diners. 
Ara també, en tot cas Iniciativa i el Partit Socialista, que ens demanen que 
negociem, que negociem per tenir més diners.  Jo, si tinc més diners i negocio, 
faré una modificació pressupostària.  El que no farem senyors socialistes, 
senyors d’Iniciaitiva, és posar-ho si no ho tinc assegurat, d’entrada perquè això 
és impossible.  Això és portar la gent a una situació d’hipòtesis, que amb la 
hipòtesis dels anys anteriors ens hagués portat a la misèria.  En tot cas, jo sí 
que a la gent de la CUP els hi demano una cosa,  ho dic perquè vostès ens 
demanen que incomplim la llei, ens ho demanem, eh?  És la seva valoració, jo 
no hi entraré.  Jo els hi demano que aquest mateix, això que ens demanen a 
nosaltres ho demanin allà on vostès governen, perquè vostès ja governen en 
algun lloc.  No és només que ens ho puguin dir des de l’oposició, en llocs on 
vostès governen quan resulti que els hi diguin que ho han de fer, incompleixin 
la llei.  Ho dic també perquè l’exemple és bo en el moment que un governa, 
quan està en l’oposició a vegades aquest exemple està molt bé, escolti, i no li 
critico des del punt de vista polític, és la seva opció política i només faltaria, 
però siguem coherents.  Si a vostès els hi passa el mateix en aquests 
municipis on governen, espero llavors que vostès compleixin la seva paraula i 
incompleixin la llei. Per tant, prevariquin. Com vostè mateix ens ha dit que 
l’alcaldessa, vostè li ha demanat que prevariqués, per tant jo li demano que faci 
exactament el mateix en aquest sentit, només en aquest sentit, en el sentit de 
la defensa dels interessos dels ciutadans, no en un altre sentit, no em mal 
interpretin.  
 
Pel que fa referència al Partit Popular, ha fet una referència de lideratge, doncs 
segurament el lideratge que ha incorporat aquest equip de govern ens ha 
portat a poder aprovar fins ara els pressupostos, a poder generar recursos per 
a la ciutat que fins ara no els teníem.  Miri, el lideratge d’aquesta ciutat ha 
permès una cosa, que mal m’està dir-ho, però és que resulta que nosaltres 
vem tenir -i vostès ho saben- un Consorci amb una residència que estava 
buida, a hores d’ara aquest lideratge ens ha permès disposar ja de 70 places 
públiques; sí, sí, de 70 places públiques.  Si vostès miren quin altre ajuntament 
de l’entorn o del país ho ha aconseguit en aquest any i mig, doncs si ha algú 



 

 

que ha aconseguit més, doncs ens ho diuen, perquè em sembla que no serà 
així.   
 
I altres coses: tot el tema turístic que hem estat desenvolupant.  O fins i tot la 
capacitat que ha tingut l’alcaldesa de negociar en diferents fronts per 
aconseguir, és cert, amb afectacions als sous dels treballadors, però també 
amb la capacitat de que per ara, des del punt de vista de la negociació amb les 
empreses de serveis, doncs els acomiadaments no s’hagin produït.  Per tant, 
amb aquesta situació també ens hem plantejat, vull dir, aquest lideratge també 
hi és.  És evident que no és un lideratge fàcil, perquè estem en minoria, i 
nosaltres sabem sumar, i tenim nou regidors i la democràcia ens ha donat 
aquesta situació, i és la que hem de plantejar, i per tant per això els hi he fet en 
reiterades ocasions i aquesta vegada doncs em sembla que en públic i amb 
llum i taquígrafs, al Partit Socialista, perquè és l’altre partit que pot governar 
aquesta ciutat en aquests moments amb una majoria jo crec que força àmplia, i 
que segurament ens permetria als ciutadans de Vilanova, a tots plegats, viure 
d’una manera més ordenada, més simple, el debat polític de la ciutat.  Perquè 
si fóssim capaços de posar-nos d’acord els dos principals partits d’aquest 
Consistori, segurament molt del debat que ara tenim doncs seria solucionable 
des del punt de vista de l’acció política. 
 
Jo... és evident, no cal que els hi digui que és evident que aquest equip de 
govern votarà a favor del seu pressupost i l’alcaldesa prendrà les mesures 
oportunes en relació al que ha d’esdevenir en el futur a partir del dia de demà.  
En tot cas reitero l’oferiment al Partit Socialista i amb aquelles altres forces que 
considerin que ha tocat l’hora o que ha arribat l’hora de passar de l’oposició a 
tractar de governar amb aquest equip de govern.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Miro a veure si hi ha alguna altra paraula 
abans.  No?  Passo la paraula.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, molt... imagino... jo diria que... 
 
ALCALDESSA 
 
Perdoni, perdoni, senyor Elena, el senyor Font estava... sí?  Vostè renuncia a 
la intervenció ara en aquesta ronda, oi, senyora Sánchez?  D’acord.  Senyor 
Font, si us plau. 
 
 



 

 

MARC FONT 
 
Sí, a veure, només per fer algunes valoracions.  Primer de tot, respecte a la 
proposta presentada pel Partit Socialista i Iniciativa, que no és una proposta de 
pressupostos plenament, sinó una proposta que van fer arribar al govern per 
tal de que modifiqués els seus pressupostos.  Ara, de memòria, diria que 
augmenta els ingressos 1.200.000 o 1.200.000 i escaig, hi han aquests 
600.000 euros de l’IBI.  A veure, nosaltres ens vem reunir, ens ho van explicar, 
sí que ens hagués agradat potser tenir una mica més de temps per confrontar-
ho, confrontar-ho vol dir que hi hagués el govern, que hi hagués aquests dos 
partits que feien la proposta, que hi hagués l’interventor i que hi hagués el 
tresorer.   En tot cas això no ha pogut ser, el que passa que bé, a nosaltres 
se’ns fa molt complicat de poder discernir quina xifra és la bona.  Entenem que 
interventor i tresorer n’han de tenir certa idea, també és veritat que haurien de 
tenir... haurien de ser diguem pessimistes a l’hora de comptar amb els 
ingressos, òbviament per no equivocar-se.  En tot cas aquí no hi entrarem 
perquè no ho veiem clar.  Després hi han altres entrades que home, des de la 
nostra manera de veure-ho, que es vagin pujant partides que vénen de 
Generalitat i de Diputació, no sé si és que tenen informació, no ho sabem, però 
clar, és igual, eh?, per dir algo, Generalitat Drets Humans hi hagués zero i 
passi a 3.000 o que a Generalitat Joventut n’hi hagi 54.080 i passi a 61.080, 
bé, en tot cas no sabem si és que tenen més informació que nosaltres, però tot 
el que era augment d’ingressos doncs se’ns feia realment molt complicat de 
poder valorar si la proposta bona era una o l’altra.  En tot cas, a nivell de 
despesa, òbviament segurament ens haguéssim posat d’acord fàcilment 
aquest 1.200.000 l’havíem de posar o no l’havíem de posar.  El que sí que ens 
hagués agradat és això que comentava abans, que ens poguéssim haver 
assegut tots i que poguéssim haver escoltat des d’una banda i des de l’altra 
quins arguments donaven per a aquests ingressos.  I sobretot sentir de primera 
mà, tot i que han fet dos informes, doncs l’opinió de l’interventor i del tresorer 
en tot plegat. 
 
Abans, bé, una mica desordenadament, però bé, hem estat criticant bastant el 
paper dels bancs.  A nosaltres també ens agradaria fer una especial menció al 
paper d’altres administracions i sobretot de la Diputació de Barcelona.  Resulta 
que a la Diputació de Barcelona aquest any li haurem de pagar 200.000 euros 
més perquè ens fagi la gestió de l’IBI.  La gestió de l’IBI l’Ajuntament la té 
solucionada, està totalment informatitzada.  Els hi pagaríem 200.000 euros 
bàsicament per no fer res, no suposa cap estalvi per a l’Ajuntament no fer 
aquesta gestió, però en canvi els hi paguem perquè ens puguin avançar part 
d’aquests diners i per tant perquè el finançament d’aquest Ajuntament estigui 
una mica millor.  El que no acabem d’entendre és que una institució com la 
Diputació de Barcelona s’hagi de guanyar la vida amb 200.000 euros amb 
l’Ajuntament de Vilanova amb la situació que té ara mateix. 



 

 

 
Parlant de la Diputació de Barcelona, abans el regidor d’Hisenda ha comentat 
que ja hem cobrat tota la despesa corrent que podíem cobrar dels plans de 
transferències a la Diputació.  I sí és un problema, perquè els plans són 
trianuals, 2013-2014-2015, i resulta que tot lo que podíem cobrar en aquest 
trienni ja ho hem cobrat i ho vem ingressar el 2012.  Per tant, la situació és 
bastant preocupant.   
 
Respecte a estalvis que es plantejaven, s’ha parlat molt de l’electricitat, 
enllumenat, nosaltres també creiem que és una despesa molt alta.  En tot cas 
ens agradaria haver pogut veure, tant en la proposta del govern com en la del 
Partit Socialista i Iniciativa, que us rebaixaven 200.000 euros, com ho fem?  
Nosaltres estem convençuts de que hi ha alguna manera de rebaixar aquesta 
factura, tots veiem a vegades equipaments a hores que no hauria de ser amb 
els llums encesos.  I no un, més d’un equipament de la ciutat que ens trobem 
amb aquesta situació.  Barris on no hi viu ningú, que moltes vegades, per  
exemple la Carrerada, hi ha més llum que a barris on hi ha bastanta més 
població.   
 
Passant al capítol d’inversions, que abans no hem entrat a valorar, hi han 
450.000 euros enguany per a l’espai multifuncional, l’any que ve en seran 
450.000 més, d’aquests convenis trianuals amb la Diputació.  Ens fa por que 
no passi com l’última vegada que se’ns va enviar una subvenció per fer un 
espai jove o un espai multifuncional.  Aquest any precisament hem canviat de 
destí el que quedava d’aquest espai 700.000 euros per fer el pont sota la via.  
Ens arriben aquests diners, crec que encara no tenim clar ben bé on anirà, en 
tot cas ens agradaria que si realment el destí final ha de ser aquest, doncs que 
tinguem clar quin és el projecte, on ha d’anar, i que una altra vegada no es 
prioritzi, o no sense una explicació lògica, un altre equipament abans que 
aquest. 
 
Per altra banda, respecte a inversió, ja ho hem dit en altres plens, gairebé mig 
milió d’euros en el Museu del Far, bé, discutible.  Nosaltres no ho acabem de 
veure en el moment actual de crisi. 
 
Respecte al que ha dit el senyor Sánchez, no contestaré jo sobre el pacte de 
governabilitat, perquè en tot cas l’ha fet als socialistes, però bé, ens agradarà 
escoltar la resposta.  Sí que té raó quan ha dit que la situació que s’han trobat 
ha estat la que ha estat.  És cert, s’han trobat un ajuntament fortament 
endeutat, amb una situació econòmica complicada, i entenem doncs que la 
situació no és fàcil.  Ara en tot cas doncs és qüestió de plantejament polític, 
com s’encara, com no s’encara, però això sí que els hi reconeixem òbviament, 
que la situació que s’han trobat és complicada, com hem ensenyat també amb 



 

 

els gràfics que hem tret abans dels milions d’euros que s’havien de tornar i 
com anaven pujant fins al 2015. 
 
A més a més nosaltres hi ha un fet de l’anterior govern que ja vem criticar molt, 
que és que totes les inversions, absolutament totes anaven a càrrec de crèdits.  
Que un moment, com dèiem, no?, aquelles partides com ()  que es podien 
haver considerat extraordinàries, mai van anar a inversions, sinó que sempre 
es van destinar a despesa corrent.  Això fa doncs que tinguem tots els diners 
amb els bancs que hem de tornar actualment. 
 
A més a més, bé, inversions realment amb l’anterior govern sí que es van fer 
actuacions, es van fer inversions interessants per a la ciutat, però bé, n’hi ha 
algunes que des d’aquest grup municipal òbviament entenem com a més que 
discutibles.  No entrarem amb el Neàpolis o aquestes coses de fa molts anys, 
però segurament els 3 milions d’euros que aquest Ajuntament –ja no parlem 
d’altres institucions- van posar per fer l’Auditori l’any 2010, amb la situació que 
ja hi havia a la ciutat, doncs segurament ja ens el podríem haver estalviat i com 
a mínim no deuríem aquests 3 milions d’euros. 
 
Després, quan el senyor Sánchez ha parlat de la realitat catalana, i avui 
precisament presenten una moció –no sé si la retiraran, m’imagino que sí, 
veient l’hora que és- contra la centrifugació del deute de l’Estat espanyol cap a 
les autonomies, ja saben que des d’aquí els animem i els encoratgem a que tot 
aquest procés cap a una consulta per la independència, doncs home, 
accelerem-ho, i si en comptes de fer-ho al 2014 ho podem fer al 2018 i podem 
solucionar part dels problemes financers... 2013, perdó, si podem solucionar 
part dels problemes financers d’aquest Ajuntament doncs per aquesta via, 
doncs serà benvingut.  En tot cas està a les seves mans bàsicament avançar 
aquest procés. 
 
Quan ens ha parlat de que nosaltres no governem i fem propostes de quan 
estem a l’oposició.  Sí, bé, nosaltres al Principat governem quatre municipis, el 
més gran és Arenys.  Nosaltres estem parlant de municipalització.  Enguany a 
Arenys s’ha començat el procés de municipalització de la companyia d’aigües, 
del servei de neteja, del servei de la guarderia.  Allò que diem ens ho creiem.  
No hem fet cap postura en el sentit que els hi demanem nosaltres, perquè 
l’endeutament que tenen ells, per sort per a ells, no és el que tenim a la ciutat. 
 
Per altra banda, ja que ens ha tret el tema, doncs a Viladamat precisament 
ahir, tal i com nosaltres demanem sempre pressupostos participatius, es va 
votar i tot el poble de Viladamat va poder votar a on anaven a parar els diners 
que tenien destinats a inversions.  Bé, a part d’això diria que res més, gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Passo la paraula al senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies.  Algun comentari –intentaré ser breu, eh?- amb relació a 
l’informe i amb relació les qüestions pressupostàries i a la credibilitat o no dels 
números.  Hi ha una cosa, i és si podem o no dir algo.  O sigui, nosaltre, 
senyora Lloveras, de veritat, podem discrepar i de fet a vegades discrepem i a 
vegades ens posem d’acord, però poder poder, excepte faltar al respecte a la 
gent, només faltaria, i no ho fem, es pot dir el que un cregui més oportú, des de 
l’absoluta honestedat de que ho pensa.  Per tant, aquesta costum que té de 
dir-nos: això no tolero que ho digui, home, amb tota franquesa, crec que ens ha 
de permetre a tots que des de la discrepància o no diguem el que ens sembla 
més oportú, sempre que respecti en l’interlocutor, només faltaria. 
 
Respecte de l’informe.  Miri, jo li explico dos qüestions que nosaltres hem 
viscut.  Una en la liquidació, quan estava en el procés de venta de les 
companyies, de venta o de debat, perdoneu, de discusió sobre la venta de les 
companyies, i parlàvem de la liquidació, de l’estat de números de liquidesa de 
l’Ajuntament.  Ens van portar un quadre d’excel en el... un quadre, en el que es 
deia que d’ingressos d’impostos i tributs i taxes, es preveien 37 millons d’euros, 
37.  El grup socialista, el grup d’Iniciativa vam fer l’exercici de buscar què 
s’havia ingressat per concepte de taxes i impostos i tributs, durant l’any 2011.  
Perquè de la Generalitat i de la Diputació és veritat que sí que pot ser més 
variable, però els impostos, els impostos, si hi ha alguna baixada ha de ser per 
alguna raó.  I vem buscar quin havia estat el número de recursos, d’ingressos 
que havíem tingut aquell any passat per ingressos i taxes.  I vam sumar-ne 40.  
Vem anar a la Comisió Informativa i ho vem dir, i d’això en són testimonis tots 
els regidors que formen part de la Comisió Informativa.  Vam dir: escolteu, com 
és que preveieu 37 millons d’ingressos i l’any passat se’n van recaptar 40.  
Cony, si hem pujat el 2% els impostos!  I tots en són testimonis, el regidors que 
formen part de la Comisió Informativa.  Al cap d’un mes se’ns va dir que eren 
40, és així.  Va aparèixer un full nou, en el que n’hi havia 40.  
 
La liquidació al final ha sigut 41, per cert.  Probablement aquell dia que hi havia 
37 millons d’ingressos, home, l’informe es va fer convençuts de que eren 37 
millons d’euros, naturalment.  Però després van ser 41.  Però és que al mes ja 
eren 40 quan nosaltres havíem sumat lo de l’any anterior.  Pot ser que fos 
casualitat, o no.  Va obligar això a repassar-s’ho novament i van aflorar una 
previsió més optimista? -abans feia referència a l’optimisme i al pessimisme-, 
probablement.  Però és una realitat.  Com ho és que en el procés d’elaboració 
del pressupost han aparegut, i l’expresió no la interpreto malament, és a dir, 



 

 

s’han fet noves previsions per valor de 400.000 euros.  Noves previsions 
d’ingressos per valor de 400.000 euros.  Per tant, que l’anàlisi dels ingressos 
és una cosa que es mou, nosaltres ho hem constatat, em sembla, tots els qui 
estem a la Comisió, durant tot el procés d’elaboració del pressupost. 
 
És irresponsable és diu, baixar la llum 200.000 euros.  Home, deu ser 
irresponsable baixar-ne 100.000 també, no?  Perquè vostès amb un dia, de 
dimecres a divendres, han fet una previsió de baixada de 100 i pico mil euros 
de la llum.  I resulta que la nostra és un irresponsabilitat, però 100 no, però 200 
sí.  Pot ser perquè 100 la preveuen vostès i 200 nosaltres, però no hi veig una 
explicació massa més sòlida que aquesta.  Estem parlant de dos dies, de 
dimecres a divendres, en l’última versió del pressupost.  I són cent, i són més 
de cent, eh?, perquè ho tinc aquí.  Vostès van començar anteriorment amb 
1.600.000, després van passar a 1.523.000 i finalment 1.414.000.  Nosaltres 
en preveiem 1.300.000.  Bueno, no estem parlant de coses que siguin grans 
barbaritats, eh?  Per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres volem afirmar 
que el pressupost que hem fet, del qual per cert hem parlat més gairebé del 
seu, cosa que em sembla una mica ja anòmal, però el pressupost que 
presentem està mancat de molta informació, com no pot ser d’una altra 
manera, perquè nosaltres no podem negociar –com no pot ser d’una altra 
manera- amb les empreses de serveis, no podem negociar amb els bancs, 
com no pot ser d’una altra manera, vull dir, no ho poso en qüestió.  Ho dic per 
relativitzar sempre un pressupost que es fa des de l’oposició, i que per tant 
està sotmès a més risc d’errors, indiscutiblement, que un que es fa des del 
govern.   
 
Jo els hi demanaria que parlin del passat tant com vulguin, però parlin també 
una mica de vostès, que ja porten dos anys i tenen... un any i mig llarg, no?  I 
tenen les seves responsabilitats també, segur, en tot aquest procés, no?  El 
que sí és veritat és que nosaltres quan governàvem, i estàvem en crisis també, 
mai hi va haver acomiadaments.  I això també permeti’m que és part d’una 
herència de la que em sento molt orgullós.  És una manera de ser i una 
manera d’entendre les coses i que creiem que ha de ser prioritat aquest tema.  
I també se’ls hi ha dit en vàries ocasions, que s’analitzi com està la situació.  
Fixi’s, hi ha quatre debats, molts debats importants, però quatre especialment 
transcendents, perdó, dos, però s’ha produït dos vegades, per això dic quatre: 
taxes i pressupostos, no?, i aquest és el quart, per entendre’ns.  O sigui, 
només han aconseguit una vegada un vot favorable.  Sempre ens miren a 
nosaltres, eh?  Està molt bé perquè som el partit més gran i tal, però alguna 
cosa més passarà, perquè si nosaltres fóssim el Pepito Grillo, dius vale, però 
déu n’hi do!, és a dir, alguna responsabilitat també en això tindran vostès.   
 
I també afirmo, respecte al nostre capteniment, primer les taxes, les vam votar 
en contra.  El pressupost, ens vam abstenir.  Les taxes últimes, finalment 



 

 

saben com les van aprovar, no les vam impugnar i vam presentar unes 
bonificacions que permetessin la seva aprovació... l’aprovació de les taxes, i 
ara estem en el debat de pressupostos, però podríem parlar entremig de 
moltes pujades que s’han fet, legals, però que nosaltres les hem votat 
favorablement o ens hem abstingut per permetre la seva aprovació. 
 
Afirmar que som un grup irresponsable, i alhora –i aquí vaig a la qüestió de 
l’oferta de governar junts- dir-nos que governem junts, home, ja gairebé que els 
hi recomanaria que no, perquè si pensen que som uns irresponsables, què 
carai hem de fer junts?  Amb tota franquesa, les coses es demostren caminant 
i no amb un “quiebro” argumental en un debat.  I per fer què?, i per construir 
què?, i amb quins criteris i amb quins paràmetres?, i amb quina credibilitat es 
té uns respecte dels altres, que això sempre és subjectiu. 
 
La resposta d’avui és un exemple.  Nosaltres hem presentat un pressupost, 
amb totes les mancances i amb tot el que vostès vulguin, però en catorze 
hores rebem un informe, flasss, dient... primer un mail dient: nois, retireu –si 
voleu, eh?- les mocions, com es fa tradicionalment en el debat de 
pressupostos, ja per donar un missatge clarament pam, que el dilluns s’aprova 
el pressupost, per tant debat de pressupostos si voleu, aquest cap de setmana. 
 
Dos: informe dels tècnics dient que això és impossible i que per tant no es pot 
fer.  Per cert, quan critiquem la política social del govern, que no la critiquem 
sinó que demanem increments respecte d’ella, facin el favor de no fer contestar 
els tècnics, perquè es crea un aiguabarreig polític i tècnic que crec que no és 
bo, ni pels tècnics ni pels polítics, i segur que per l’oposició tampoc.  Per tant, 
voluntat voluntat de diàleg, jo crec que l’hem demostrat i l’hem intentat posar 
sobre la taula.  I sobretot hem intentat sempre, amb tots els errors i encerts, 
posar negre sobre blanc quines són les nostres propostes i el nostre projecte 
per a la ciutat.  Des de la serietat, des de l’alternativa, perquè efectivament 
som el principal grup de l’oposició i hem de proposar una alternativa a una 
política que creiem que és equivocada, des del respecte, però que creiem que 
és equivocada i que no ens porta la ciutat pels camins que hauria d’anar.   
 
I aquest és el capteniment amb el qual hem treballat en l’elaboració d’aquesta 
alternativa, en la proposta d’aquest pressupost, que té darrere una línia política 
que creiem que és la que la ciutat necessita. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Elena.  Senyor Sánchez. 
 
 
 



 

 

FRANCESC X. SÁNCHEZ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  En tot cas jo no li he dit que vostès globalment siguin 
irresponsables, no els hi he dit globalment irresponsables, i sap que no ho 
penso, sap que no ho penso, senyor Elena.  El que li he dit és que em 
semblava irresponsable la proposta, que és bastant diferent, perquè igual que 
vostès tenen opinió política, nosaltres també la podem tenir, tenim dret a 
pensar que la proposta que vostès fan de pressupost alternatiu, doncs és 
irresponsable, des del punt de vista dels ingressos.  Ja li he dit que amb les 
despeses ens posaríem d’acord fàcilment, perquè si tenim 1.200.000 més 
d’ingressos, estic absolutament segur que, no ja nosaltres i vostès, sinó que 
els 25 regidors d’aquest Ple municipal ens hi posaríem d’acord en com fer 
aquesta despesa.   
 
D’altra banda també comentar-li que, home, dir que només s’ha parlat del 
seu... clar, és que nosaltres hem estat parlant tres mesos del nostre, potser no 
en públic, però han estat parlant tota la gent que estava en Comisió, i 
segurament la novetat era la que vostès presentessin aquesta proposta, o 
aquesta modificació del pressupost que nosaltres presentàvem.  Però clar, jo 
també els hi demano, igual que vostès ens demanen a nosaltres rigor, 
credibilitat, la mateixa senyor Elena.  Jo crec que la credibilitat i el rigor també 
comença doncs per saber cadascun quin paper juga a la ciutat, i quina 
necessitat té, o no, d’arribar a acords amb el govern.  Ho dic perquè fixi’s, 
vostè ara plantejava el fet de que ens mirem només a vostès i que ens ha 
costat molt aprovar les coses.  Molt, ens ha costat molt, perquè estem en 
minoria.  Però miri, vem aprovar les primeres ordenances municipals amb 
acords d’altres grups municipals, vem aprovar el pressupost l’any passat amb 
l’abstenció de tots vostès i el vot favorable nostre.  A les taxes municipals tot el 
que vostè contempla també vem disposar de dos abstencions.  No ens va votar 
tothom en contra, ens van votar vostès i Iniciativa en contra de les taxes 
municipals.  Ho dic perquè la primera vegada que ens trobem amb una situació 
en la qual aquest equip de govern té tres grups de l’oposició que ens voten en 
contra és en aquest pressupost.  És així, vull dir, si vostè m’ha parlat de les 
quatre, és exactament així, des del punt de vista únicament plantejable.  I 
entenc que de les tres oposicions hi ha diferents gramatges de color respecte a 
elles.  La d’Iniciativa té un gramatge determinat, i la de la CUP en té un altre.  
Crec que no mentiré si dic que són diferents, ni millors ni pitjors, simplement 
diferents.  Ho dic perquè plantejar el fet de que ens costi... i evidentment ens 
costa molt arribar a acords, i ens ha costat molt, i ens han tombat coses al Ple 
municipal, com li passa a qualsevol govern que està en minoria.  Vostès aquí a 
Vilanova no els hi ha passat, però a altres llocs del país els coneixen, fins i tot 
han tingut governs que s’han votat en contra, que tenien majoria.  Per tant, 
imagini’s.  Vull dir que de situacions complexes en política estan per poder-se 
produir. 



 

 

 
Li torno a dir, ho dic perquè entenc que no m’ha volgut contestar.  Això no és 
un... com diu vostè, un “quiebro”, no? m’ha dit?  Sap perfectament que no és 
un “quiebro”.  Sap perfectament que aquest equip de govern des del principi ha 
intentat buscar suports per a la governabilitat.  Alguns han estat doncs amb 
pactes concrets: per al pressupost, per a les taxes municipals.  És evident que 
ens trobem en una situació en la que podem seguir jugant a aquest joc tan 
divertit de les majories variables.  Però és evident que la ciutat se’n ressenteix, 
es ressenteix d’aquest tipus de debats perquè és important i nosaltres crèiem 
que era important portar el debat avui també del pressupost per un motiu molt 
concret, perquè és bo per a la ciutat –i això no em dirà que no- que el 
pressupost s’aprovi quant abans millor.  Quant abans millor.  Perquè va ser 
dolent que l’aprovéssim l’any passat al mes de març, perquè ja té un recorregut 
que fa molt més difícil que aquest primer trimestre ja te’l tiris a l’esquena.  Per 
tant volíem arribar, fins i tot jo crec que era bo, que tots ho havíem plantejat, el 
dia que puguem arribar en aquest pressupost, que s’aprovi al mes de 
desembre, que seria lo més òptim per al funcionament de les pròpies arques 
municipals.  És evident que avui no l’aprovarem, no cal donar-li més voltes, 
som 25 i no tindrem la majoria en aquest Ple. 
 
Torno a insistir, senyor Elena, torno a insistir al seu grup, facin l’esforç, que sé 
que el poden fer, que se’l plantejaran i que el faran amb rigorositat i amb 
seriositat, si és que el consideren oportú fer-lo, de veure que estem en un 
moment a la ciutat que cal la suma de tots, perquè única i exclusivament des 
del govern d’aquests nou regidors se’ns fa a vegades molt difícil portar a terme 
moltes coses.  És evident que si tinguéssim la seva complicitat o la complicitat 
d’altres grups això faria molt més senzill el dia a dia d’aquest Ajuntament.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Alguna paraula més?  No?  Doncs per tant, per 
tancar aquest debat i no parlar després de la votació, com alguna vegada se’m 
va retreure en un Ple, i ademés estant clar com acabarà aquesta votació, jo sí 
que voldria dir unes paraules i crec que toca en aquest moment. 
 
En primer lloc molt breument dir-li senyor Elena que quan consideri que es falta 
al respecte, i això és el que jo he considerat, evidentment que així ho diré i així 
els hi recriminaré, perquè crec que posar en dubte l’honestetat d’aquest govern 
i d’aquesta alcaldesa a l’hora de negociar amb els treballadors municipals, és 
faltar-me al respecte. 
 



 

 

Després, en segon lloc, defenso i defensaré sempre la professionalitat dels 
treballadors municipals.  Per tant, quan es posen en dubte informes tècnics 
sempre ho defensaré. 
 
No estem aquí per la cadira.  Aquest equip de govern porta encara no dos anys 
treballant i estem aquí perquè volem treballar per a la ciutat.  I quina ciutat ens 
hem trobat?  Ens hem trobat una ciutat que després de dotze anys de tripartit 
era una ciutat on l’Ajuntament tenia més de 100 millons d’euros de deutes, 
gairebé 15 millons d’euros al calaix, per tant una gestió municipal nefasta i una 
ciutat sense projecte.  Una ciutat on tot havia girat al voltant d’un projecte de 
ciutat inexistent, la cultura del totxo i de l’especulació.  Això és el que ens hem 
trobat.  I com ho hem volgut afrontar?  Ho hem volgut afrontar estenent la mà 
als grups municipals i principalment al principal grup de l’oposició, a governar 
amb nosaltres i afrontar conjuntament aquesta situació. La negativa ha estat 
total.  Com hem vist, ara mateix s’ha tornat a reafirmar aquesta negativa.   
 
Aquest és el Ple més important de l’any, és important, molt important, aprovar 
els pressupostos per poder tirar endavant la ciutat.  I com hem fet aquests 
pressupostos?  Amb moltíssimes dificultats, amb la necessitat gràcies a 
l’herència, gràcies... evidentment gràcies a la crisis, però en gran part gràcies 
als 9 millons d’euros que s’havien de tornar aquest any de préstecs, degut a 
l’enorme endeutament, ens hem trobat amb un pressupost molt, molt difícil de 
fer, on s’havien de retallar 4’5 millons d’euros, molt difícil.  I, com ho hem fet 
això?  En primer lloc pujant l’import que es destina a Serveis Socials, perquè 
creiem que és el primer que hem de fer, poguer atendre bé totes les persones 
que necessiten el nostre recolzament en aquest moment.  I així ho hem fet, 
hem augmentat l’import.  En segon lloc mantenint els imports que es destinen a 
convivència i promoció econòmica, perquè amb això no estic d’acord amb 
alguna intervenció que hi ha hagut.  En aquests moments el que hem de ser 
capaços a la nostra ciutat és de crear activitat, de crear realment un model de 
ciutat que ens dongui futur a Vilanova i deixar d’estar vivint només aspectes de 
l’especulació i la cultura del totxo, que és el que a Vilanova teníem.  Estem 
intentant crear una ciutat pròspera, una ciutat on els vilanovins i vilanovines 
tinguin la possibilitat de treballar.  I això és el que s’està treballant i el que 
reflecteix aquest pressupost.  Per aquest motiu aquesta partida s’ha mantingut. 
 
Paral·lelament hem mantingut tots els serveis.  Es va estar discutint com s’ha 
comentat, es va fer un catàleg de serveis.  Per primera vegada sabem quins 
serveis dóna l’Ajuntament, perquè els dóna i què ens costa.  Va ser un treball 
molt acurat que es va fer, perquè era important que tinguéssim això, cosa que 
fins ara no existia.  Sembla estrany que una empresa de serveis no tingui 
aquesta informació.  Això s’ha fet, i en base a aquesta informació s’ha 
plantejat, ens vam plantejar la possibilitat de donar de baixa algun servei.  No 
s’ha fet, s’han mantingut tots els serveis.  I de quina manera?  Intentant fer 



 

 

l’equilibri dificilíssim de que aquests serveis es mantinguin amb una qualitat 
acceptable.  I tot això –perquè aquí s’ha parlat molt- amb un mandat polític 
claríssim que fins ara s’ha complert, i que hem repetit moltes vegades, encara 
que hi hagi a qui no li interessi dir-ho: amb un mandat polític clar de que el cost 
en persones sigui zero.  Aquest mandat polític hi és i l’hem repetit moltes 
vegades, i que em diguin en quin cas no ha estat així.  Fins ara ha estat així i 
aquest govern continuarà mantenint aquest mandat polític, que no hi hagi 
afectació en llocs de treball. 
 
Parlem de l’austeritat, parlem de la necessitat de fer aquest ajustament.  
L’austeritat, els ajustaments de per si no són un objectiu, ni molt menys.  Quan 
l’austeritat es converteix en un objectiu, al nostre entendre estem fent un error.  
Però sí que són necessaris en aquests moments per no posar en perill el 
manteniment dels serveis municipals essencials i ara per ara més importants 
que mai per poder donar resposta a la gran necessitat que té la nostra ciutat de 
recolzament per part de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, i vist el que ha passat, i insistint en que per a nosaltres governar 
és alguna cosa més que seure en aquesta cadira, per a nosaltres governar no 
és una partida d’escacs, com sembla que per a altres poblacions pugui ser, per 
aquest motiu aquest govern, en acabar aquest Ple jo mateixa convocaré per 
dijous vinent a les sis de la tarda un Ple extraordinari per debatre i votar el 
pressupost municipal amb la presentació d’una qüestió de confiança.  Gràcies. 
 
I ara passem a la votació del pressupost municipal.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  El pressupost municipal no queda aprovat, com era de 
preveure, i per tant dijous vinent tornarem a debatre aquest punt sota la figura 
de qüestió de confiança, que contempla... aquesta possibilitat està 
contemplada de fer-ho així.   
 
Moltes gràcies i passem per tant al següent punt de l’ordre del dia.  Sí, fem un 
descans, si els hi sembla, de deu minutets per poder recuperar una mica d’aire 
i tornem d’aquí a deu minuts.  Gràcies. 
 
 
Es vota la proposta, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  CiU = 9 vots 
   Vots en contra: PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 13 vots 
   Abstencions: PP = 3 vots 
 
(PAUSA) 

 



 

 

 10. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ D’UNA APORTACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA A LA SOCIETAT PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL, PER UN IMPORT 
DE 310.000 EUROS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La societat anònima municipal Promoció Industrial Vilanova, SAM, es troba en 
una greu situació econòmica que el Pla de viabilitat vigent aprovat a finals del 
2011 no ha pogut capgirar, a causa fonamentalment de la persistència en la 
davallada del mercat immobiliari. El resultat previst de l’exercici 2012 és 
negatiu per un import de menys 892.403,13 euros, segons la documentació 
aportada per l’empresa. Això situaria el patrimoni net en 365.346,18 euros, per 
sota del 50% del capital social de l’entitat (380.470,71 euros). Aquesta situació  
és causa legal de dissolució de l’empresa d’acord amb l’article 363 e) de la llei 
de Societats de Capital (RD Llei 1/2010 de 2 de juliol), si no s’augmenten els 
fons propis en la mateixa quantitat i sempre que no sigui procedent la 
declaració de concurs. Així mateix respondran solidàriament els 
administradors que no compleixin l’obligació de convocar la Junta General 
perquè s’adopti la prescripció legal esmentada. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a soci únic de PIVSAM, ha 
d’assegurar la restitució de l’equilibri patrimonial de l’empresa mitjançant una 
subvenció de capital per un import tal que mantingui aquell equilibri durant un 
termini suficient mentre s’estudia un pla d’actuació que decideixi el futur de la 
societat. Per aquest motiu, i d’acord amb les previsions elaborades per la 
societat, es fa la projecció de l’evolució del resultat de l’explotació en els 
primers quatre mesos de l’exercici 2013, el que suposa un desequilibri d’uns 
310.000 d’euros, quantitat aquesta que és la que es fixa com a xifra a aportar. 
 
D’altra banda, atès que PIVSAM té un deute reconegut a favor de l’Ajuntament 
per un import de 2.482.000 euros, corresponent a la venda directa de la 
parcel·la municipal ImB-07 del sector Torrent de Santa Magdalena, 
formalitzada segons acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 
2007, es proposa la minoració d’aquest deute per un import igual a l’aportació 
proposada. 
 
Per tot això, vist l’informe jurídic i l’informe d’Intervenció, i atenent l’acord de la 
Junta General de PIVSAM a celebrar en la mateixa data que el Ple municipal, 
es proposa: 
 
“PRIMER. Efectuar una aportació extraordinària a la societat Promoció 
Industrial Vilanova, Societat Anònima Municipal, per un import de 310.000 



 

 

euros, amb la finalitat d’eixugar les pèrdues d’explotació i restablir l’equilibri 
patrimonial de la societat municipal. 
 
SEGON. Aquesta aportació es formalitzarà amb càrrec a la minoració pel 
mateix import del dret reconegut corresponent al deute de PIVSAM per 
l’alienació de sòl municipal, segons acord de Junta de Govern Local de 29 de 
maig de 2007. 
 
TERCER. Realitzar les regularitzacions pressupostàries i comptables que 
corresponguin per formalitzar aquesta aportació. 
 
QUART. Facultar l’Alcaldessa per a signar els documents necessaris que 
tendeixin al desenvolupament i execució del present acord “ 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Tal i com hem comentat abans a la Junta General de 
PIVSAM, aquest tema és justament l’efecte que es produeix justament a nivell 
municipal, a nivell d’Ajuntament.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a 
soci únic de PIVSAM, ha d’assegurar la restitució de l’equilibri patrimonial de 
l’empresa mitjançant una subvenció de capital per un import que mantingui 
l’equilibri durant el termini suficient mentre s’estudia el pla d’actuació, i per tant 
aquest import en termes d’intervenció pues naturalment ha de fer-lo servir com 
un menys ingrés i s’ha de replantejar des del punt de vista de que realment es 
pugui plantejar aquesta aportació i es pugui elevar en tot cas a capital a la 
societat PIVSAM.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Molt breument també, per posicionar-nos i anticipar-lis que suposem 
que de forma testimonial el nostre grup s’abstindrà en aquesta proposta.  No 
perquè no creiem que sigui necessària, que certament és necessària per 
retornar l’equilibri patrimonial en aquesta societat municipal.  Però home, sí 
com a mínim posar com a exemple, hem citat altres coses en el debat anterior, 
però com a exemple d’allò que nosaltres considerem que és una incertesa 
més, que és el futur immediat d’aquesta empresa municipal.  Tal com està 



 

 

aquesta empresa municipal, la seva viabilitat està més que compromesa, i en 
aquest sentit home, ens agradaria tenir un horitzó com a mínim a mig termini 
molt més segur i molt més ferm que el que tenim ara mateix, que vull recordar 
que ja ve d’un pla de viabilitat anterior que no s’està complint, i que no està 
permetent treure aquesta empresa de la situació en la que es troba. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Molt bé, per tant 
passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8), PSC (8), cup (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Abstencions: PP = 3 vots 
 
 

11.  SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 
DE TRESORERIA I ANNEX D’INTERVENCIÓ SOBRE 
COMPLIMENT DE TERMINIS PAGAMENT LLEI DE MOROSITAT. 

 
El secretari dóna lectura a la proposta que segueix: 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 
procediment  de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de 
factures i un informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures 
pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint 
un annex amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  
hagi  transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compta al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al quart 
trimestre de 2012. 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 28 de gener de 2013, es proposa: 
 



 

 

“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’intervenció corresponents al quart trimestre de 2012, d’acord amb el que 
disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 

 
 

I N F O R M E    T R E S O R E R I A 
 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 
L’article 4.3 la Llei 15/2010 de 5 de juliol de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes 
del Sector Públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en que 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb la Disposició Transitòria Vuitena de la Llei 30/2007 els terminis 
de pagament resten fixats de la manera següent: 
 

Tipus Descripció Dies 
(A) Factures, certificacions o documents acreditatius de la 

realització del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 
de desembre de 2010: 

 
55 

(B) Factures, certificacions o documents acreditatius de la 
realització del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 
de desembre de 2011: 

 
50 

(C) Factures, certificacions o documents acreditatius de la 
realització del contracte registrats a l’Ajuntament fins el 31 
de desembre de 2012: 

 
40 

(D) Factures, certificacions o documents acreditatius de la 
realització del contracte registrats a l’Ajuntament amb 
posterioritat a 31 de desembre de 2012: 

 
30 

 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al quart trimestre 
natural de 2012, segons la informació resultant del programa de la 
comptabilitat municipal, en que s’estiguin incomplint aquests terminis de 
pagament és: 
 



 

 

Període Data 
Informació 

Nombre factures Import 

4t. Trimestre 2012 23/01/2013 2.056 8.642.494,96€ 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 25 de gener de 2013 
______________________________________________________________ 
 



 

 
 
 

R E L A C I Ó    F A C T U R E S    I N T E R V E N C I Ó   /   Q U A R T   T R I M E S T R E  2012 
 

 
CÉSAR RODRÍGUEZ SOLÀ, INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
Presenta relació de factures o documents anàlegs el termini dels quals ha transcorregut més de tres mesos des del seu registre 
i no s’ha comptabilitzat el reconeixement de l’obligació corresponent o no s’ha justificat degudament la manca de tramitació:  
 

Justificant Data Entrada Data doc 
Import 
Factura Descripció 

A/2012/78 16/08/2012 05/08/2012 -37,85 INTERRUPCIÓ SERVEI 26/06/12  AL 27/07/12 A LA PL. VILA, 8 

F/2010/5074 24/11/2010 08/11/2010 7.670,00 TALLER D'IDEES PER AL NOU ESPAI PÚBLIC A L'ENTORN DE L'ESTACIÓ DE RENFE 

F/2010/5967 31/12/2010 20/07/2010 635,93 PINTURA PLOIURETA VERMELL 

F/2010/6085 31/12/2010 31/12/2010 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN: 1ER PAGAMENT 

F/2010/6134 31/12/2010 31/12/2010 1.670,70 MANTENIMENT ANUAL DELS EQUIPS STULZ. 

F/2010/6143 31/12/2010 30/12/2010 1.185,61 ARRANJAR PART DE LA TEULADA PROP. MUNICIP. CARACTERS IMPERMEABLES DE TERRAT. LLOC. PL. RAJANTA, 5 

F/2011/136 28/01/2011 10/12/2010 8.645,80 2ª PART RELACIÓ FACTURES DESEMBRE 2010: ENLLUMENAT PUBLIC. 

F/2011/703 10/03/2011 21/02/2011 941,12 COMANDA Nº 22010007901-21. CAMARA DE VIDEO-VIGILANCIA. 

F/2011/704 10/03/2011 28/02/2011 1.517,03 COMANDA Nº 22010008062-21. MANTENIMENT SERVIDORS DELL. 

F/2011/776 11/03/2011 28/01/2011 3.773,40 2º PART FACTURA: 5 DELL PORTATILS I 5 CANVIS A WINDOWS 7 PROF 

F/2011/846 15/03/2011 07/03/2011 6.726,00 IMPLANTACIÓ PLANS ESPECIALS I ESPECIFICS DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL 

F/2011/959 21/03/2011 17/03/2011 1.049,70 MANTENIMENT SISTEMA DE GESTIO I DIRECCIONAMENT DE CIUTADANS: 2011 

F/2011/995 23/03/2011 16/03/2011 18.231,00 GRUP ELECTROGEN  I CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT AUTOMATIC 

F/2011/1085 01/04/2011 29/12/2010 11.960,00 TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT DE PRIMARIA I SECUNDARIA DESENVOLUPADES: MAIG 2010 

F/2011/1095 01/04/2011 18/03/2011 7.500,00 COPRODUCCIÓ DE L'ESPECTACLE CIRC TEATRE MODERN 

F/2011/1850 12/05/2011 20/01/2010 191,40 PANCARTA ""PARTIT D'HOCKEI PER LA PAU I LA NO VIOLENCIA"" 

F/2011/2077 26/05/2011 31/12/2010 2.167,72 SERVEI TRANSPORT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA: CURS 2010-11: DESEMBRE. 

F/2011/3117 04/08/2011 31/01/2011 5.307,64 EQUIP DESCALCIFICACIÓ: PAVELLO DEL GARRAF 

F/2011/3439 05/09/2011 12/07/2011 1.000,00 DISPOSITIU NOCTURN DE SANT JOAN - 23/06/2011. 

F/2011/3493 08/09/2011 01/09/2011 1.000,00 DISPOSITIU ESPECIAL NOCTURN 05/08/11 

F/2011/3525 13/09/2011 18/11/2010 10.000,00 ORGANITZCIÓ I REALITZACIÓ FIRA NOVEMBRE 2010 DEL LABORATORI ESTRATÈGIC 

F/2011/3937 10/10/2011 01/09/2011 3.611,25 ENCOMANA DINS DEL PROJECTE IMPULS, PLA OCUP LOCAL 2011, PROJECTE 2011Y1G310373/04, XARXA TELEMÀTICA (50 %) 



 

 
F/2011/3938 10/10/2011 01/09/2011 485,80 ENCOMANA DINS DELS PROJ, PLA OCUP LOCAL 2011, PROJECT. 2011Y1G310373/04, XARXA TELEMÀTICA, PAGA ÚNICA TREB 

F/2011/3939 10/10/2011 01/09/2011 22.000,00 CONVENI COL.LABORACIÓ INTERADMINISTRATIU EN EL MARC DEL PINA. 

F/2011/3940 10/10/2011 01/09/2011 22.000,00 CONVENI PER LA COL.LAB. ADMINISTRATIVA EN EL MARC DEL PROJECTE PINA. 

F/2011/4523 29/11/2011 18/07/2011 2.585,00 AGENDES ESCOLARS CURS 2011-2012 

F/2011/4830 27/12/2011 02/12/2011 7,45 CONSULTA INFORMACIÓ MERCANTIL 

F/2011/4969 27/12/2011 15/12/2011 1.159,70 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, JULIOL-DESEMBRE 2011 

F/2011/4970 27/12/2011 15/12/2011 1.140,81 TAXA D'OCUPACIÓ FARS, GENER-JUNY 2011 

F/2012/13 18/01/2012 20/11/2011 4.000,00 SERVEIS TURISME 2.0, INNOVACIÓ I COMMUNITY MANAGER EN TEMES MARÍTIMS, REF. JOAN CARLES LLUCH. 

F/2012/14 18/01/2012 15/07/2011 12.020,00 ESTUDI SOBRE SECTORS EMERGENTS I AVANÇATS CAP A LES TIC, REF. EPEL NEÀPOLIS. 

F/2012/304 28/02/2012 17/02/2012 66,43 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA, COMANDA 32012000040. 

F/2012/305 28/02/2012 17/02/2012 58,13 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA DEL 2 DE GENER, COMANDA 32012000040. 

F/2012/528 03/02/2012 31/01/2012 26,92 GENER PARQUING CHARLIE. MOTO MATRICULA 4645FHD. 

F/2012/585 23/03/2012 22/03/2012 136,08 COMANDA 320120000243 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. DE MAR, FEBRER 2012. 

F/2012/637 22/03/2012 01/03/2012 14.985,73 MANTENIMENT I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L¿EIXAMPLE DE MAR, 13/2 AL 12/5. 

F/2012/664 15/02/2012 01/02/2012 3.540,00 PERIODE 01/11/11 - 30/04/12 

F/2012/666 16/01/2012 04/01/2012 9.901,00 QUOTA ASSOCIAT 2012 

F/2012/671 28/03/2012 16/03/2012 1.446,12 100 U. ÁNCORA 375 CU NORMAL. 

F/2012/753 03/04/2012 30/06/2011 1.990,66 10 ADHESIUS ANTILLISCANTS ESPECIALS PEL TERRA 

F/2012/1077 17/04/2012 05/04/2012 1.888,00 PROGRAMACIÓ CULTURA TEMPORADA GENER-JUNY 2012 

F/2012/1340 27/04/2012 24/04/2012 3.459,46 DESPESES D'ENGANXAMENT DIRECTE DE DATA 18 D'ABRIL DE 2012 AL C. ST. JOAN, 31-33, REF. COMPEX 

F/2012/1551 17/05/2012 30/04/2012 580,16 VIGILANCIA AL PAVELLO CASERNES 31/03/12 

F/2012/1564 18/05/2012 10/02/2011 968,01 SOL·LICITUD DE REGISTRE DE LA MARCA ""CAPI CENTRE ASSISTENCIA PRIMARIA INTEGRAT"" CLASSES 44 I 45 

F/2012/1565 18/05/2012 10/02/2011 570,62 SOL·LICITUD DE REGISTRE DE LA MARCA ""BARRI DIGITAL"" CLASSE 45 

F/2012/1591 05/04/2012 05/04/2012 2.877,16 OCUPACIÓ DOMINI AMB BENS MOBLES: PARC RIBES ROGES PISICINA, 31/03/12 - 09/04/12 FIRA DE SETMANA SANTA. 

F/2012/1843 07/06/2012 14/05/2012 14.985,73 MANTENIMENT  I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L¿EIXAMPLE DE MAR, DEL 13/5 AL 12/8. 

F/2012/1957 15/06/2012 23/01/2012 674,96 QUOTA ASSOCIACIÓ FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA 

F/2012/1971 11/06/2012 08/06/2012 1.446,12 100 UNITATS ANCORA 375 CU NORMAL. 

F/2012/1993 18/06/2012 07/06/2012 5.074,00 REPRESENTACIO I DEFENSA RECURS CONT. ADM. 319/2009, C/ JOSEP M. BRUNET, JOAN CANAL VILALTA I OBRAS QUINTANA SA 

F/2012/1998 15/06/2012 01/06/2012 3.540,00 PERIODE 01/MAIG/2012 - 31/OCTUBRE/2012 

F/2012/2032 20/06/2012 13/06/2012 1.181,74 PRESTACIO DE SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÉ NUM. GEVS0754/001 

F/2012/2080 27/01/2012 10/01/2012 12.692,89 QUOTA ANUAL 2012 CONGIAC 

F/2012/2082 18/06/2012 18/06/2012 4.826,20 TREBALLS COL·LOCACIÓ ESCULTURA ARIADNA EN EL CERCLE, ESTRUCTURA I PLACA D'ACER INOXIDABLE AMB LLEGENDA. 

F/2012/2171 20/06/2012 22/05/2012 7.251,66 SERVEI EN RELACIÓ AL CONVENI POLICIA LOCAL: ABRIL 2012 - MARÇ 2013 

F/2012/2251 05/07/2012 21/06/2012 3.818,86 OCUPACIÓ DOMINI AMB BENS MOBLES: 22/06/12 - 01/07/12: FIRA XLII SETMANA DEL MAR 

F/2012/2346 13/07/2012 28/06/2012 1.171,50 REQUERIMENT DEL PAGAMENT DE CANON D'OCUPACIO DOMINI PUBLIC: 2 SEMESTRE 2012: URB. PARC RIBES ROGES 

F/2012/2457 23/07/2012 20/07/2012 66,43 COMANDA 32012004947 SERVEIS DE NETEJA AL C.C. LA COLLADA. 

F/2012/2619 16/08/2012 07/08/2012 80,00 ANUNCI ""APROVACIÓ INICIAL AVANTPROJECTE D'OBRES EL FAR, CENTRE DE VISITANTS I D'INTERPRETACIÓ DEL MAR. 



 

 
F/2012/2716 20/08/2012 03/08/2012 253,82 M990 CÀNON D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE, REF. BALL DE LA FESTA MAJOR DEL 5 I 6 D'AGOST. 

F/2012/2717 20/08/2012 03/08/2012 263,58 M990 CÀNON OCUPACIÓ DPMT REF. INSTAL 2 TAQUILLES FESTIVAL NOVA REAGE, DEL 13 AL 15 JULIOL PLATJA ST. CRISTÒFOL. 

F/2012/2742 20/08/2012 31/07/2012 41,28 GP210 UES01012: 24/05/12 - 31/07/12 

F/2012/2816 27/07/2012 29/06/2009 300,00 PROVISIÓ DE FONS: RECURS ORDINARI 210/2009-F, RP 1944 INST C/ SOCIEDD ESTATAL DE CORREOS Y TELEG/ VILAGELTRU PO 

F/2012/2901 01/09/2012 01/09/2012 38,01 CONSUM 18/07/12 - 17/07/12: MOBILS: ESCOLES 

F/2012/2955 04/09/2012 13/08/2012 14.985,73 MANTENIMENT I NETEJA DE LA ZONA DE JARDINERIA DEL PARC DE L¿EIXAMPLE DE MAR, DEL 13-8 AL 12-11. 

F/2012/2967 03/09/2012 31/08/2012 2.832,00 HONORARIS CORRESPONENTS A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS AMB SÒL NO URB. 

F/2012/2969 31/08/2012 31/08/2012 9.628,80 HONORARIS CORRS AL 17% ENCÀRREC REVISIo PLA ESPECIAL I CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRIC ARTÍSTIC I NATURAL VNG 

F/2012/3065 31/08/2012 29/08/2012 10.000,00 COMANDA 32012005417 ENSOBRAR, DISTRIBUIR I NOTIFICAR 27.000 DESTINATARIS PADRONS. 

F/2012/3103 24/09/2012 18/09/2012 174,53 HONORARIS TREBALLS ACTUALITZACIO I REVISIO ELEMENTS CADASTRALS DEL TERME MUNICIPAL 

F/2012/3130 24/09/2012 17/09/2012 200,00 PROVISIÓ DE FONS: RECURS ORD 230/2012-5º, AL JUTJAT CONT. ADM. NUM. 1 BCN C/ TENASA, S.A. (ALEX SUBIRACHS AMIGO) 

F/2012/3131 24/09/2012 17/09/2012 200,00 PROVISIÓ DE FONS: RECURS ORDINARI 227/2012-F, AL JUTJAT CONT. ADM. NUM. 15 BCN C/UNILAND CEMENTERA, S.A.  

F/2012/3174 21/09/2012 01/09/2012 30.766,27 RELACIÓ DE FACTURES SETEMBRE 2012: MERCATS 

F/2012/3231 27/09/2012 04/09/2012 1.098,60 3,03% HONORARIS REDACCIÓ DEL PLA DE MILLORA URBANA PER AL DESEN. URBANÍSTIC ÀMBIT ESPECÍFIC ILLA CLAU 1 NA. 

F/2012/3294 09/07/2012 05/07/2012 1.820,00 IMPLEMENTACIO DE 6 SESSIONS DE 2 TALLERS RESILIENT PER A NENS I NENES EN SITUACIO DE VIOLENCIA DE GENERES 

F/2012/3776 28/09/2012 24/09/2012 77,71 PERSONAL: SETEMBRE 2012 

F/2012/3835 10/08/2012 31/07/2012 2.813,12 ESTUDI GEOTECNIC RAMPES PAS INFERIOR C. LLIBERTAT 

F/2012/4128 03/05/2012 29/02/2012 351,00 PROTOCOL DIA COMPARSES 19/02/2012 

F/2012/4371 08/06/2012 31/05/2012 683,46 CONTRACTE 01/05/12 - 30/04/13  DE B40 B50 I CONTRACTE 01/05/12 - 30/11/12 DE B10 B13 

F/2012/4406 08/02/2012 10/01/2012 153,40 VERIFICACIO FUNCIONAMENT MAQUINA CLIMAVENETA DE LA BIBLIOTECA ARMAND CARDONA 

F/2012/4451 09/08/2012 04/08/2012 23.600,00 ESPECTACLE PIROTÈCNIC FESTA MAJOR 2012. 

80 Factures 367.231,09  

 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas consisteix, d’acord amb la Llei de morositat, donar les 
dades informant al Ple del compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 15 
de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
relatives al quart trimestre del 2012. 
 
Tenint en compte les dades que ens ha subministrat el programa nostre de 
comptabilitat, dir que estan pendents en tot cas de pagament 2.056 factures 
per import de 8.642.424 euros.   
 
En tot cas comentar per referència en tot cas al comentari que hi havia hagut 
abans en el pressupost, comentar de que justament aquesta xifra es manté 
bastant estable, a pesar de que són més factures, es manté estable en el 
tercer trimestre del 2012, i per tant creiem de que en principi no s’ha plantejat 
l’augment de lo que és la morositat per part de l’Ajuntament en aquest últim 
trimestre de l’exercici.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula?  D’acord, és un donar compte, per 
tant passem al següent punt. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

 
 
12. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE EXPEDIENTS 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2012 APROVATS PER DECRET. 
 
El secretari dóna lectura als expedients següents: 
 
DONAR COMPTE dels expedients de modificació de crèdit 19, 20, 21,22 
aprovats per Decret, d’acord amb el que preveu l’apartat 2 c) de la Base 6 de 
les Bases d’Execució del Pressupost 2012. 
 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 19/2012   Data: 27/11/2012 
 
Text explicatiu: CONVENI VIU COMERÇ 
 



 

 

Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 27/11/2012 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    14.196,46 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    14.196,46 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS     14.196,46 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS    14.196,46 
 
 
 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 20/2012   Data: 28/11/2012 
 
Text explicatiu:  
SUBVENCIONS DIVERSES ATORGADES A CULTURA PER L’ANY 
TOLDRÀ I JORNADES INTERNACIONALS FOLKLÒRIQUES DE 
CATALUNYA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 28/11/2012 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 



 

 

B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    29.500,00 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    29.500,00 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      29.500,00 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS      29.500,00 
 
 
 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 21/2012   Data: 11/12/2012 
 
Text explicatiu:  
MODIFICACIÓ PER FER FRONT A LES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA 
CIUTAT: ARBRE DE NADAL I PISTA DE GEL A LA PLAÇA DE LA VILA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 11/12/2012 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    9.578,28 
 



 

 

F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES      9.578,28 
 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      9.578,28 
 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS      9.578,28 
 
 
 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 22/2012   Data: 30/12/2012 
 
Text explicatiu:  
VAGA DEL MES DE NOVEMBRE I RENÚNCIA DIETES I PAGA EXTRA DE NADAL 
DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV, PSC i CIU. 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 30/12/2012 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES           Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES       42.572,80 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES     - 42.572,80 
 



 

 

I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES      
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS  
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS      
 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS        
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS      
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas són tot el resum d’expedients per tipus de modificació 
que s’han efectuat a títol pressupostari al 2012.  Tots els hem comentat en 
Comissió i en tot cas es porten a donar compte en aquest Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Passem al punt número tretze i... ah, 
d’acord, senyor Claver, era per al punt número 12? 
 
MANEL CLAVER 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  No, es tracta només d’un aclariment.  
Suposem que hi ha un error en un expedient i el volem comentar aquí en el 
Ple.  És l’expedient 22, el que fa relació a la vaga del mes de novembre i 
renúncia de dietes i paga extra de Nadal dels grups municipals d’Iniciativa, 
Partit Socialista i Convergència i Unió.  Entenem que la vaga la podem fer o 
no, i entenem de que els regidors poden o no entrar en registre conforme fan 
aquesta vaga, perquè se li descompta el sou.  El que no entenem és que no 
apareguin en “paga extra de Nadal dels grups municipals” els altres dos grups 
d’aquest Ple.  Els dos que falten, Partit Popular i la CUP. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Rodríguez.  Ara en tot cas contestarà el regidor perquè no... 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Jo no contestaré, jo simplement sí que puc dir que pel que fa referència en els 
regidors del grup Popular ens ha estat descomptada també la paga extra de 
Nadal, això li puc assegurar. 
 
ALCALDESSA 
 
Li asseguro que tots, perquè va ser un Decret i es va descomptar a tots els 
regidors. 
 
MANEL CLAVER 
 
No, senyora alcaldessa, he dit que suposàvem que era un error, per tant que 
consti i es rectifiqui aquest error.  No hem dit que no cobressin els altres. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que els imports deuen ser correctes.  En tot cas hi deu faltar a la 
descripció. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Jo crec exactament que ha sigut un error en tot cas de transcripció, perquè 
justament es va fer totalment amb tots els grups la retenció d’aquesta nòmina 
extra per part de l’Ajuntament i per tant en tot cas segurament el texte o la 
reproducció del texte és on ve l’errada del... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, li passem la paraula a l’interventor que ens explicarà. 
 
INTERVENTOR 
 
Està bé.  Això és una modificació del pressupost i és només la gent que no ha 
cobrat la paga extra passar-ho a Serveis Socials.   
 
ALCALDESSA 
 
D’acord. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

 
 



 

 

13. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ 
D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF. 

 
ALCALDESSA 
 
Com anava a dir, el punt número 13, que és una aprovació definitiva dels 
estatuts de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, abans de començar el Ple 
hem estat parlant que hi havien un parell d’aspectes que convenia acabar-los 
de parlar amb més detall a nivell de Comisió Informativa i per tant ho deixarem 
sobre la taula per al següent Ple. 
 
Es deixa sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

 14. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 29.01.2013, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
FESTIVA CAN PISTRAUS, PER CEDIR LA UTILITZACIÓ DEL 
LOCAL DE LA NAU DEL FERROCARRIL PER REALITZAR EL 
BALL DE MANTONS EL DIA 2 DE FEBRER DE 2013. 

 
Els punts 14, 15 i 16 de l’ordre del dia es tracten conjuntament. 
 
Relació de fets 
 
I.  El passat 29 de gener la Junta de Govern Local va aprovar el conveni entre  
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació Cultural i Festiva Can 
Pistraus, per a cedir la utilització del local de La Nau del Ferrocarril  per 
realitzar l’activitat del circuit d’oci nocturn,  Ball de Mantons del dia 2 de febrer 
de 2013.  
 
II. El contingut d’aquest conveni preveu l’atorgament de subvencions 
extraordinàries que són de la competència del Ple, i per tant és necessari que 
els acords adoptats siguin ratificats per l’òrgan competent. 
 
Fonaments de Dret 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 33/2003., general de 
subvencions, la Llei 7/1985, de bases del Règim Local, el Decret legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 



 

 

 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2013, 
pel qual es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú                                   
i l’Associació Cultural i Festiva Can Pistraus, per a cedir la utilització del local 
de La Nau del Ferrocarril  per realitzar l’activitat del circuit d’oci nocturn,  Ball 
de Mantons del dia 2 de febrer de 2013.   
 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 
 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 

                                                 
Vilanova i la Geltrú,  XX de gener de 2013 

 
REUNITS:  
 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor 
GERARD FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, 
assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
I el senyor CARLES RENYER BELASKOAIN, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS i en virtut de les facultats que 
li atorguen el seus estatuts , inscrita amb el número 33590 al Registre d’associacions 
de la Generalitat i amb el 133 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i amb CIF 64365026. 

 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-
se pel present conveni, 
 
MANIFESTEN 

 
1. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 

fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia.  

 
2. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 

constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

 
3. Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS està interessada 

en promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i 
a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major 
cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància  i el respecte. 



 

 

  
4. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

 
5. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 

associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de 
març de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a 
les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i 
cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

 
6. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I 

FESTIVA CAN PISTRAUS tenen la voluntat d’establir un conveni de 
col·laboració, que contempli l’acte a celebrar del dia 2 de febrer de 2013 a La 
Nau del Ferrocarril, puntualment dins del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS en tant 
a les activitats desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la 
ciutadania en general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del local de La Nau del Ferrocarril que per aquest dia 

estarà inclòs dins del circuit d’oci nocturn a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I 



 

 

FESTIVA CAN PISTRAUS per a realitzar l’activitat Ball de Mantons del 
dia 2 de febrer de 2013.   

 
2-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat 

i d’un controlador d’accés de reforç. 
 
3.-  Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte 

i vetllar perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i 

de neteja de la instal·lació, quantitat que després serà ingressada a les 
arques municipals per l’entitat, tal com s’estableix en aquest conveni més 
endavant. 

 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el 
projecte o instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present 
conveni. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit 

d’espais d’oci nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la 
col·laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta 
del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS es farà càrrec de: 

 
1.- L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS es compromet a 

contractar i assumir el cost del servei de seguretat de les activitats que realitzi 
dins del circuit d’espais d’oci nocturn  (menys el cap de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels 

serveis de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del 
Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es 
demanin per la tipologia de l’activitat. 

 



 

 

• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les 
titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per 
instància dirigida a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans 
de l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 

 

Activitat i Data Hores de 
seguretat 

Espai on es 
realitza 

Controladors 
d’accés 

Ball de mantons 
2 de febrer de 2013 7 hores 

 
La Nau del 
Ferrocarril 

3 

 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o 
de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
2.-  Pagar la quantitat de CINC CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 

(508,26€) com a part del cost dels serveis de consergeria i neteja de l’espai que 
ha assumit l’Ajuntament. El pagament es farà a través d’un ingrés com a mínim 8 
dies hàbils abans de l’acte. Aquesta quantitat inlcou 14 hores de la neteja dels 
espais interiors d’on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria 
(inclou la realització de l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb 
un mínim de 4 hores seguides de servei). En el cas de no abonar aquesta 
quantitat amb antelació, l’acte previst no es podrà portar a terme. 

 
3.-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 

responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de 
l’acte i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que 
estarà permanentment en servei. 

 
4.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones 

hauran d’estar permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al 
llarg del desenvolupament dels actes previstos. A més, es comprometen a 
complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de portes... 

 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 
d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  

 
Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les 
sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que 
l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als 
organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  

 



 

 

5.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 499 persones inclòs 
el personal d’organització, serveis i artistes. 

 
6.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 

incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 
600.000 €.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un 
mínim d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte.  En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de 
suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de 
l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
7.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 

begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de 
Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS. 

 
8.- Estarà prohibit subministrar llaunes i ampolles de vidre als clients així com 

utilitzar i subministrar gots de tub de plàstic no reutilitzables. L’entitat 
organitzadora haurà de vetllar perquè els participants a l’acte no surtin al carrer 
amb les begudes ni amb gots de plàstic. 

 
9.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 

Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de 
Carnaval que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà de 
deixar de sonar a les 4,30 hores i la instal·lació haurà de tancar-se, buida de 
públic, a les 5 hores. En cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos 
per part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.-   No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). 

L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè 
es compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal·lat per a 
l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
11.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ajuntament.  
 
12.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 

decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la 
autorització prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la 
instal·lació.  

 



 

 

13.-  Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les 
instal·lacions precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que 
són les que entren dins del preu de 508,26€, la diferència en l’import de la 
factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat 
en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  

 
14.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 

(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i 
distribució de les infraestructures mòbils, etc.  

 
15.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 

tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 
 
16.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 

responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per 
les entitats. 

 
17.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que 

fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut 
Pública de Catalunya. 

 
18.-  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 

que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats 
recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, 
de 31 d’agost i demés normativa concordant.  

 
2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 

pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, 
salut i prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions 
que siguin oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les 
mesures adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa 
d’aplicació.  

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 3 de 
febrer de 2013 data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de 
la instal·lació. 

 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 



 

 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  
 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, 
sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest 
concepte. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 

1. Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

2. Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
3. Per avinença de les parts signatàries. 
4. Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
5. Per força major.  

 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 



 

 

9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions.  

 
10. DRETS D’USOS PER PART DE L’AJUNTAMENT 

 
L’eficàcia d’aquest conveni restarà condicionada al fet que l’Ajuntament disposi del 
dret d’ús de l’espai a la data en la qual està prevista l’activitat, i el pugui cedir a 
tercers.  
 
En el cas que aquest fet no es produeixi el conveni restarà sense efectes i s’entendrà 
automàticament resolt, sense que l’entitat Can Pistraus pugui reclamar cap 
indemnització per danys i perjudicis per aquest concepte. 

 
 

  15. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 29.01.2013, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AGRUPACIÓ DE BALLS 
POPULARS PER CEDIR LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI LA SALA PER REALITZAR EL BALL DE 
MANTONS EL DIA 2 DE FEBRER DE 2013. 

 
Relació de fets 
 
I. El passat 29 de gener la Junta de Govern Local va aprovar el conveni entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Agrupació de Balls Populars per a la 
utilització del Centre d’Art Contemporani La Sala per a realitzar l’activitat del 
circuit d’oci nocturn, Ball de Mantons del dia 2 de febrer de 2013.  
 
II. El contingut d’aquest conveni preveu l’atorgament de subvencions 
extraordinàries que són de la competència del Ple, i per tant és necessari que 
els acords adoptats siguin ratificats per l’òrgan competent. 
 
Fonaments de Dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 33/2003., general de 
subvencions, la Llei 7/1985, de bases del Règim Local, el Decret legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 



 

 

“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 
2013, pel qual es va aprovar el conveni entre  l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Agrupació de Balls Populars per a la utilització del Centre d’Art 
Contemporani La Sala per a realitzar l’activitat del circuit d’oci nocturn, Ball de 
Mantons del dia 2 de febrer de 2013.” 
 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 

 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’AGRUPACIÓ 
DE BALLS POPULARS 

                                                 
Vilanova i la Geltrú,  XX de gener de 2013 

 
REUNITS:  

 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor 
GERARD FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, 
assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
I la senyora ANNA QUELON I VIDIELLA, en qualitat de presidenta de l’AGRUPACIÓ 
DE BALLS POPULARS i en virtut de les facultats que li atorguen el seus estatuts, 
inscrita amb el número 5637 - J / 1 al Registre d’associacions de la Generalitat i amb 
el 17 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF 
G58550252. 
 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-
se pel present conveni, 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 

fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia. 

  
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 

constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

 
III. Que l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS està interessada en promoure 

activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la tolerància  i el 
respecte.  

 



 

 

IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

 
V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 

associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de 
març de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a 
les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i 
cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

 
VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’AGRUPACIÓ DE BALLS 

POPULARS tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que 
contempli l’acte a celebrar del dia 2 de febrer de 2013 al Centre d’Art 
Contemporani La Sala del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 

 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS en tant a les activitats 
desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en 
general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 

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

 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del Centre d’Art Contemporani La Sala del circuit d’oci 

nocturn a l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS per a realitzar l’activitat Ball de 
Mantons del dia 2 de febrer de 2013.   



 

 

 
2-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 
 
3.-  Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i 

vetllar perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i de 

neteja de la instal·lació, quantitat que després serà ingressada a les arques 
municipals per l’entitat, tal com s’estableix en aquest conveni més endavant. 

 
2.1.2.- Per part de l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 

 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 

 
1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el 

projecte o instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present 
conveni. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit 

d’espais d’oci nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta del text i en lloc visible, 
acompanyat del logotip institucional. 

 
L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS es farà càrrec de: 

 
1.- L’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS es compromet a contractar i assumir 
el cost del servei de seguretat de les activitats que realitzi dins del circuit d’espais 
d’oci nocturn  (menys el cap de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels 

serveis de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del 
Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es 
demanin per la tipologia de l’activitat. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les 

titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per 
instància dirigida a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans 
de l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 



 

 

 
 

Activitat i Data Hores de seguretat Espai on es realitza Controladors 
d’accés 

Ball de mantons 
2 de febrer de 2013 7 hores 

Centre d’Art 
Contemporani La Sala 3 

 
 

Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per 
part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament 
per part de l’entitat. 

 
2.-  Pagar la quantitat de CINC CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 

(508,26€) com a part del cost dels serveis de consergeria i neteja de l’espai que 
ha assumit l’Ajuntament. El pagament es farà a través d’un ingrés com a mínim 
8 dies hàbils abans de l’acte. Aquesta quantitat inlcou 14 hores de la neteja dels 
espais interiors d’on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria 
(inclou la realització de l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb 
un mínim de 4 hores seguides de servei). En el cas de no abonar aquesta 
quantitat amb antelació, l’acte previst no es podrà portar a terme. 

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

Aquest/a responsable estarà permanentment localitzable al llarg del 
desenvolupament de l’acte i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un 
número de mòbil que estarà permanentment en servei. 

 
4.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones 

hauran d’estar permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al 
llarg del desenvolupament dels actes previstos. A més, es comprometen a 
complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de portes... 

 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 
d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  
 
Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap 
a les sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En 
cas que l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a 
comunicar-ho als organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada 
immediata. En cas d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa 
sense previ avís.  

 
5.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 480 persones inclòs 

el personal d’organització, serveis i artistes. 
 



 

 

6.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 
incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 
600.000 €.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un 
mínim d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte.  En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de 
suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la 
realització de l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
7.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 

begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de 
Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable 
l’AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS. 

 
8.- Estarà prohibit subministrar llaunes i ampolles de vidre als clients així com 

utilitzar i subministrar gots de tub de plàstic no reutilitzables. L’entitat 
organitzadora haurà de vetllar perquè els participants a l’acte no surtin al carrer 
amb les begudes ni amb gots de plàstic. 

 
9.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 

Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de 
Carnaval que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà de 
deixar de sonar a les 4,30 hores i la instal·lació haurà de tancar-se, buida de 
públic, a les 5 hores. En cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos 
per part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.-   No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). 

L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè 
es compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal·lat per a 
l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
11.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ajuntament.  
 
12.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 

decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la 
autorització prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la 
instal·lació.  

 
13.-  Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 

possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les 
instal·lacions precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que 



 

 

són les que entren dins del preu de 508,26€, la diferència en l’import de la 
factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat 
en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  

 
14.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 

(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i 
distribució de les infraestructures mòbils, etc.  

 
15.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 

tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 
 
16.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 

responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per 
les entitats. 

 
17.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que 

fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut 
Pública de Catalunya. 

 
18.-  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 

que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats 
recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, 
de 31 d’agost i demés normativa concordant.  

 
2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 
pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, salut i 
prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures 
adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 3 de 
febrer de 2013 data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de 
la instal·lació. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 
 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 



 

 

 
5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  

 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, 
sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest 
concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

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

administratius.  
e) Per força major.  

 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 
JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 



 

 

executora material de les actuacions.  
 

16. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 29.01.2013, 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA PER CEDIR LA UTILITZACIÓ DEL CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI LA SALA PER REALITZAR EL BALL DEL 
COMPARSER EL DIA 10 DE FEBRER DE 2013. 

 
Relació de fets 
 
I. El passat 29 de gener la Junta de Govern Local va aprovar el conveni entre 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació la Unió Vilanovina per a cedir 
la utilització del Centre d’Art Contemporani La Sala  per a realitzar l’activitat 
d’oci nocturn Ball del Comparser el dia 10 de febrer de 2013.   
 
II. El contingut d’aquest conveni preveu l’atorgament de subvencions 
extraordinàries que són de la competència del Ple, i per tant és necessari que 
els acords adoptats siguin ratificats per l’òrgan competent. 
 
Fonaments de Dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 33/2003., general de 
subvencions, la Llei 7/1985, de bases del Règim Local, el Decret legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 
2013, pel qual es va aprovar el conveni entre  l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’Associació la Unió Vilanovina per a cedir la utilització del Centre d’Art 
Contemporani La Sala  per a realitzar l’activitat  d’oci nocturn Ball del 
Comparser el dia 10 de febrer de 2013.” 
 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 

 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 

                                                 
Vilanova i la Geltrú,  XX de gener de 2013 

 



 

 

REUNITS:  
 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor 
GERARD FIGUERES I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa autoritzat per aquest acte per decret de 15 de novembre, 
assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, Secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
D’altra, el senyor FRANCESC XAVIER SERRA ALBET, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA i en virtut de les facultats que li atorguen els 
seus estatuts. L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està inscrita amb el número 
407/b al Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 12 al fitxer d’associacions 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G58302712.  

 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-
se pel present conveni, 

 
MANIFESTEN 

 
VII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 

fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia.  

VIII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 
constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

IX. Que l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està interessada en promoure 
activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, 
conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió 
social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la tolerància  i el 
respecte.  

X. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

XI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 
associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de 
març de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a 
les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i 
cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

XII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que 
contempli l’acte a celebrar del dia 10 de febrer de 2013 al Centre d’Art 
Contemporani La Sala del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 



 

 

 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA en tant a les activitats 
desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en 
general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del Centre d’Art Contemporani La Sala del circuit 

d’espais d’oci nocturn a l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA per a 
realitzar l’activitat Ball del Comparser el dia 10 de febrer de 2013.   

 
2-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de 

seguretat. 
 
3.-  Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte 

i vetllar perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i 

de neteja de la instal·lació, quantitat que després serà ingressada a les 
arques municipals per l’entitat, tal com s’estableix en aquest conveni més 
endavant.. 

 
2.1.2.- Per part de L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 
1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el 
projecte o instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 
 



 

 

2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit 
d’espais d’oci nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú”, en mida proporcional a la resta del text i en lloc visible, acompanyat del 
logotip institucional. 
 
L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es farà càrrec de: 
 
1.- L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es compromet a contractar i assumir 
el cost del servei de seguretat de les activitats que realitzi dins del circuit d’espais 
d’oci nocturn  (menys el cap de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels 

serveis de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del 
Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es 
demanin per la tipologia de l’activitat. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les 

acreditacions de les titulacions dels professionals que presentaran el 
servei hauran de lliurar-se per instància dirigida a la Regidoria de 
Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de l’acte. En cas de no lliurar 
aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva el dret 
d’anul·lar l’acte previst. 

 
 

Activitat i Data Hores de 
seguretat Espai on es realitza Controladors 

d’accés 
Ball del comparser 

10 de febrer de 
2013 

10 hores 
 

Centre d’Art 
Contemporani La Sala 

3 

 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o 
de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
2.-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 

responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de 



 

 

l’acte i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que 
estarà permanentment en servei. 

 
3.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones 

hauran d’estar permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al 
llarg del desenvolupament dels actes previstos. A més, es comprometen a 
complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de portes... 

 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 
d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  

 
Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les 
sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que 
l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als 
organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  

 
4.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 480 persones inclòs 

el personal d’organització, serveis i artistes. 
 
5.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 

incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 
600.000 €.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un 
mínim d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte.  En cas que 
l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de 
suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la 
realització de l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
6.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 

begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de 
Catalunya). Així mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 
28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per 
l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única responsable 
l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA. 

 
7.- Estarà prohibit subministrar llaunes i ampolles de vidre als clients així com 

utilitzar i subministrar gots de tub de plàstic no reutilitzables. L’entitat 
organitzadora haurà de vetllar perquè els participants a l’acte no surtin al carrer 
amb les begudes ni amb gots de plàstic. 

 
8.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 

Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de 
Carnaval que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà de 
deixar de sonar a les 3,30 hores i la instal·lació haurà de tancar-se, buida de 
públic, a les 4 hores. En cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos 



 

 

per part de l’entitat o de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de 
l’equipament per part de l’entitat. 

 
9.-   No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). 

L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè 
es compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal·lat per a 
l’activitat. En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
11.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ajuntament.  
 
12.-  L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 

decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la 
autorització prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la 
instal·lació.  

 
13.-  Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 

possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les 
instal·lacions precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, la 
diferència en l’import de la factura que es generi en aquest concepte, haurà de 
ser assumida per l’entitat en els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  

 
14.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 

(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i 
distribució de les infraestructures mòbils, etc.  

 
15.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 

tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 
 
16.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 

responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per 
les entitats. 

 
17.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que 

fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut 
Pública de Catalunya. 

 
18.-  A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 

que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats 
recreatives i espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, 
de 31 d’agost i demés normativa concordant.  

 
2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 
pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, salut i 
prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 



 

 

oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures 
adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 11 de 
febrer de 2013 data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el tancament de 
la instal·lació. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 
 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  
 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, 
sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest 
concepte. 
 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
• Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
• Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
• Per avinença de les parts signatàries. 
• Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
• Per força major.  

 
 
 



 

 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 

 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 

 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions.  
 
 
ALCALDESSA 
 
Són espais que es cedeixen i, com saben s’han de ratificar la cessió d’aquests 
espais per Ple municipal.   
 
Alguna paraula?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Respecte a la cessió de l’espai de la Sala d’Art Contemporani, de l’Agrupació 
de Balls Populars i en tot cas també en diferents dies... no, és una qüestió que 
m’ha arribat a oïdes, bàsicament que hi ha hagut una certa polèmica perquè 
sembla ser que la instància de sol·licitud la va entrar abans la Unió Vilanovina i 
en principi el sistema d’atorgament de les instal·lacions, o de cessió es feia en 
base a això, a la data d’entrada i finalment doncs es fa aquesta cessió a 
l’Agrupació de Balls Populars.  Bé, sé que hi ha hagut una certa polèmica i era 
doncs en tot cas que si ens dotem d’una normativa de funcionament doncs que 
en fem compliment. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
I tant, i així és.  Li passem la paraula al senyor Figueras perquè ens expliqui els 
detalls d’aquest assumpte.   
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Tampoc no volia entrar més en detall abans, però diguem 
tot plegat aquests tres punts s’emmarquen en la decisió del govern d’intentar 
no destinar més els recursos que es destinaven per a un equipament efímer, 
que era l’envelat, i doncs cercar un equipament físic a la ciutat, en el que les 
entitats vilanovines poguessin celebrar doncs principalment els seus actes més 
festius.  En el temps en el que hem estat habilitant el que vostès coneixen com 
a Museu del Ferrocarril, el govern el que va decidir des de la Regidoria de 
Joventut, fou intentar crear un circuit en diferents espais de la ciutat, alguns 
municipals, d’altres d’altres institucions i també privats, per tal de poguer donar 
resposta al que altres anys havia estat l’envelat.  Aquest circuit d’oci nocturn, 
que finalitza aquest carnaval, de fet va finalitzar el passat dissabte amb motiu 
del Ball de Mantons, en el qual ja es va posar en funcionament diguem de cara 
a les entitats de la ciutat aquest nou espai, la nau del Museu del Ferrocarril, 
doncs ha comportat haver de compatibilitzar o intentar fer encaixar tant 
demandes de les entitats com oferta de diferents espais que hi havia a la 
ciutat.   
 
És evident i des d’aquí doncs vull fer un agraïment als tècnics de la Regidoria 
de Joventut, perquè han fet un esforç ingent, de moltes hores d’intentar 
compatibilitzar jo diria interessos, però en algun d’aquests casos la situació de 
conflicte també amb les entitats implicades no s’ha pogut resoldre de la millor 
manera satisfactòria.  En aquest cas concret, que va ser el Ball de Mantons del 
passat dissabte 2 de febrer, tant la Unió com l’Agrupació de Balls Populars 
havien demanat un mateix espai; de fet la Unió n’havia demanat dos, tal com 
queda recollit en la instància, que era o la Sala de l’Auditori o la Sala 
Contemporània.  I com que vèiem que no es posaven d’acord per organitzar-ho 
totes al mateix espai, el que vam fer doncs va ser seguint criteris també avalats 
pels serveis jurídics de la casa –això sí que ho hem fet- doncs vam donar en 
aquest cas prioritat a una de les dugues entitats, o sigui, de les dugues entitats 
a la que havia entrat primer a l’Ajuntament, o que havia comunicat primer 
diguem la sol·licitud de la Sala, que en aquest cas era l’Agrupació de Balls 
Populars, malgrat que hi ha hagut una certa confusió, que admetem, però que 
davant d’una situació així el govern va haver d’actuar com vàrem poder i bé, 
doncs demanant disculpes a tothom a qui no hàgim pogut atendre de la millor 
manera.  Sí que a partir d’ara ja hi ha disposició de les entitats a l’espai de la 
Nau del Museu del Ferrocarril, a disposició d’elles, per tal que elles també es 
puguin gestionar i calendaritzar de la millor manera possible, i doncs també 



 

 

aprofitem per agrair novament a la directora del Museu del Ferrocarril, que ha 
tingut una implicació jo diria positiva, i a les pròpies entitats, que aquest 
dissabte ja van començar a utilitzar l’espai, crec que amb un molt bon regust 
de boca.   
 
I disculpes.  Crec  que en els propers dies de Carnaval aquest afer serà 
objecte de sàtira de la ciutat.  Per tant, vull dir, disposats a entomar lo que 
toqui.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, davant de les explicacions... simplement que també ens havia 
arribat la informació que la instància concretament era a l’inrevés de com s’ha 
dit, que en tot cas la instància l’havia entrada primer la Unió Vilanovina. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, senyora Sánchez... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Si no és així i els serveis jurídics... ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Figueras el que ha dit és que davant del conflicte que existia, els 
serveis jurídics van valorar la millor resposta i aquesta és la que es va donar.  
Evidentment no sempre és satisfactori per a tothom.  Gràcies. 
 
Per tant, això sí que s’ha de ratificar.  Per tant, si els hi sembla ratifiquem el 
punt número 14, que és l’aprovació del conveni amb Can Pistraus per al Ball 
de Mantons a la Nau del Museu del Ferrocarril.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
El número 15 és la cessió de la Sala per al Ball de Mantons, que finalment va 
ser per a l’Agrupació de Balls Populars.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
I el 16 és el Ball del Comparser de la Unió, que es va realitzar....  
 



 

 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Que es realitzarà.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies per la indicació, senyora regidora.  És el Ball del Comparser que es 
realitzarà el 10 de febrer per part de la Unió a la Sala també.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat.  Gràcies.  
 
Es voten les propostes corresponents als punts 14, 15 i 16 de l’ordre del dia, 
els quals s’aproven per unanimitat dels presents. 

 
 
 17. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 

JGL DE 22 DE GENER DE 2013, DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI 
AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, PER DUR A TERME 
EL PROJECTE ANOMENAT “SMART CITIES VNG”. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de gener de 2013, que 
literalment diu el següent: 
 
PRIMER. Ratificar el conveni entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d'Empresa i Ocupació i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a 
dur a terme el projecte anomenat "Smart Cities VNG". 
 
SEGON. Aprovar la despesa de 35.722 € relatius a la part alliberada per Junta 
de Govern Local del dia 4 de desembre amb càrrec a la partida Promoció 
econòmica i empresa del pressupost de 2013 per a la gestió del projecte 
"Smart Cities VNG" a EPEL Neàpolis. Atès que actualment està vigent la 
pròrroga del Pressupost 2012 amb una consignació inicial pel concepte 
Promoció Econòmica i empresa, la present proposta està sotmesa a la 
condició suspensiva d’existència de crèdit a l’estat de despeses del 
Pressupost 2013. 
 
TERCER. Aquesta despesa queda supeditada a l'acceptació de l'encomana 
de gestió per part de l'òrgan rector d'EPEL Neàpolis. 



 

 

 
QUART. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
perquè en nom de l'Ajuntament signi quants documents siguin necessaris per 
a executar el present acord.  
 
CINQUÈ. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ. Notificar l'acord als interessats.” 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
   



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras, ara mateix li passo. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies alcaldesa.  Fent una petita prèvia, aquí hi deu haver un error de 
transcripció, és el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya.  Si se’n recorden, en el passat Ple vaig intentar explicar que 
deixàvem de rebre momentàniament una subvenció de la Generalitat per un 
programa concret, doncs en el Ple el que fem és, avui que ja tenim per part de 
la Generalitat la confirmació de que rebrem aquests recursos, aquests recursos 
són destinats a que des d’EPEL Neàpolis, Vilanova es pugui dotar d’una 
estratègia d’un programa transversal conjunt al voltant de l’smart city, que és 
l’aplicació tecnològia i intel·ligent en la gestió de la ciutat, i com que ja tenim 
confirmada l’aportació per part de la Direcció General de Telecomunicacions, el 
que fem avui és ratificar l’acceptació d’aquests recursos.  Gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  El senyor Rodríguez havia demanat la paraula?  Sí, quan ho estava 
llegint, senyor Rodríguez ho he vist, però hi havia un error de transcripció. 
 
Sí, paraules?  Si us plau. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, ja se’ns va informar en Comisió Informativa sobre aquest projecte i que 
Vilanova havia estat escollida entre diverses ciutats mitjanes catalanes per 
encapçalar aquesta prova pilot de ciutat intel·ligent.  Una aposta que, com 
acaba d’explicar el regidor, des del Departament d’Empresa de la Generalitat 
creu necessària d’impulsar en temps de crisi, i per ara des de la CUP no 
podem qüestionar la idoneïtat d’aquesta iniciativa, ja que no disposem 
d’estudis, per ara, de moment, perquè precisament per això és aquesta 
dotació, perquè s’elaborin aquests estudis, que indiquin que als ciutadans de 
Vilanova ens pot interessar desenvolupar un projecte d’aquesta magnitud.  
D’entrada dir que la proposta intenta incentivar la promoció de la nostra ciutat a 
través de nous models de gestió de tecnologies que s’estan propagant, i ara 
per ara des de la CUP voldríem demanar que els estudis que es comencin a 
confeccionar abans de desplegar aquest Pla per a l’aplicació del projecte 
d’Smart City, es facin arribar als grups de l’oposició i a la ciutadania, perquè 
creiem que serà d’interès públic conèixer les línies de treball i les prioritats que 
pugui tenir aquest projecte que, entenem, té com a prioritat millorar la vida dels 
ciutadans. 



 

 

 
Dit això, per a la CUP l’eficiència d’aquest projecte, i ja ens anticipem, només 
podrà passar per la participació activa dels vilanovins, que tinguin l’oportunitat 
de dir en veu alta quines són les seves necessitats per incrementar millores 
tecnològiques, per exemple en la informació que es facilita sobre el transport 
públic, sobre la contaminació acústica a través de mòbils, o sobre l’oferta 
cultural, entre d’altres. 
 
La democratització de la informació és una de les claus que explicaria el 
potencial que podrien tenir les ciutats intel·ligents, i si els ciutadans poden 
accedir a les bases de dades recopilades per administracions públiques, 
podran també ser part d’aquest engranatge de millora, tot informant per 
exemple dels sots que hi ha a la via pública, com s’està aplicant a la ciutat de 
Boston amb una aplicació mòbil. 
 
A casa nostra ja tenim exemples de ciutats intel·ligents, de major població, com 
Barcelona i com Girona, on ja funcionen projectes d’smart cities i que podríem 
prendre com a referents, tot adaptant-ho a les particularitats de la nostra ciutat.  
Així és que per ara donem un vot favorable a aquest conveni, tot demanant, 
això sí, i ho recalquem, a l’equip de govern que impliqui a l’oposició i als 
ciutadans en la presa de decisions de les prioritats que es puguin anar 
endegant dins del projecte d’Smart City a Vilanova.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Així serà, però li passo la paraula al senyor Figueras 
perquè ho expliqui amb més detall. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldesa.  Precisament, diguem, per estirar la mà i agrair a la 
CUP l’interès per aquesta qüestió, evidentment els farem partíceps a tots els 
grups municipals de les feines que puguem anar duent a terme en aquest 
àmbit.  També doncs amb la voluntat de poguer-los obrir al màxim a la 
ciutadania, i també doncs... vaja, amb un punt diguem ara que tot plegat no 
són masses bones notícies, doncs amb un punt poder d’intentar veure una 
mica la llum en un sector en el que ja està havent una aposta clara jo diria a 
nivell de país, el fet de que Barcelona hagi esdevingut la capital mundial del 
mòbil projecta la imatge de Barcelona i de Catalunya on som nosaltres com a 
referent internacional en aquest sector.  I el fet que des dels professionals de la 
casa, i especialment des de Neàpolis s’estigui treballant fort en aquesta 
qüestió, al costat d’un compromís diguem programàtic del govern, entenem 
que va en la línia de sumar i exemple de la bona feina que estem fent com a 
Vilanova i la Geltrú, que ens sabem posicionar al costat d’altres ciutats de 



 

 

dimensió similar del país, doncs es veurà també en els propers dies realitzada 
amb la presència () consecutiu de la nostra ciutat en el Mobile World Congress 
de Barcelona.  De fet fa uns dies vàrem tenir a l’Ajuntament, que el va rebre 
l’alcaldesa, el senyor Ginés Alarcón, que és el president de la fundació del 
Mobile Capital a nivell de Barcelona i de Catalunya, i tenen clara que la vocació 
de Vilanova és tenir un rol en tot aquest procés d’aplicació de la tecnologia en 
la gestió de les ciutats per tal de que els ciutadans en definitiva rebin un millor 
servei i també puguem aplicar totes les polítiques d’estalvi que això pugui 
generar.  Per tant, agraït de la seva intervenció i confiant poguer avançar 
agafats de la mà en qüestions com aquestes.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula més?  Doncs per tant passem a la  
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
18. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 

DE 15 DE GENER DE 2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DELS 
TRES TOMBS PER A L’ANY 2013. 

 
Es tracten conjuntament els punts 18 i 19 de l’ordre del dia. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de gener de 2013, que 
diu literalment el següent: 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb l’ASSOCIACIÓ 
ORGANITZADORA DELS TRES TOMBS per a l’any 2013, el qual 
s’adjunta i figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de TRENTA-DOS MIL EUROS (32.000€) a 
l’Associació amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
 
- 31.330.48901 convenis i subvencions.....................................   25.000 € 
- 10.430.482.00 Acords i convenis projectes ............................    7.000 € 
 
 TERCER. El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 
2013. 



 

 

 
QUART.  Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora de Cultura per 
a la signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ.  Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en 
la propera sessió que celebri aquest òrgan. 
 
SISÈ.   Notificar l'acord a l’Associació dels Tres Tombs.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A L’ANY 2013 

 

A Vilanova i la Geltrú, a l’Ajuntament, essent el dia   de gener de 2013  es reuneixen, 

 
D’una part, la Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en 
companyia de la senyora MARIJÓ RIBA I HUGUET, regidora de Cultura, del senyor 
GERARD FIGUERES I ALBÀ, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistits 
pel senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per 
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de gener de 2013. 
 
I de l’altra part, el senyor JAUME MERCADÉ BALCELLS, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, amb NIF G-
59.066.019, i amb domicili a Masia d’en Frederic, Camí Ral, s/n, apartat de correus 
165. 
 
Ambdues parts a títol de preàmbul, 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que la celebració dels Tres Tombs a Vilanova i la Geltrú (de la qual ja hi ha 
referència escrita a mitjans del segle XIX), ha esdevingut, gràcies al treball 
desinteressat de persones motivades per tots els temes relacionats amb els cavalls, 
els carros i carruatges, i per la tradició agrícola i dels traginers, una de les festes més 
importants i participades de Catalunya. Tanmateix, aquestes persones agrupades a 
l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú han mostrat un gran interès per 
la recuperació i conservació dels elements relatius a la cultura tradicional del cavall. 
 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova 
i la Geltrú tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli les 
activitats a desenvolupar durant l’any 2013 
 
III. Que l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú mou un col·lectiu de 
persones que col·laboren desinteressadament, donant protagonisme a aquesta entitat 
a la ciutat.  



 

 

 
IV. Que la celebració de les diferents activitats a l’entorn del món del cavall atorguen  
a Vilanova i la Geltrú  un valor afegit com a ciutat. 
 
V. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-ne mútuament plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents, 
 
 
PACTES 
 
Primer- L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
organitzar i portar a terme: 
 

- La festa dels Tres Tombs 2013, a Vilanova i la Geltrú 
- Festa del Cavall, al setembre de  2013 
- Fira de Novembre, mentre duri la fira: la mostra de cavalls, matxos, ases, 

egües, mules, rucs i ponis i la mostra de bestiar; l’organització de jornades 
de portes obertes dirigides als escolars de la ciutat i també diverses activitats 
de promoció, divulgació i coneixement del món del cavall, tals com: 
passejada de ponis i carruatges i exposició de carruatges. 

 
En cap cas l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es farà càrrec de les despeses 
derivades d’aquestes activitats tals com: publicitat, transport escolar, seguretat, etc. 
 
L’associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú es compromet a presentar a la 
regidoria de Promoció Econòmica, abans de final del mes de juny, la proposta 
d’activitats relacionades amb el món dels cavalls i, concretament, les activitats 
relatives a la Festa del Cavall i la Fira de Novembre. 
 
L’execució posterior anirà a càrrec de l’associació dels Tres Tombs de Vilanova i la 
Geltrú com a contraprestació de serveis d’aquest conveni. És per això que es 
demana que la proposta estigui degudament pressupostada. 

 
Segon- L’esmentada associació es compromet també a tenir cura, mantenir i 
conservar aquells elements patrimonials vinculats a la cultura del món rural, la 
pagesia i els carruatges. 
 
Tercer- L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú s’obliga a custodiar 
l’espai de la Masia d’en Frederic, segons els pactes contemplats en el conveni de 
cessió signat amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Quart- L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú col·laborarà en la 
informació  municipal, comunicant periòdicament les seves activitats. 
 
Cinquè- En tota la seva publicitat l’associació farà constar el text següent: en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el seu logotip. 
 



 

 

Sisè- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a aportar a l’Associació 
dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2013, la quantitat total de 
32.000€: 
 

- 25.000€ aportats per la regidoria de Cultura per la festa dels Tres Tombs 
2013, a Vilanova i la Geltrú 

- 6.000€ aportats per la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme per la 
Festa del Cavall i la Fira de Novembre 

- 1.000€ aportats per la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme per 
l’actuació de les Cotonines als Tres Tombs 2013. La ballada és organitzada 
per l’Associació de Sacaires i Flabiolaires de la Costa de Ponent i l’aportació 
ha de dirigir-se integrament a aquesta associació. 

 
Setè - L’any 2013, la Regidoria de Cultura assumirà les despeses de lloguer, 
conserge, tècnics, material tècnic i neteja de la utilització dels equipaments 
municipals (Teatre Principal, Auditori Eduard Toldrà i del Centre d’Art Contemporani 
La Sala) pels dies:  
 

- Dia 11 de gener de 2013: 1.200€ en concepte de despeses (tècnics, neteja i 
personal de sala) per la realització de l’espectacle Tres, dos, un..., a càrrec de 
Núria Valls i Fuster (al Teatre Principal). 
 
- Dia 12 de gener de 2013: 800€ en concepte de despeses (conserge i neteja) 
per la realització del Concert de Música Catalana i el Gran Ball dels Tres Tombs 
amb l’Orquestra Venus (a La Sala). Assumint l’Associació dels Tres Tombs el 
cost del personal de seguretat extern necessari per la realització del Gran Ball 
dels Tres tombs a la Sala. 
 
- Dia 13 de gener de 2013: 1.000€ en concepte de despeses (tècnics, neteja i 
personal de sala) per la realització del Concert de Festa Major d’Hivern, a càrrec 
de la Banda de Música Municipal Mestre Montserrat (a l’Auditori Eduard Toldrà). 

 
Vuitè - L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú nomenarà un únic 
interlocutor en tots aquells assumptes de coordinació, que s’hagin de tractar en la 
organització de les seves activitats, i que serà el senyor Salvi Alba Romagosa. 
 
Novè - L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú sol·licitarà a 
l’Ajuntament, amb una antelació mínima de dos mesos, tota aquella infraestructura 
necessària per l’organització de les seves activitats. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú atendrà, en la mesura de les seves possibilitats, les demandes en 
infraestructura que li siguin presentades per l’Associació dels Tres Tombs de 
Vilanova i la Geltrú, sempre segons els terminis establerts. 
 
Desè - L’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú col·laborarà, en les 
mesures de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
en aquells actes on es demani la seva col·laboració. Així com assessorarà i 
col·laborarà amb l’Ajuntament en la temàtica que li és pròpia. 
 



 

 

Onzè - L’associació dels Tres Tombs realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal de disposar de tots els permisos i autoritzacions, tant municipals 
com d’altres administracions, que siguin necessaris per a la realització d’aquests 
actes, i vetllarà especialment per donar compliment a totes les exigències derivades 
de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives en matèria de seguretat, 
salut i prevenció de riscos.  
 
Dotzè - Comissió de seguiment del conveni: 
 

I- Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de 
coordinar i fer el seguiment dels pactes que integren el present document, 
així com recollir altres propostes o iniciatives. 

 
II- Per a aquells temes que depenen de la regidoria de Cultural, la comissió 

estarà integrada per la regidora de Cultura, el president de l’Associació dels 
Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú, un tècnic de la Regidoria de Cultura i un 
membre de l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova Geltrú. 

 
III- Per a aquells temes que depenen de la regidoria de Promoció Econòmica i 

Turisme, la comissió estarà integrada pel regidor de Promoció Econòmica i 
Turisme o persona en qui delegui, el president de l’Associació dels Tres 
Tombs de Vilanova i la Geltrú, un tècnic de la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme i un membre de l’Associació dels Tres Tombs de 
Vilanova Geltrú. 

 
IV- Aquesta comissió es reunirà d’ordinari dos cops l’any. Es podrà convocar de 

forma extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a l’efecte 
per alguna de les dues parts. 

 
Tretzè - La quantitat que s’esmenta en el pacte sisè (32.000€) d’aquest document, és 
el total absolut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporten a l’Associació dels 
Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú per l’any 2013. Per poder efectiva l’aportació 
consignada, l’Associació dels Tres Tombs de Vilanova i la Geltrú ha d’estar al corrent 
de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
Catorzè –  Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura 
d’aquest conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 

 
Quinzè - El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l’any 2013. 
 
Setzè - Serà d’aplicació al present conveni i a la subvenció extraordinària que es 
concedeix el règim jurídic previst a l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en la Llei 38/2003 General de Subvencions en 
tot allò que resulti d’aplicació.   
 
Dissetè - L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà adoptar totes les mesures 
d’execució forçosa dels actes administratius previstes en la normativa en cas que 



 

 

sigui necessari per tal d’assegurar el compliment del present conveni i la salvaguarda 
de l’interès públic municipal.  
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 

 
19. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 

JGL DE 29 DE GENER DE 2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
DE COL·LABORACIÓ AMB LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
PEL CARNAVAL, PER A L’ANY 2013. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de gener de 2013, que 
diu literalment el següent: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració amb LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL per a l’any 2013, el qual s’adjunta i 
figura com annex I al present acord. 
 
SEGON. Aportar la quantitat de SEIXANTA-CINC MIL EUROS (65.000 €) a la 
Federació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31.330.48901 convenis i 
subvencions del pressupost de despeses d’aquest any. 
 
 TERCER.  El present conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Es faculta la Il·lma. Sra. Alcaldessa i a la regidora de Cultura per a la      
signatura d’aquest conveni. 
 
CINQUÈ.  Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple de la Corporació en la 
propera sessió que celebri aquest òrgan. 
 
SISÈ. Notificar l'acord a la  Federació d’Associacions pel Carnaval.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL PER AL 2013 

 
A Vilanova i la Geltrú, a XX de gener de 2013 
 

REUNITS 
 



 

 

D’una part, l’Il·lustríssima senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de 
l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en representació d’aquest i en 
companyia de la senyora MARIJÓ RIBA I HUGUET, regidora de Cultura i assistits pel 
senyor ISIDRE MARTÍ SARDÀ, secretari d’aquesta corporació, facultats per aquest 
acte per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2013. 
 
I de l’altra, el senyor XAVIER POL I BORRÀS, com a president de la FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL, amb CIF núm. G-58.905.597. 
 
Ambdues parts exposen a títol de preàmbul els següents, 
 

ANTECEDENTS 
 
Vilanova i la Geltrú va recuperar el Carnaval a partir de l’any 1976, després de molts 
anys de la prohibició, mitjançant la Comissió del Carnaval. Tot i així, malgrat 
l’existència d’aquest ordre de prohibició datat de l’any 1937, Vilanova i la Geltrú va 
seguir celebrant el Carnaval. Es tractava de discrets balls de màscares que es 
celebraven a les societats anomenades en l’època recreatives i culturals. 
 
La creació de la Comissió propicià el creixement del calendari d’actes del Carnaval 
així com la seva projecció més enllà de l’àmbit de les societats culturals vilanovines i, 
sobretot, experimentà una significativa projecció exterior a la ciutat. Durant la dècada 
dels setanta, el Carnaval de Vilanova i la Geltrú va reeixir amb tot el seu esplendor. 
En aquest sentit, fou del tot decisiva la intervenció i participació de la societat 
vilanovina en el marc de debat i estudi del Carnaval. 
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú ha esdevingut, durant aquests anys i 
paulatinament, una festa celebrada pel conjunt de l’estructura social, tot constituint un 
element definitori de la mateixa. 
 
El Carnaval de Vilanova i la Geltrú sempre s’ha caracteritzat per ser una celebració 
lúdica i participativa així com educativa, socialitzadora i integracionista. 
 
Que el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, per les seves característiques, bagatge 
històric, etc., es projecta a la ciutat, a arreu de Catalunya i a l’Estat, esdevenint un 
element més de promoció d’aquesta i aconseguint la identificació de Vilanova i la 
Geltrú amb el Carnaval. 
 
La Comissió del Carnaval va acordar, en data 22 de desembre de 1988, constituir-se 
en Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú, i que després dels 
tràmits reglamentaris i en tant que compleix els requisits assenyalats en les 
disposicions vigents per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya, és ja escrita en el Registre d’Associacions amb el núm. 
130, de la secció 2a. del registre de Barcelona. 
 
La Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú té per objectius i 
finalitat l’articulació dels actes a organitzar a l’entorn del Carnaval de Vilanova i la 



 

 

Geltrú, que no siguin els propis de cada societat. Així, la Federació d’Associacions pel 
Carnaval organitza tots els actes conjunts que es duen a terme al carrer o en un 
recinte clos, inclosa la col·laboració amb altres ciutats que també el celebrin. Aquesta 
Federació té un caire cultural i sense ànim de lucre i s’entén com un servei al poble 
de Vilanova i la Geltrú, mitjançant les diferents aportacions de totes les associacions 
federades. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, vista la tasca realitzada per les associacions de 
Vilanova i la Geltrú, així com l’activa col·laboració de les diferents regidories 
implicades amb la Comissió del Carnaval per a la seva recuperació i promoció, valora 
positivament, la tasca feta entre tots els agents implicats i pretén, per mitjà d’aquest 
conveni, pautar la relació entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Federació 
d’Associacions pel Carnaval. 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament plena 
capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen aquest conveni 
segons els següents: 

PACTES 
 
Primer- La Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú s’obliga a:  
 
I - Desenvolupar els objectius i finalitats que resten establerts en el títol 2, article 2 
dels estatuts de la Federació d’Associacions, i que recullen els antecedents d’aquest 
conveni núm. setè, així com també en l’article 8 del títol 5, i en general pel bon ús i 
complir adequadament aquests estatuts. 

 
II - Lliurar a l’Ajuntament  de Vilanova i la Geltrú, amb el màxim temps possible abans 
de la celebració del Carnaval, el projecte d’activitats a desenvolupar, així com també 
el seu pressupost i la previsió dels requeriments infraestructurals municipals que es 
requeriran. La Federació d’Associacions pel Carnaval es farà càrrec de: 
 

• La contractació de la Creu Roja per a aquells actes que es consideri. 
 
• La contractació de totes les infraestructures restants que generi el Carnaval 
2012 relacionades anteriorment i de les que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
no en disposa. 
 
• La Federació d’Associacions pel Carnaval en la contractació dels diferents 
espectacles assumirà les següents obligacions: 

 
→ Subscriurà i assumirà el cost de l’assegurança pels espectacles amb 
foc. 
→ Subscriurà i assumirà el cost de l’assegurança pels balls i espectacles 
que es realitzin. 
→ Cuidarà que l’entitat que contracti un espectacle faci assumir a 
l’empresa responsable de l’espectacle la responsabilitat pels danys, 
perjudicis i lesions que causin amb l’actuació i exigirà que, en tots els 



 

 

casos, l’empresa responsable de l’espectacle acrediti la subscripció i 
urgència del corresponent contracte d’assegurança dels esmentats danys, 
perjudicis i lesions. 
→ En cas que l’Ajuntament hagi de respondre per algun sinistre causat 
amb motiu de les actuacions del Carnaval, la Federació d’Associacions pel 
Carnaval assumirà les indemnitzacions que per ser inferiors a 3.000€ li 
correspondrien a l’Ajuntament per estar per sota de la franquícia de 
l’Asseguradora Municipal. En aquests casos la Federació d’Associacions 
pel Carnaval també assumirà el cost de la defensa judicial i els peritatges 
de danys i lesions a persones que siguin necessaris per tramitar la 
reclamació. 

 
III - Lliurar a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i en el 
termini de 30 dies després de la celebració del Carnaval, la memòria valorativa de les 
activitats realitzades i els justificants econòmics, per un import igual que la subvenció 
obtinguda. 
 
IV - Reunir-se amb diferents tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quan es 
consideri oportú, per fer el seguiment de les qüestions plantejades comunament, 
preparació de la festa, etc. 
 
V - Lliurar a la Regidoria de Cultura la quantitat que en cada cas s’acordi de material 
gràfic (cartells, publicacions, etc.) imprès per la Federació d’Associacions pel 
Carnaval, per tal que pugui fer una correcta promoció del Carnaval. En tota la seva 
publicitat la federació farà constar el text següent: en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, juntament amb el seu logotip. 
 
VI- La FAC es compromet també a tenir cura, mantenir i conservar aquells elements 
patrimonials vinculats a la cultura del Carnaval. 
 
Segon-   L’Ajuntament de Vilanova i  la Geltrú, s’obliga a: 
 
I - Donar suport infraestructural amb el material municipal del que l’Ajuntament 
disposi, per al bon desenvolupament dels actes i activitats que es preveu necessari, a 
partir de les activitats a realitzar. 
 
II - Donar suport per afavorir la participació al Carnaval de les escoles de la ciutat. 
 
III - Donar suport a la producció i difusió del Carnaval. Així, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú s’encarregarà de: 

 
• Gestió de la publicitat i patrocinis que generi el Carnaval en el programa de 
mà i espais públics de la ciutat. 
 
• Coordinació amb la FAC dels espònsors que generi el Carnaval. 
 
• Liquidació a SGAE dels drets d’autor que generin els actes de Carnaval. Per 
aquest motiu l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reserva una part econòmica 



 

 

de la subvenció que rebrà la Federació d’Associacions pel Carnaval a liquidar 
els esmentats drets d’autor. 
 
• Així com qualsevol altre aspecte acordat amb la Federació d’Associacions pel 
Carnaval. 
 
• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà l’equipament del Museu 
Romàntic Can Papiol, L’Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal per a les 
diferents activitats generades per la FAC, sense assumir cap despesa de lloguer 
d’equipament. (La FAC assumirà les possibles desperfectes). 
 
 

IV - Donar suport econòmic a la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i 
la Geltrú, a partir de la valoració de la proposta d’activitats i pressupostos abans 
esmentats. La Regidoria de Cultura aportarà la quantitat de 65.000€  en concepte de 
subvenció per a l’organització del Carnaval 2013, aquesta quantitat l’Ajuntament hi 
restarà l’import que correspongui en concepte de drets d’autor a liquidar a SGAE que 
liquidarà el mateix Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
Aquesta quantitat es destina a donar suport a les activitats que la FAC organitza al 
carrer, amb caràcter obert a tots els ciutadans i d’elaboració de noves propostes. 
 
Tercer-  Comissió de seguiment del conveni: 
  
I - Es crea una Comissió de seguiment del conveni, que tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que integren a aquest, així com recollir altres propostes i 
iniciatives. 
 
II - La Comissió estarà integrada per: 

• La regidora de Cultura 
• El president de la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la           
Geltrú 
• Dos tècnics/ques de la Regidoria de Cultura 
• Un/a membre de la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú 

 
III - Aquesta Comissió serà convocada per la regidoria de Cultura. Es reunirà quan ho 
consideri oportú la regidoria de Cultura, o bé per requeriment de la Federació 
d’Associacions pel Carnaval. 
 
Quart - La quantitat que s’esmenta en el pacte segon (65.000€) d’aquest document, 
és el total absolut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporten a la Federació 
d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la Geltrú per l’any 2013. Per poder efectiva 
l’aportació consignada, la Federació d’Associacions pel Carnaval de Vilanova i la 
Geltrú ha d’estar al corrent de qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 



 

 

Cinquè –  Qualsevol altra despesa que pugui generar-se després de la signatura 

d’aquest conveni haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 

Sisè - El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l’any 2013. 
 
Setè - Serà d’aplicació al present conveni i a la subvenció extraordinària que es 
concedeix el règim jurídic previst a l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i en la Llei 38/2003 General de Subvencions en 
tot allò que resulti d’aplicació.   
 
Vuitè - L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú podrà adoptar totes les mesures 
d’execució forçosa dels actes administratius previstes en la normativa en cas que 
sigui necessari per tal d’assegurar el compliment del present conveni i la salvaguarda 
de l’interès públic municipal.  
 
I en prova de conformitat amb el seu contingut, ambdues parts signen el present 
conveni, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a 
l’encapçalament. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Riba.   
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bé, de fet els detalls ja s’han comentat en comisió 
informativa.  Simplement seria passar la ratificació. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Alguna paraula sobre aquest tema?  Sí, senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, ja ho hem comentat abans amb el debat de pressupost, que en aquest cas 
el que es contempla des de l’equip de govern a la partida de Cultura, 
precisament és una de les més tocades, no?, que arriba fins i tot al 40% de 
retallades respecte al pressupost de l’any passat, i si l’anem desgranant amb 
una mica més de detall, aquest pressupost en principi que es presentava en 
l’àmbit cultural ens trobem amb que aquest 2013 només uns 332.000 euros 
seran els que es destinaran al suport a la creació cultural pròpiament dita. 
 
A l’anterior pressupost ja vam patir una dràstica davallada d’aquesta àrea i ens 
crida l’atenció, i així ja ho hem deixat abans palès, que hi hagin aquestes 



 

 

retallades amb aquests percentatges tan elevats i especialment en convenis 
amb entitats que des de l’àrea de Promoció de la Ciutat doncs amb prou feines 
es toqui res.  A mode d’exemple, i justament ara que estem parlant de 
l’Associació dels Tres Tombs, per aquesta festa hem passat dels 39.000 euros 
que es destinaven l’any passat, als 32.000 enguany, o sigui, un 18% menys.  I 
pel Carnaval, dels 100.000 de l’any passat als 65.000 per a aquest 2013.  Això 
és el que es posava avui damunt de la taula, un 35% menys. 
 
I em sobta que no es prioritzi la inversió en alguns dels principals actes 
culturals de Vilanova, que són, de fet, els que com dèiem abans són dels que 
més renom de portes enfora dóna a aquesta ciutat i que fan una gran funció en 
la promoció de la ciutat.  I aquesta decisió de retallar en aquests convenis, a 
suprimir, ha arribat fins i tot a haver de suprimir de l’agenda habitual algunes 
activitats, com és el cas de la merengada juvenil, que ha hagut de ser 
eliminada. 
 
La CUP votarà a favor dels dos convenis de col·laboració que ara passem a 
votació, el dels Tres Tombs i el que vindrà després, de la FAC, però des de la 
crítica a aquesta decisió política i un cop més deixar clar que veiem com la 
cultura acaba quedant en un últim ordre de prioritats a la nostra ciutat.  I a 
vegades ens dóna... ens fa l’efecte que presumim de la gran riquesa d’entitats 
culturals i d’activitats i festes de la nostra ciutat, però aquest equip de govern 
deixa força a desitjar, al nostre parer, a l’hora de creure-se-les i de dignificar-
les veient aquestes retallades.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Riba.  
 
MARIJÓ RIBA 
 
Bé, sí que és cert que han patit aquesta davallada aquestes dues entitats per 
organitzar les seves festes, però hem de tenir en compte que no s’ha tocat 
absolutament res, s’ha fet de manera que no s’hagués de tocar absolutament 
res de lo que diríem el tronc tradicional, per entendre’ns, de cada una 
d’aquestes festes.  Vostè ha fet al·lusió a la merengada juvenil, que és una 
cosa que es va posar en marxa l’any passat, i sí, aquest any la FAC, que és 
qui organitza amb un pressupost que se li adjudica, és una de les que ha 
decidit suprimir.  Però en tot cas no s’ha suprimit cap dels actes emblemàtics o 
que s’esperen dels tradicionals, per així entendre’ns, de lo que representa el 
Carnaval de Vilanova.  Entenem que amb un pressupost que prioritzem 
Serveis Socials, alguna cosa... si aquesta partida l’augmentem alguna altra 
l’hem de rebaixar, i entenem que alguna part de la festa, que no és exactament 
la més cultural, la més emblemàtica, la més representativa i la més tradicional, 



 

 

doncs és un dels esforços que s’han fet i es va parlar amb la FAC, en el cas 
del Carnaval fa temps, sabien el pressupost que tindrien per gestionar-lo i així 
ho han fet i ho han tirat endavant i podem veure absolutament en el programa 
de Carnaval tots els actes que esperem tots els vilanovins. 
 
En el cas dels Tres Tombs, doncs exactament el mateix.  La festa dels Tres 
Tombs era una festa que havia anat creixent i doncs ara s’ha hagut de tornar a 
reduir en algun aspecte, però en absolut en l’aspecte més tradicional i 
emblemàtic de la festa. 
 
Per altra banda sí que és veritat que s’ha retallat en molt la partida 
pressupostària de Cultura, però tinguem en compte que treballem en l’àrea 
conjuntament amb Promoció Econòmica, i per exemple abans vostès han fet 
al·lusió al Museu del Far o a l’espai Far, doncs allà hi ha una acció cultural 
importantíssima de recuperació de dos museus, del Museu del Mar i del Museu 
Roig Toqués, que estava a punt de patir una possible... moltes de les peces 
malmeses i era una col·lecció, sobretot la Roig Toqués, molt difícil de 
recuperar, i que en aquests moments, a més a més complint amb un pla de 
patrimoni aprovat en aquest Ple municipal, doncs hem fet un esforç, per tant 
potser la rebaixada en Cultura no és tant, perquè hauríem de pensar que una 
part també està en aquesta partida de Promoció Econòmica i d’aquest esforç 
que hi ha hagut per poder tirar endavant aquesta reforma de l’espai Far.   
 
I per altra banda, també s’ha fet referència abans al suport a la creació, i és 
veritat, però sabeu que hi ha hagut un esforç continu, un diàleg constant amb 
totes les entitats de la ciutat per poguer omplir de programació i d’oferta 
cultural els nostres espais.  I és veritat que amb menys es pot fer, es pot 
continuar portant una programació estable d’activitat.  I jo no crec que, malgrat 
sí que hem reduït l’aportació econòmica a Cultura, però jo no crec que la 
Cultura a la ciutat hagi patit davallada.  Hi ha una programació estable extensa, 
els equipaments estan plens, si vostès passen ho podran veure perfectament, 
els equipaments s’omplen amb la programació que hi ha, i entenc que hi ha 
una programació estable, a més a més amb la col·laboració de les entitats de 
la ciutat, de les entitats culturals de la ciutat, i moltes de les que encara no han 
passat saben que tenen les portes obertes per ajudar-nos a omplir-la, no 
només les entitats sinó empreses i iniciatives privades que van a risc i és una 
manera que s’està funcionant últimament en la gestió cultural de moltes ciutats 
i països, que s’està portant a terme.  Que conjuntament amb la iniciativa 
privada es pot tirar endavant oferta cultural, i això es pot fer amb menys 
pressupost del que... ojalà en tinguéssim més, per descomptat, no li estic dient 
que estic contenta amb el pressupost que gestiono, però és una manera 
d’optimitzar al màxim els equipaments que tenim i que ens hem trobat i els 
recursos dels que comptem.  Gràcies. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyora Riba.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Home, em sembla que dir que els espais culturals, els equipaments culturals 
estan plens, en segons quins casos deixi’m que ho posi en dubte.  Si parlem 
de la Sala, per exemple, i són les úniques dades que podem tenir de visitants, 
a l’any estem parlant de 7.000 a l’any, incloses les visites que es programen 
des de les escoles.  Com que hem demanat, i ho sap vostè regidora, que hem 
volgut demanar una relació de tot el que són els visitants dels equipaments 
culturals i encara no el disposem, no podem fer una anàlisi de realment si hi ha 
un aforo complet de tots els equipaments, però la xifra la veritat és que en 
molts casos deixa molt que desitjar.  I insistim, creiem que un 40% de 
disminució en tota la partida en general de Cultura, doncs és de lamentar. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Si em permet, només un aclariment.  Són 7.000 persones que han passat, o 
7.000 i escaig, eh?, per la Sala, però ha estat creixent i estem treballant 
justament per programes pedagògics que hi pugui passar bastanta més gent.  
De totes maneres quan jo li dic que estan plens és que hi han moltes activitats 
al dia a dia, tant al teatre o a l’auditori, per exemple, no només de cap de 
setmana i de l’oferta que li parlava, sinó que són equipaments optimitzats en 
molts aspectes, perquè també el PAE, les escoles passen per allà, crec que 
casi cada dia passa alguna cosa al teatre o a l’auditori en aquesta ciutat, 
tinguem-ho això també present.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Algun comentari més sobre aquest punt?  Passem per 
tant a la ratificació dels dos convenis, si els hi sembla, dels dos que hem estat 
comentant, que és el dels Tres Tombs i el de la FAC del Carnaval. 
 
El primer, la ratificació del conveni amb l’Associació organitzadora dels Tres 
Tombs.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.  
 
I el següent, el punt número 19, és la ratificació del conveni amb la FAC.  Vots 
a favor?  S’aprova per unanimitat. 



 

 

 
A continuació es voten els punts 18 i 19 de l’ordre del dia, els quals s’aproven 
per unanimitat dels presents. 

 
 
20. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 

CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER INTEGRAR LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RÀDIO I TELEVISIÓ EN 
L’EPEL NEÀPOLIS I LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE 
L’EMPRESA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SAM. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va constituir l’empresa 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, per tal 
de prestar el servei públic de ràdio i televisió local. 
 
Atès que igualment va constituir l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis amb la 
finalitat de prestar i exercir les activitats relacionades amb les noves 
tecnologies de la informació. 
 
Atès que és voluntat corporativa engegar els tràmits jurídics, tècnics i 
econòmics per tal d’integrar el servei públic de ràdio i televisió local que es 
presta a través de l’empresa INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ, SAM, dins de les finalitats i objectius de l’entitat pública 
esmentada. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que de conformitat amb l’article 243 de la Llei municipal i de règim 
municipal de Catalunya en relació amb l’art. 142.3. del ROAS, cal tramitar 
l’expedient previ per tal de determinar la conveniència i oportunitat de la 
iniciativa i la concurrència de l’interès públic pel que fa a un eventual canvi en 
la forma de gestió, en el sentit d’instrumentar les formes de gestió indirecta 
previstes a l’art. 249.3 de la LMRLC. 
 
Atès que de conformitat amb l’art. 243.2.c) de LMRLC, en connexió amb l’art. 
146.b) del ROAS, s’estableix el contingut de la memòria. 
 



 

 

Atès que l’article 283.1.d) del ROAS determina com un possible procediment 
de creació d’una societat mercantil de capital mixt, la transformació d’una 
societat de capital íntegrament públic. 
 
Atès que l’art. 144 del ROAS estableix que la comissió d’estudi ha de ser 
paritària entre tècnics degudament qualificats i membres de la Corporació. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa de Promoció de la Ciutat, 
aquest Ple, i sense que això políticament representi prejutjar el resultat final 
del contingut de l’acord que es sotmet a votació, acorda: 
 
“PRIMER. Aprovar la creació d’una Comissió que estudiï la conveniència, 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió local a 
través de l’Entitat Pública Empresarial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Neàpolis, i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa municipal 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM. 
 
SEGON. Designar com a membres de l’esmentada Comissió les persones 
següents: 
 
Representants polítics: 

- Neus Lloveras i Massana 

- Gerard Figueras i Albà 

- Xavier Carbonell Cirauqui 

- Carmen María Rodríguez Martínez 

- Marta Rius Gallart 

- Manel Claver Roso  

 

Representants tècnics: 

- Javier Martínez Gómez 

- Cèsar Rodríguez Solà 

- Joan Carles Lluch Millan 

- Isidre Martí i Sardà 

- Josep Gomariz Meseguer 

- Núria Blanes Meléndez 

 



 

 

TERCER. L’esmentada Comissió haurà d’elaborar, en un termini de tres 
mesos, la memòria prevista a l’article 146 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
per a la presa en consideració del Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, com ja hem tingut també ocasió de comentar amb la 
resta de grups municipals, tant en Comisió com també el passat dijous, si no 
vaig equivocat, en el si del Consell d’Administració d’ICVSAM, el govern 
planteja una proposta.  Diguem-ne, d’una banda el que ens correspon és 
liderar, marcar un nord en les polítiques de la ciutat, i de l’altra doncs intentar 
que aquestes es puguin desenvolupar amb la major eficiència i eficàcia 
possibles.  Pel que fa doncs a la comunicació de la ciutat, el que ens sembla 
és que primer hi ha un servei públic, que és fonamental per a la cohesió del 
territori, que és també el servei de la informació a la ciutadania, i des d’aquest 
punt de vista anteriors consistoris van tirar endavant la creació d’una empresa 
pública municipal, en aquest cas és ICVSAM, Informació i Comunicació de 
Vilanova i la Geltrú, que inicialment doncs s’ocupava de la gestió tant de la 
ràdio municipal com de la televisió local, i que al llarg de diversos anys ha estat 
efectuant jo diria una excel·lent tasca, amb diverses persones que han pogut 
conformar l’empresa, com també amb diverses persones que han pogut estar 
al capdavant.  Arribats en aquí doncs primer, tant pel que fa la situació 
econòmica que en aquests moments travessa l’Ajuntament, com també per 
altres raons que ara els intentaré desgranar, el que li sembla en el govern és 
que cal primer trobar la manera de poguer seguir prestant aquest servei, 
insisteixo, un servei que el govern considera fonamental, com és el dret, o el 
servei de poguer informar la ciutadania d’allò que succeeix en el seu entorn, un 
servei d’informació que al seu torn ajuda per crear cohesió territorial, i en el cas 
de la televisió local en aquest cas ja d’abast comarcal doncs serveix per a això, 
per crear cohesió al voltant del nostre territori més proper, i també per poder 
d’alguna manera fer partíceps als nostres conciutadans d’aquelles 
informacions d’interès municipal que des d’un servei públic s’han d’ofertar. 
 
És en aquest sentit que vinculant primer la voluntat del govern de poguer 
seguir prestant aquest servei, però al costat de poguer-lo ajustar en la situació 
econòmica que atravessa la institució, hi lliguem doncs una proposta, la 
proposta que fa el govern de la ciutat, que necessita una majoria determinada 
per tirar endavant i que tal i com hem fet en les comisions doncs si no és la 



 

 

majoria d’aquest Ple qui vol tirar-la endavant es quedarà en una proposta i 
prou, i no passarà absolutament res.  Doncs el que fem és plantejar aquesta 
doble circumstància, la necessitat de tenir aquest servei municipal; dos, la 
necessitat d’adequar diguem en aquest cas doncs aquest servei a la situació 
que travessa l’Ajuntament, i tres, un pas, un nou salt endavant, amb el que ha 
de ser una evolució com la que pateixen tots els serveis que prestem des de 
l’administració, que és adequar el que són les empreses municipals, o els 
serveis municipals de comunicació a les noves necessitats que té el territori.  
En aquest cas vostès saben que a la comarca hi ha diversos ajuntaments que 
hem conformat un consorci de televisió comarcal, que amb les dificultats 
econòmiques que tots els municipis atravessem, manté una determinada 
fortalesa, però que temporalment doncs en algun cas coneixen la situació 
temporal transitòria de Sitges, el que pretenem és precisament reforçar la 
prestació d’aquest servei.  Quina és la proposta concreta que fa el govern?  
Doncs situar en aquest cas en l’espai físic que ja presta aquest servei, que és 
l’EPEL Neàpolis, definit com l’agència d’innovació de la ciutat, i que doncs tot 
el que és ICVSAM, l’empresa pública que explota diguem la ràdio municipal i la 
televisió comarcal, que passi doncs a quedar integrada dins aquesta mateixa 
empresa municipal.  Què aconseguirem d’aquesta manera?  Eficiència, estalvi, 
tindrem de dues empreses municipals passarem a tenir una sola matriu, per 
tant tindrem un seguit d’estalvis des del punt de vista estricte de la gestió.  I 
segon, fortalesa dels llocs de treball.  Ho ha dit l’alcaldesa reiteradament, és 
voluntat del govern que malgrat la situació econòmica conservem els llocs de 
treball de la nostra ciutat, tant els que són d’estricta carrera funcionarial, com 
també els que són en aquest cas de contractació laboral. 
 
Entenem que pel fet de fusionar ambudes empreses, tota la plantilla en aquest 
cas d’ICVSAM en surt reforçada, perquè no es destinarà única i exclusivament 
a fer allò que fins ara n’hem conegut com a tradicionalment televisió o ràdio 
públiques, sinó que incorporarà, i aquest és el tercer eix, diguem, del projecte, 
tota aquella capacitat de fer un pas endavant en el que pot ser una televisió 
comarcal en aquest cas, acompanyada d’una ràdio municipal, pioneres a l’hora 
d’incorporar tecnologies de la informació en el que és un mitjà d’abast 
territorial.   
 
Per tant, tres arguments que ens fan plantejar aquesta proposta que té 
diversos passos, no?, des de fa uns mesos a nivell intern, a nivell de 
secretaria, a nivell de serveis jurídics, tant de l’Ajuntament com del mateix 
Consorci de Televisió Comarcal, com també dels serveis a la ciutat, hem estat 
avaluant quins passos requeririen, i un dels passos, que és el que portem avui 
en aquest plenari, és el de crear aquesta comisió d’estudi per veure doncs com 
s’ha de produir aquesta fusió des del punt de vista jurídic, des del punt de vista 
legal, des del punt de vista econòmic i administratiu.  Per tant, el que els 
demanem avui és el seu suport o el seu recolzament a l’hora de tirar endavant 



 

 

aquesta Comisió d’estudi, en la que tots els grups municpals hi seran 
representats, evidentment també el govern, en la que els representants dels 
treballadors hi seran representats, i que el que farà doncs és dir si aquest 
projecte, aquest propòsit de fusionar aquests dos organismes, doncs pot ser 
dut a terme, és idoni i en tot cas doncs amb quins passos o amb quins terminis 
s’ha de produir endavant. 
 
No voldria deixar doncs la meva intervenció sense manifestar, si m’ho permet 
l’alcaldesa i també demano disculpes perquè m’estic allargant, doncs sense 
deixar de manifestar el màxim reconeixement a tots i totes les professionals 
que diguem fins a dia d’avui han estat prestant el seu servei en el mitjà públic 
municipal i que... principalment els que han estat al capdavant i els que estan 
al capdavant en aquests moments, des de la direcció-gerència i des de l’adjunt 
a la direcció-gerència, doncs que crec que tot plegat ha de servir tant per 
reconèixer la seva feina com per enfortir, insisteixo, un mitjà que ha donat un 
servei importantíssim a la ciutadania i que entenem que amb aquest procés 
que planteja el govern doncs s’ha de veure no només reforçat des del punt de 
vista de la qualitat dels llocs de treball de les persones que fan possible aquest 
servei, sinó també des del punt de vista del ciutadà que ha de veure com un 
servei de comunicació i de rebre informació, els resulta molt més adequat als 
temps que vivim avui, i sobretot també molt més positiu de cara al futur.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
... va sortir també en la Junta de Portaveus, concretament respecte a la 
Comisió d’estudi, que finalment... bé, no s’ha recollit però sí que era... ja no 
solsament per aquesta Comisió d’estudi, sinó que quan constituïm comisions 
sobre que han de prendre una decisió evidentment sobre organismes, a part, 
és evident, del posicionament polític i de la representació política que ha 
d’haver clarament, en aquest cas també dels treballadors concretament, es va 
parlar i establir la possibilitat de que hi hagués doncs alguna representació 
d’assessorament o de professionals externs que poguessin doncs també donar 
una visió global sobre... o aportar visions en aquest sentit que poden ser 
interessants.  I més quan estem parlant de mitjans de comunicació, quan 
estem parlant d’una societat comunicativament canviant i que segurament 
doncs hi han reflexions.  En tot cas voldria avançar que crec que en aquesta 
línia hauríem d’anar també veient o prefigurant doncs la possibilitat de que hi 
hagués aquesta figura o figures d’assessoraments externs i concretament a lo 
millor seria adient que en aquesta comisió, perquè és un tema doncs realment 



 

 

important, com ha explicat molt bé el regidor, crec que podria doncs figurar 
aquesta expresió, aquesta nova expresió que és “assessorament de 
professional extern”. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Sí, senyor Carbonell, si us plau. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Anunciar el nostre vot favorable per tirar endavant aquesta 
Comisió.  Subratllar que probablement en el procés d’estudi intern –ho hem dit 
especialment diguem-ne en el Consell d’ICVSAM- no en aquest espai ha estat 
especialment ben tractat des del punt de vista informatiu, és a dir, els membres 
del Consell d’ICVSAM, diguem-ne, vem ser coneixedors del projecte que 
vostès avui plantegen pels mitjans de comunicació, qüestió esmenada per 
vostès i rectificada, res a dir, però això sempre afegeix algun tipo d’incertesa.   
 
El projecte jo crec que ens obre una oportunitat comunicativa, com bé ha 
expresat el regidor, però no deix de ser una incertesa.  Per tant, en aquesta 
Comisió caldrà que diguem-ne aquests titulars, aquestes projeccions, aquestes 
oportunitats que vostè expressa, doncs es vegin efectivament acomplertes, i 
que d’alguna manera totes les parts hi coincidim, diguem-ne, no?, és a dir, 
tenim una oportunitat de reformular la comunicació, tenim un pati comarcal 
difícil, i per tant és un bon... vaja, jo diria que és un espai excel·lent per tractar 
la qüestió de la comunicació local des del punt de vista del projecte, que a dia 
d’avui doncs genera algunes incerteses en aquesta proposta de trasllat o de 
tancar una societat per inscriure-la en una altra.  Però després hi ha dues 
incerteses més relacionades una eminentment amb la plantilla, no?  Ens hem 
assessorat via converses amb els propis treballadors, via amb sindicats, amb 
gent especialista amb aquestes qüestions i deixi’m subratllar que la integració 
d’una SAM amb una EPEL no és exactament tan fàcil ni tan àgil com ho seria 
una SAM amb una SAM, per dir-ho així.  És una qüestió molt tècnica, 
senzillament la subratllo perquè pot tenir alguna afectació en la consideració 
global de la plantilla i després, com vostè sap, doncs hi ha d’alguna manera la 
reclamació per part de... crec que concretament són 10 treballadors, que de fet 
estan adscrits a l’Ajuntament pròpiament, a la plantilla municipal, que fan 
valdre, així hem tingut coneixement per part seva directament, fan valdre un 
document aprovat per tots nosaltres l’any 2001, per tots els que l’any 2001 
estaven en el Ple municipal, pel qual dius escolta’m, tornem a l’Ajuntament i 
després fem les operacions de trasllat que facin falta.  Jo crec que això, i en tot 
cas en aquesta Comisió s’ha de treballar amb especial atenció, perquè entenc 
que, diguem-ne, segurament tots els drets i totes les reclamacions són vàlides, 
sempre i quan estan escrites en un paper, o gairebé sempre si estan a més a 



 

 

més escrites en un paper, diguem-ne, tenen més importància, però és que clar, 
és que aquesta està refrendada per un Ple municipal, i em sembla que el paper 
diu el que diu, per tant jo crec que en qualsevol cas aquesta reclamació 
d’aquest dret que fan valdre aquestes deu persones, repeteixo, doncs crec que 
se l’hauria de tenir en especial consideració.  Tot plegat ho debatrem en la 
Comisió, senzillament volia traslladar-vos aquest sí crític o aquest sí amb 
algunes observacions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Carbonell.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Agrair molt les aportacions que fa tant el grup municipal 
del PSC com també el d’Iniciativa i l’assentiment silenciós que entenc que hi 
deu haver per part de la resta de grups, perquè hem pogut parlar-ne en el si de 
la comisió, i recollir totes les aportacions que es fan.  És un procés que no ha 
de tenir cap color polític, sinó que ha de ser un procés de ciutat i així el 
plantegem, i ha de ser un procés entenem que ha de garantir tots els drets i els 
deures dels treballadors.  De fet, el representant sindical de tot lo que és avui 
plantilla d’ICVSAM és partícep diguem-ne de totes les reunions que hi ha hagut 
des del primer dia, i coneixedors evidentment del conveni que se signa amb 
aquests deu treballadors ja fa uns anys, la voluntat és poguer fer aquest procés 
de la manera que garanteixi tots els drets i deures per part seva.  De fet, com 
que és un procés força complexe, ja fa dies que els serveis jurídics de la casa 
hi estan donant tombs perquè la veritat és que requerirà esmerçar-hi forces 
hores i en tot cas sí que reiterar la voluntat parafrasejant l’oferiment que li he 
fet abans a la senyora Rius, que puguem anar de la mà en aquest procés en el 
sentit que l’ens que quedi, si finalment ens en sortim, sigui un ens tant o més 
estimat que l’actual ens existent de comunicació per part de tot el consistori de 
la ciutat, i que a més a més doncs també dongui l’oportunitat a treballar 
conjuntament jo diria amb els altres mitjans de comunicació presents a la 
ciutat, en aquest cas estrictament privats, i que en un moment delicat com 
l’actual també som coneixedors tots plegats de les dificultats que travessen i 
per tant que entre tot puguem, vaja, oferir a la ciutadania un millor servei de 
comunicació, tant des de l’àmbit públic com des de l’àmbit privat.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.   Hi ha alguna paraula més?  Passem per tant a la 
votació.  Vots a favor de la proposta?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

 

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

21. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A LA INCORPORACIÓ DE L’ÚS 
RELIGIÓS A L’ÀMBIT DE LA FINCA 1-3 DEL CARRER DE LA 
FITA DEL SECTOR INDUSTRIAL ROQUETES. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I. En data 3 de desembre de 2012, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, 
va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós a 
l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector industrial Roquetes de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la memòria justificativa incorporada a 
l’expedient.  
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació de 
qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que 
contradiguin o no compleixin, en ambdós supòsits, amb la totalitat dels 
paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en la 
modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent incorporat en el 
document de modificació, a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, essent 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament. 
     
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, de data 27 de desembre de 2012, i en el Diari de 
Vilanova, de data 21 de desembre de 2012, així com en el tauló d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs del dit termini 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte.   
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
1. De conformitat amb l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117.3  del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), la tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al 
mateix procediment que la seva formació, amb les excepcions que 
s’estableixin per reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
2. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació amb l’article 85. 1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. D’acord amb l’article 
47.2 ll) de la referida Llei de Bases de Règim Local i l’art. 114.3 k) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, el referit acord requereix el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 85 i 96 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). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament 
que la desenvolupa, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al 
Ple de l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós a 
l’àmbit de la finca 1-3 del carrer de la Fita del sector industrial Roquetes de 
Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el document de Memòria Justificativa 
incorporat a l’expedient. 
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).” 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bàsicament em sembla que està tot explicat.  Comentar 
que fa dos mesos vam presentar la proposta de la modificació urbanística per 
incloure l’ús religiós en un sector, en una nau concreta del polígon, del polígon 
industrial Roquetes, i després d’un mes de període d’al·legacions no n’hi ha 
hagut cap, amb lo qual en aquest moment ho portem a aprovació provisional.  
Simplement és això. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules?  Passem, per tant, a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

 
24. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DEL PAS SOTA LA VIA 
DEL CARRER LLIBERTAT I REURBANITZACIÓ DEL CARRER EN 
EL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS DEL FORN DEL 
VIDRE I DE L’ÀNCORA.  

 
Antecedents de Fet 
 
I. El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 5 de novembre de 2012, 
va aprovar inicialment el projecte executiu de  “Ampliació i millora del pas sota 
la via del carrer Llibertat i reurbanització del carrer en el tram comprés entre 
els carrers Forn del Vidre i de l’Àncora”, redactat  per part dels Arquitectes 
Municipals Jordi Miralles i Tintoré, Anabel Fuentes Montiel, de Vilanova i la 
Geltrú,  amb un pressupost d’execució de contracte de 895.604,74 € amb el 
21 per cent de l’IVA inclòs.   
 
II. S’ha efectuat el tràmit d’informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP de data 23 de 
novembre de 2012. 
 
III. En  data 24 de desembre de 2012 s’ha presentat  una al.legació per part de 
la Sra. Trinitat Codina Garcia a la que sol·licita: 



 

 

 
“1.- L’adequació de les voreres en estrictes termes d’igualtat, de forma 
que les voreres d’ambdós costats del carrer gaudeixin de la mateixa 
amplitud. (...). 

2.- Es procedeixi a l’adequació de la inclinació de la rampa d’accés al 
pas soterrat previst, de tal forma que es suavitzi la pendent de la 
mateixa per tal de no perjudicar la visibilitat dels locals comercials 
situats al carrer. (...) 

3.- Es mantingui la zona de càrrega i descàrrega actualment existent, 
per tal de possibilitar l’activitat dels negocis del sector. 

4.- Es prenguin mesures de compensació econòmica pels perjudicis 
que es causaran als negocis existents coma conseqüència de la 
duració prevista de les obres. En especial, bonificacions pel que fa a 
l’IBI i taxa d’escombraries industrials aplicables als mateixos.” 
 

IV. En data 10 de gener de 2013 el  Cap del Servei de Projectes Sr. Jordi 
Miralles, emet informe respecte a les citades al·legacions, que s’adjunta. El 
punt 4 però,  en no tractar un tema tècnic en si, i en conseqüència sense 
afectació de cara al projecte, hauria de ser considerat amb independència de 
l’aprovació definitiva del mateix. 
 
Fonaments de Dret  
 
I. D’acord amb els articles 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, (ROAS) aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, s’ha 
efectuat el tràmit d’informació pública per un període mínim de trenta dies.  
 
II. D’acord amb l’article 22.ñ de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no 
estiguin  previstos en els pressupostos correspon al Ple de la Corporació,  per 
la qual cosa aquesta Comissió informativa de Serveis a la Ciutat  proposa al 
Ple de la Corporació  l’adopció del següent  
 

A C O R D 
 
“PRIMER. Resoldre l’al·legació presentada dins el termini establert, per part de 
la Sra. Trinitat Codina Garcia, a l’aprovació inicial del projecte, en el sentit  de 
desestimar-la pels motius expressats a l’Informe Tècnic emès en data 10 de 
gener de 2013 pel Cap del Servei de Projectes de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, Sr. Jordi Miralles Tintoré, amb l’excepció del punt 4 ja referenciat, 
que s’haurà de considerar amb independència a l’aprovació del projecte.  
 



 

 

SEGON. Aprovar definitivament el projecte executiu de les obres d’“Ampliació i 
millora del pas sota la via del carrer de la Llibertat i reurbanització del carrer en 
el tram comprès entre els carrers Forn del Vidre i de l’Àncora”, redactat pels 
Arquitectes Municipals Jordi Miralles i Tintoré i  Anabel Fuentes i Montiel,  que 
inclou  l’Estudi de Seguretat i Salut, amb un pressupost d’execució per 
contracte que puja set-cents quaranta mil cent seixanta nou euros amb vint-i-
un cèntims (740.169,21 €)  més 155.435,53 € del 21 per cent de l’IVA , fan un 
total del pressupost d’execució per contracte de vuit-cents noranta-cinc mil sis-
cents quatre euros amb setanta-quatre cèntims (895.604,74 €) amb l’IVA 
inclòs.  
 
TERCER. La licitació de les obres projectades no es promourà fins a comptar 
amb el finançament  pressupostari corresponent. 
 
QUART. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament i donar trasllat als interessats amb els recursos 
adients. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas el projecte ja no... vull dir, no entraré ara a comentar el tema tècnic 
del projecte el qual ja s’ha debatut i s’ha parlat suficient en aquest Ple.  
Simplement indicar això, que en aquest moment el que portem és l’aprovació 
definitiva del projecte que ja s’ha presentat i que ja s’ha vist a diferents medis 
de comunicació també.  I com s’ha comentat havien aparescut en el periode 
d’al·legacions alguna petita al·legació que tècnicament s’han pogut justificar i 
que d’alguna manera s’han desestimat des dels tècnics municipals, amb lo 
qual simplement el que estem fent en aquest moment és aprovar el projecte 
que havíem presentat per poder iniciar tots els tràmit de licitació i adjudicació 
de les obres, que en tot cas hauria d’estar em sembla que abans del mes de 
juny. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Sí, senyor Ràfols. 
 



 

 

RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bones, merci.  No, res, ja li he comentat abans amb el Joan, bueno, des de 
la CUP creiem que és un tema que es parla des de fa temps, és una gran 
oportunitat per connectar la ciutat des del centre a la façana marítima i creiem 
que destinar-hi tots aquests diners i també ja ho vem fer nosaltres amb una 
moció al maig, que vam presentar, d’intentar connectar millor el centre i els 
barris on hi viu més gent amb la façana marítima a través també de la 
circulació amb bicicleta, i aprofitant que ara es fa aquesta reforma i que 
s’amplia molt diguem-ne la superfície d’aquest pont, doncs creiem que no 
recull això el projecte, però sí que d’alguna manera o altra, no ho sé, perquè en 
el detall jo no domino aquest tema, però sí que intentar-hi encabir d’alguna 
manera o altra dintre el projecte doncs la circulació de bicicletes, perquè 
creiem que és positiu i que tenim una oportunitat important.  Ja està, res més, 
merci. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, en tot cas ho hem comentat i també hem comentat amb la regidora de Via 
Pública que per suposat que no hi havia cap problema per contemplar-ho, més 
en aquest moment que encara les obres no estan començades.  L’adaptació 
d’indicar en aquest pas alguna possibilitat de pas de bicicletes, creiem que es 
podria tenir perfectament en compte i que no afectaria per res el pressupost, lo 
qual creiem que és una bona proposta i que la recollim aquí i mirarem 
d’incorporar-la sense cap problema en el projecte.  O en tot cas en el 
plantejament de les obres, perquè en aquest moment el projecte aprovem avui 
el definitiu i és simplement amb els tècnics mirar la manera tècnica d’adaptar 
un canvi de color de paviment o alguna manera que indiqui aquest pas de les 
bicicletes. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  El senyor Llobet ha demanat la paraula. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  En qualsevol cas, com que l’al·legació que s’ha resolt 
una part està motivada pel fet de que hi havia comerciants que havien exposat 
aquestes al·legacions i pel fet de que les obres començaran properament, 
actuar amb prevenció, intentar fer algun tipo d’actuació per senyalitzar, per 



 

 

ajudar a arribar als comerços, etc.  Ja que aquestes obres tindran un impacte 
important a la zona, doncs intentar facilitar-ho i tenint els precedents a la ciutat, 
al Nucli Antic, al Centre, etc., que es van fer, doncs intentar articular algun 
mecanisme en aquest sentit.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Entenc que es recull i així es farà.  Alguna 
paraula més?  Passem a votació el punt número 24.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
 22. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ, 
PER A LA INCLUSIÓ DE L’ÚS RELIGIÓS AL LOCAL DEL 
CARRER DE SOLICRUP, NÚM. 35. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I.- D’acord amb el document de Modificació puntual del PGO objecte del 
present expedient, l’objectiu de dita modificació és la incorporació de l’ús 
religiós al local del carrer de Solicrup, núm. 35 (sector la Bòbila) de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
Segons dit document, el local consta de 424 m2 edificats en PB i planta pis, 
amb un pati de 213 m2, i forma part d’una nau industrial amb divisió horitzontal 
amb l’adreça C/ Indústria 15 i C/ Solicrup 27-35, amb un superfície total de sòl 
de 1.106 m2. Consta com a propietat del local la societat Los Tres Monos, SL, 
representada por Francisco Moreno Salmerón. 
 
En dit local desenvolupa la seva activitat religiosa, en qualitat d’arrendatària, 
l’Església Evangèlica Rumana Emanuel, amb NIF Q0801450H, registrada com 
a Entitat Religiosa, representada pel Sr. Maftei Tarmure (actualment Sr. Bojor 
Cristinel). 
 
La classificació urbanística és sòl urbà consolidat, i la seva qualificació 
urbanística és Zona Industrial Urbana, clau 8a4, provinent de l’execució del Pla 
Parcial La Bòbila. 
 



 

 

Així, la present Modificació consisteix en modificar el quadre de reglamentació 
detallada d’usos de l’art. 41 de les Normes Urbanístiques del PGO, en el sentit 
de què en la intersecció de la columna 13 corresponent a l’ús Socio-cultural 
amb la fila de la clau 8a4 s’afegeix una nova nota amb el número 47: No 
s’admet l’ús socio-cultural excepte en el local del C/ Solicrup 35 en el que 
s’admet dit ús en la modalitat d’ús religiós. 
 
El referit document de modificació ha estat elaborat pels serveis tècnics 
d’Urbanisme de l’Ajuntament.  
 
II.- Aquesta Modificació ve justificada i motivada en virtut de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 6 de juliol de 2009, mitjançant el qual es va aprovar, entre 
d’altres, el conveni amb l’Església Evangélica Pentecostal Emmanuel de 
Vilanova i la Geltrú, a l’objecte de dur a terme els procediments urbanístics 
necessaris, incloses possibles modificacions puntuals del Pla General 
d’Ordenació municipal, als efectes d’admetre urbanísticament l’ús religiós dins 
el Sector “La Bòbila” on es troba l’emplaçament ubicat al carrer Solicrup, núm. 
35 d’aquest municipi, on la referida entitat desplega la seva activitat de culte o 
de reunió amb fins religiosos, dins l’objectiu general de facilitar l’existència 
d’emplaçaments al municipi destinats a la referida activitat, i en els termes i 
condicions previstos en dit conveni.  
 
El referit conveni es va signar en data 7 de juliol de 2009.       
 
Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
Així, la lletra c) de l’article 96 TRLUC estableix que les modificacions 
d’instruments de planejament urbanístic que comportin un increment del sostre 
edificable, de la densitat de l’ús residencial, o de la densitat dels usos o la 
transformació dels usos ja establerts, resten subjectes a les particularitats que 
estableixen els articles 99 i 100. 
 
Segons es desprèn del document de modificació, en aplicació de l’esmentat 
article 99, i malgrat tenir en compte que la present modificació comporta una 
transformació dels usos anteriorment establerts de la que no se’n deriva un 
increment d’aprofitament, d’acord amb l’establert al punt 1a) de  l’obligació 
d’especificar la identitat dels titulars de les finques afectades per la modificació 



 

 

durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, 
s’incorpora la identificació corresponent de la titularitat del sòl.  
 
Així mateix, d’acord amb l’establert al punt 1 c) del mateix article 99, cal 
incloure una avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, en la qual 
s’ha de justificar, en termes comparatius, el rendiment econòmic derivat de 
l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació. Aquesta avaluació s’ha 
d’incloure en el document de l’avaluació econòmica i financera, com a 
separata. En virtut que aquesta modificació no incorpora un ús de caràcter 
lucratiu, sinó un ús de caràcter d’equipament col·lectiu i per tant no comporta 
un increment d’aprofitament, en el document de Modificació es considera que 
no requereix el document de l’avaluació econòmica i financera, que inclogui 
l’avaluació econòmica, amb la justificació, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova ordenació.  
D’altra banda la present Modificació, pel seu objecte i contingut, no es troba en 
cap dels supòsits previstos a l’article 100 del referit Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, i per tant no requereix un increment de les reserves per a 
sistemes urbanístics. 
 
A banda d’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 83.7 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. 
 
2.- 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 la Llei 
d'urbanisme.  

 



 

 

3.- 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 a 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.  
 
En el present supòsit, en atenció a l’objecte de la modificació no resulta 
preceptiva la incorporació d’informe ambiental, tota vegada que l’objecte de la 
present modificació puntual de PGO no es troba dins de cap dels supòsits 
previstos a l’article 7 de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de 
plans i programes, per quant no és constitutiu dels supòsits previstos en les 
lletres a) i d) de dit article, i tampoc de la lletra b), en no enquadrar-se dit 
objecte dins els projectes o activitats previstos a l’article 3.2 del Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes tampoc es troba dins el supòsit 
de la lletra c) de l’article 7, que ve referit al sòl no urbanitzable, la qual cosa no 
és el cas; i, per últim, no es dóna tampoc el supòsit de la lletra e), en trobar-nos 
dins l’excepció que contempla dit mateix supòsit, és a dir, modificació del 
planejament urbanístic. Així mateix, tampoc es troba dins les categories de 
plans i programes previstos a l’article 3.2 de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre 
avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, ni 
s’enquadra en l’article 3.3 de la mateixa Llei, atenent que la present modificació 
no comporta, pel seu propi i concret objectiu, efectes significatius sobre el medi 
ambient. Per tant, no li resulten d’aplicació les previsions del referit article 
118.4 ni de l’article 115 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
I d’altra banda, tampoc es tracta de 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 la present modificació de pla general 
no comporta una nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.  
 
Tanmateix, en aplicació de l’article 7 del  Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i en 
funció que la superfície possible de la nau destinada en concret a centre de 
culte no supera la superfície de 1000,- m2. ni el seu aforament – d’acord amb 
la superfície construïda- no pot superar les 500 persones, no s’incorpora l’ 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
No obstant això, si d’aquest règim d’usos aplicat a tota la finca se’n derivés una 
activitat que superés  els paràmetres de l’article 7 del  Decret 94/2010, de 20 
de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, el projecte en 



 

 

qüestió hauria d’incorporar el corresponent  estudi d’avaluació de mobilitat 
generada. 
 
Per últim, en tractar-se d’una modificació que no afecta a un àmbit l’ús 
residencial, no cal la incorporació de Memòria Social. 
 
En conseqüència, el document de Modificació conté les motivacions, 
determinacions i documentació que contempla l’article 118 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme. 
 
4.- L’article 5 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, determina que la previsió de 
sòls, en els plans d’ordenació urbanística municipal, amb la qualificació de 
sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós, no 
exclou per si mateixa la possibilitat d’admissió o de compatibilitat d’aquests 
usos en altres zones urbanes del municipi.   
 
A més, la present Modificació justifica el compliment del que preveu l’article 6 
del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 
de juliol, dels centres de culte, segons el qual s’ha de garantir que el seu 
emplaçament estigui ben comunicat, per tal de no dificultar l’exercici del dret de 
llibertat de culte.  
 
5.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a 
l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de la 
tramitació de qualsevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat 
dels paràmetres tant de la normativa vigent, com de la proposada en la 
modificació.  
 
De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, si amb 
anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa 
(com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de l’aprovació inicial pot 
tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes s’extingiran en els 
supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 



 

 

transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 
 
D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
6.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de Bases de Règim 
Local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest 
Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des de la 
darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.    
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar, si s’escau, un 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi 
un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
Per tot l’exposat, vist el document de modificació redactat des dels serveis 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament així com l’informe jurídic incorporat a 
l’expedient, i de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 



 

 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la incorporació de l’ús religiós al local 
del carrer de Solicrup, núm. 35 de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb el 
document de Modificació incorporat a l’expedient.   
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualsevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin, en 
ambdós supòsits, amb la totalitat dels paràmetres tant de la normativa vigent, 
com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació. 
 
La present suspensió s’aprova a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i li seran 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament.     
 
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 la 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 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme.   
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi 
un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).   
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer Josep Llanzà 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona).” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas indicar que és un procediment exactament igual que 
l’aprovació inicial que havíem plantejat per a la modificació de l’altre ús religiós.  
Tècnicament probablement algo més senzill inclús, perquè en aquest moment 
parlem d’una única nau que és propietat vertical, mentres que en l’altre cas 
parlàvem d’un conjunt o d’una nau concreta en la qual modificàvem tot l’ús i 
només es destinaria a una part d’aquesta nau.  En aquest cas és directament 
la nau concreta la que es modifica l’ús, amb lo qual encara facilita més els 
tràmits.  Però el cas és exactament el mateix i em sembla que la sol·licitud és 
demanada pels evangelistes romanesos, si no m’equivoco.  Eh, secretari? 
 
SECRETARI 
 
Sí, l’església evangelista pentacostesa d’Emmanuele, en concret. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Alguna paraula?  No?  Pues passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

23. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA 
FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, PER A LA CESSIÓ DEL DRET 
D’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 9072, 
SITUADA AL SECTOR EIXAMPLE NORD, PER DESTINAR-LA A 
APARCAMENT DE VEHICLES. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I. En data 18 de juliol de 2006, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació Casa d’Empara van signar un conveni de cessió de la finca registral 
núm. 9072 situada al sector Eixample Nord d’aquest municipi, per ocupació 
temporal destinada a aparcament de vehicles. 
 
El dit conveni responia a les necessitats d’aparcament de vehicles en aquest 
àmbit fins el moment en què la urbanització de la zona de l.Eixample Nord 
donés una solució a les necessitats d’aparcament, tota vegada que el 28 de 
març de 2006 es va aprovar definitivament el projecte de les obres 
d’urbanització del desdoblament de la Ronda Ibèrica, i la seva execució 



 

 

comportaria la desaparició d’un seguit de places d’aparcament mentre es 
realitzen les obres. 
 
D’acord amb l’assenyalat conveni, la fundació Casa d’Empara cedia a 
l’Ajuntament el dret d’ocupació temporal de la ressenyada finca per a tal fi, 
amb possibilitat d’aplanar el terreny i pavimentar-lo amb instal·lació de 
tanques i il·luminació; i en contraprestació l’Ajuntament s’obligava a realitzar la 
neteja de la finca descrita a l’antecedent I b) del reiterat conveni, situada a la 
ronda de la Mar Mediterrània, tres cops a l’any durant la seva vigència. El 
termini de durada es va estipular en 4 anys, prorrogables anualment si cap de 
les dues parts manifesta el contrari en el termini màxim de 90 dies abans de la 
finalització de l’anualitat corresponent. 
 
II. Amb el transcurs del temps, s’ha constatat d’una banda que l’efectiva 
execució del projecte d’urbanització de la Ronda Ibèrica ha comportat la 
desaparició d’un seguit d’espais vacants, privats, que s’utilitzaven com a 
aparcament de vehicles en aquesta zona, principalment d’usuaris de l’hospital 
i de veïns del nucli antic. I d’altra banda, l’existència del Servei d’Urgències de 
l’Hospital de Sant Antoni, tot i que té aparcament propi, demanda disposar de 
places d’aparcament en quantitat suficient. 
 
Tot plegat justifica que es continua considerant necessari disposar del dit 
terreny de forma temporal, per a cobrir les necessitats d’aparcament de 
vehicles en aquest sector, fins al moment en que la urbanització de la part 
més propera de l’Eixample Nord doni solució a les necessitats d’aparcament. I 
al seu torn, efectuar la renovació, millora i ampliació del contingut del Conveni 
signat el 18 de juliol de 2006. 
 
III. En conseqüència, amb el nou conveni que se sotmet a aprovació es manté 
la cessió a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dret d’ocupació 
temporal de la finca registral núm. 9072 situada al sector Eixample Nord, 
propietat de la Fundació Casa d’Empara, actualitzant-se i ampliant-se les 
possibles actuacions a efectuar en dit terreny, així com la contraprestació per 
la cessió. 
 
D’aquesta manera, el nou conveni determina que el terreny objecte de cessió 
temporal podrà ser asfaltat, protegit, il·luminat, etc., és a dir, amb totes les 
millores que es considerin necessàries per a la funció d.aparcament, que en 
tot cas restaran en benefici de la propietat al finalitzar la cessió. L’Ajuntament, 
podrà establir un sistema de gestió de l’aparcament, en les condicions que 
consideri oportunes. 
 
I pel que fa a la contraprestació, l’Ajuntament s’obliga a realitzar la neteja i 
esbrossada de les dues finques descrites en els antecedents núm. 1b) (Ribes 



 

 

Roges) i 1c) (Sínia Rosich), que es realitzarà com a mínim, tres cops l’any, 
durant la vigència del conveni. 
 
El termini de durada d’aquest Conveni s’estipula en dos anys (2), des de la 
data de signatura, prorrogables anualment, si cap de les dues parts manifesta 
el contrari, de forma fefaent, i sempre en el termini màxim de 90 dies abans de 
la finalització de l’anualitat corresponent al present Conveni. Aquest Conveni 
quedarà automàticament rescindit i sense efecte, en el supòsit que es 
produeixi qualsevol desplegament del planejament urbanístic que afecti a la 
finca i requereixi el seu desallotjament. 
 
En conseqüència,a quest nou Conveni anul·la i substitueix a tots els efectes, 
al signat amb el mateix motiu, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació Casa d’Empara, en data 18 de juliol de 2006. 
 
IV. Hi consta a l’expedient l’informe tècnic justificatiu de que el valor del dret 
de cessió és superior a la contraprestació determinada al conveni. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist el document de conveni incorporat a l’expedient, per a la cessió a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú del dret d’ocupació temporal de la finca 
registral núm. 9072 situada al sector Eixample Nord, propietat de la Fundació 
casa d’Empara, per destinar-la a aparcament de vehicles, el qual substitueix el 
conveni signat entre ambdues parts en data 18 de juliol de 2006. 
 
2. Atenent els articles 28, 31, següents i concordants del Reglament de 
patrimoni dels ens locals (aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 
 
3. Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a 
l’adopció del present acord, de conformitat amb l’article 31.3 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals i article 22.2 q) de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple 
de l’Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació Casa d’Empara, per a la cessió del dret d’ocupació temporal de la 
finca registral núm. 9072 situada al sector Eixample Nord, per destinar-la a 
aparcament de vehicles, que s’incorpora a l’expedient. 
 



 

 

SEGON. Facultar la senyora alcaldessa per a la signatura del conveni, així 
com de tots aquells documents necessaris per a la seva formalització. 
 
TERCER. Notificar aquest acord a la Fundació Casa d’Empara, amb expressió 
dels recursos que siguin escaients.” 
 
 
CONVENI DE CESSIÓ DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 9072, SITUADA AL 
SECTOR EIXAMPLE NORD DE VILANOVA i la GELTRÚ, PER A OCUPACIÓ 
TEMPORAL, DESTINADA A APARCAMENT DE VEHICLES 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a 5 de febrer de 2013. 
 
REUNITS 
 
A) La Il·lustríssima Sra. Neus Lloveras i Massana, amb DNI. 35065768-Z, alcaldessa-
presidenta de l’AJUNTAMENT DE VILANOVA i la GELTRÚ, assistida en aquest acte 
pel Sr. Isidre Martí Sardà, secretari d’aquesta Corporació. 
 
B) El Sr. Enric Figueras i Planas, amb DNI. 37597564-Q, en nom i representació de la 
FUNDACIÓ CASA D’EMPARA, amb NIF. G-08369449, domiciliada en aquesta 
ciutat, a la rambla de Josep Tomàs Ventosa, núm. 20. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal i representació que manifesten. 
 
ANTECEDENTS 
 
1) La Fundació Casa d’Empara és propietària de les finques que es descriuen a 
continuació: 
 

a) FINCA SECTOR EIXAMPLE NORD, de forma aproximadament triangular. 
Inscrita  al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, al tom 294, llibre 128, 
finca 9072, inscripció 1ª. 

 
Ref. Cadastral: 3053604CF9635S0001FH 
 
Títol: Aquesta finca els pertany per expedient de domini, aprovat pel Jutjat de 
1ª. Instància de Vilanova i la Geltrú, el dia 14 de febrer de 1966. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues, arrendataris, ocupants i precaristes. 
 
S’adjunta plànol de situació, doc. annex núm. 1. 

 
b) PARCEL·LA SITUADA AL SECTOR RESIDENCIAL RIBES ROGES, davant 

del carrer Ronda de la Mar Mediterrània, de forma aproximadament rectangular. 
Inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú al tom 121, llibre 56, 
foli 48, finca núm. 4153, inscripció 1ª. 



 

 

 
Ref. Cadastral: 2635101CF9623N0001HU 
 
Títol: Aquesta finca els pertany per escriptura de compra, de data 24 de març 
de 1891. 
 
Càrregues: Lliure de càrregues, arrendataris, ocupants i precaristes. 
 
S’adjunta plànol de situació, doc. annex núm. 2. 

 
c) FINCA A L’EIXAMPLE NORD, situada entre el Raval de la Pastera i el carrer 

del Camí de la Masia d’en Frederic, anomenada Finca Rosich, de forma 
poligonal. Inscrita al Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú al tom 1325, 
llibre 619, foli 36, finca núm. 2220, inscripció 4ª. Disposa al seu interior d’una 
masia parcialment derruïda. 

 
Ref. Cadastral: 3152602CF9635S / 3152603CF9635S / 3251203CF9635S 
 
Títol: Aquesta finca els pertany per escriptura de cessió de 19 de desembre de 
1990. 
  
Càrregues: Lliure de càrregues, arrendataris, ocupants i precaristes. 
 
S’adjunta plànol de situació, doc. annex núm. 3. 

 
2) L’execució del projecte d’urbanització de la Ronda Ibèrica ha comportat la 
desaparició d’un seguit d’espais vacants, privats, que s’utilitzaven com a aparcament 
de vehicles en aquesta zona, principalment d’usuaris de l’hospital i de veïns del nucli 
antic. 
 
Per aquest motiu es considera necessari disposar de terrenys de forma temporal, per 
a cobrir les necessitats d’aparcament de vehicles en aquest sector, fins al moment en 
que la urbanització de la part més propera de l’Eixample Nord doni solució a les 
necessitats d’aparcament. 
 
L’existència del Servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Antoni, tot i que té 
aparcament propi, demanda disposar de places d’aparcament en quantitat suficient. 
 
3) Amb aquesta finalitat ja va ser subscrit un primer conveni, el 18 de juliol de 2006, 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Casa d’Empara, que ara s’ha 
volgut renovar, millorant i ampliant el contingut 
 
4) La Fundació Casa d’Empara ha acordat amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
la cessió temporal de la finca descrita a l’antecedent 1.a), per poder així cobrir les 
necessitats d’aparcament esmentades. 
 
5) Que amb la finalitat de regular les condicions de la cessió a l’Ajuntament, per 
l’ocupació temporal de la finca descrita a l’apartat 1.a), ambdues parts: 
 



 

 

PACTEN 
 
PRIMER: Objecte del conveni: 
 
La Fundació Casa d’Empara cedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el dret 
d’ocupació temporal de la finca descrita a l’antecedent 1.a) (Finca Sector Eixample 
Nord) per destinar-la a aparcament de vehicles. 
 
El terreny podrà ser asfaltat, protegit, il·luminat, etc. es a dir: amb totes les millores 
que es considerin necessàries per a la funció d’aparcament, que en tot cas restaran 
en benefici de la propietat al finalitzar la cessió. 
 
L’Ajuntament, podrà establir un sistema de gestió de l’aparcament, en les condicions 
que consideri oportunes. 
 
SEGON: Contraprestació. 
 
Com a contraprestació per a la cessió, l’Ajuntament s’obliga a realitzar la neteja i 
esbrossada de les dues finques descrites en els antecedents núm. 1b)(Ribes Roges) 
i 1c)(Sínia Rosich). La neteja es realitzarà com a mínim, tres cops l’any, durant la 
vigència d’aquest conveni. 
 
TERCER: Durada del conveni. 
 
El termini de durada d’aquest Conveni és de dos anys (2), des de la data de 
signatura, prorrogables anualment, si cap de les dues parts manifesta el contrari, de 
forma fefaent, i sempre en el termini màxim de 90 dies abans de la finalització de 
l’anualitat corresponent al present Conveni. 
 
Aquest Conveni quedarà automàticament rescindit i sense efecte, en el supòsit que 
es produeixi qualsevol desplegament del planejament urbanístic que afecti a la finca i 
requereixi el seu desallotjament. 
 
QUART: Substitució. 
 
El present Conveni anul·la i substitueix a tots els efectes, al signat amb el mateix 
motiu, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Casa d’Empara, en data 
18 de juliol de 2006. 
 
I, perquè consti, i en prova de conformitat, signen el present Conveni ambdues parts 
per duplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i data a l’encapçalament. 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en tot cas es formalitza un conveni amb la Casa d’Empara, amb la qual 
es fa un conveni de col·laboració i de cessió d’un espai destinat a aparcament, 
que és la parcel·la que tenim davant de l’hospital formant part de... o dins de 
l’Eixample Nord, i a canvi d’aquesta cessió per part de la Casa d’Empara el 
que fem és un conveni de col·laboració amb la neteja durant em sembla que 
trimestralment, ara no sabria dir exactament si és dos o tres cops a l’any, de 
les parcel·les existents corresponents a la Sínia Rosich i a una parcel·la de 
Ribes Roges que està tocant a la via, al costat del carrer Alexandre de 
Cabanyes.  Realment és un conveni de dos anys que entrarà en funcionament 
des del moment en que es signi, són dos anys de conveni que seran efectius. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Alguna paraula?  Senyor Llobet.  
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, més que... bueno, és una observació.  No sé si és possible i si de cas en 
podem parlar després a la Comisió Informativa quan toqui, de... com hi ha la 
contraprestació de neteja d’un solar a la Casa d’Empara, no sé si és factible 
poder fer de forma immediata, quan es netegi, algun tipo d’horts socials pel 
compliment d’aquella moció dels horts socials i el pla que contempla 
l’Ajuntament.  No sé si està contemplat.  En tot cas si ens podem emplaçar a la 
Comisió.  Gràcies. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, en aquest moment jo crec que no estava previst, però no hi hauria cap 
problema de tenir-lo en compte a la Comisió.  Sí que s’havia parlat de que la 
Sínia Rosich, en una reunió que em sembla que l’alcaldesa havíem tingut amb 
propietaris o veïns de la sínia consideraven que era un bon terreny per a 
aquest tipus d’actuacions.  Però en tot cas, jo em semblaria bé que ho 
tractéssim a la Comisió.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 



 

 

 25. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS 
DEL SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA DELS PARCS I 
JARDINS DEL MUNICIPI, ZONA A, ANY 2012. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’empresa CESPA, SA,  presta el servei de manteniment i neteja dels parcs i 
jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, des de l’1 de gener de 
2011, fruit del contracte signat el 27 de desembre de 2010. 
 
La clàusula 3.2 del Plec de Clàusules administratives particulars corresponent 
al contracte de Servei de manteniment i de neteja dels parcs i jardins del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, en règim de concessió administrativa, 
referent a la revisió de preus adjudicats, estableix el següent: 
 
“Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el 
quadre-caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, 
els preus adjudicats poden ser objecte de revisió sempre i quan hagués 
transcorregut un any des del començament de l’adjudicació del contracte. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que: 
 

a) L’adjudicatària ho sol·liciti raonadament a l’òrgan de contractació, en el 
termini dels 30 dies naturals anteriors a la finalització de la 
corresponent anualitat i/ pròrroga del contracte. 

b) Les variacions proposades en l’import dels preus i altres condicions 
econòmiques estiguin justificades a fi de mantenir l’equilibri econòmic 
financer del contracte, la qual cosa ha de ser acordada per ambdues 
parts. En cap cas l’increment pot superar el 85% de l’IPC estatal de 
l’any immediatament anterior, publicar per l’Institut Nacional 
d’Estadística o l’òrgan que el substitueixi........”. 

 
El dia 1 de gener de 2012 es va complir un any del servei de manteniment i de 
neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A, en 
règim de concessió administrativa per part de l’empresa CESPA, S.A, per un 
import d’adjudicació de 2.109.000´00 € (IVA inclòs). 
 
De conformitat amb la clàusula 3.2 del plec de clàusules administratives 
particulars que regeix aquest servei, l’empresa CESPA, S.A. sol·licita la revisió 
de preus del contracte corresponent a l’any 2012, la qual s’efectuaria d’acord 
amb la variació de preus experimentada per l’IPC en el període comprès entre 
l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, que està fixada en un 
2,4%. 
 



 

 

D’acord amb les dades obtingudes, la revisió de preus del contracte de servei 
de manteniment i de neteja dels parcs i jardins del municipi de Vilanova i la 
Geltrú, zona A, a comptar de l’1 de gener de l’any 2012, aplicant el 85% de 
l’IPC oficial, que correspon a 2’04%, resulta un import de 43.469’34 € (IVA 
inclòs). 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR l’aplicació de la revisió de preus sol·licitada per 
l’empresa CESPA, SA, corresponent al servei de manteniment i de neteja dels 
parcs i jardins del municipi de Vilanova i la Geltrú, zona A , en règim de 
concessió administrativa, a partir de l’1 de gener de 2012, segons la variació 
de preus per l’IPC fixada en un 2,04 %, per un import de 43.469´34 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida 53.1692270030 Contracte de jardineria, zona 
A.     
 
SEGON. Notificar-ho a l’empresa concessionària i al Departament d’Intervenció 
Municipal.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.   Doncs com cada any es passa a fer la revisió de preus 
de les concessions, i aquesta és la que tocava del 2012 de l’empresa CESPA.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bé, nosaltres... la CUP anunciem el nostre vot en contra.  Sabem que per la 
plica estem obligats però no estem d’acord, perquè ens consta que des del 
2008 els treballadors no veuen l’augment de l’IPC, per tant aquests millons 
que... aquests milers d’euros que ha citat el secretari, vull dir... sobre aquest 
augment del 2’04 que fem, no repercuteix en tot el servei, que també entenem 
que els treballadors són part essencial d’aquest servei i per tant nosaltres no 



 

 

en volem deixar passar ni una més a aquest tipus d’empreses, de Fomento de 
Construcciones y Contratas, i el que reivindiquem una vegada més intentar 
progressivament assimilar aquests... municipalitzar aquests serveis i per això 
votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i el vot 
en contra de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (8), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 21 vots 
  Vots en contra: CUP = 3 vots  
 
 
Les mocions presentades per a aquesta sessió, que corresponen als 
números 26, 27, 28, 29 i 30 de l’ordre del dia, es decideix tractar-les en un 
proper Ple. 
 
 

PRECS 
 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, amb això acabem els punts de l’ordre del dia, i tal com es va parlar a 
la Junta de Portaveus, majoritàriament s’ha demanat deixar les mocions sobre 
la taula.   
 
Per tant, passaríem directament als precs.  Hi ha algun prec?  Començo amb 
ordre i sinó passo cap allà.  Senyor Carbonell, és l’únic que... 
 
XAVIER CARBONELL 
 
És molt senzill.  Hem tingut coneixement que els bucs d’assaig, que hi són 
diguem-ne en el Centre Cívic del Molí de Vent, romanen tancats o romanen 
sense utilitzar-se.  Jo, francament -diguem-ne... vaig tenir coneixement aquest 
cap de setmana- donava per descomptat que la cosa ja anava.  Aleshores, 
amb claretat, eh?, si en el marc de la Comisió Informativa... jo em dirigeixo a 
vostè alcaldessa a la de Participació, diguem-ne, si poden senzillament donar 
compte, donar informació de la situació, de perquè un equipament diguem-ne 



 

 

que en principi està, valgui la redundància, equipat per ser posar en marxa, 
doncs no funciona.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Ho explicarem a la Comisió.  Gràcies. 
 
Si no hi ha més intervencions, s’aixeca la sessió.  Moltes gràcies a tots.   
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

24 de gener de 2013 

 
• Quin cost té per l’Ajuntament el servei de recollida de residus? Hi 

ha algun cost derivat d’aquesta recollida, és a dir, què paga 
l’Ajuntament peI seu tractament i gestió posterior a la recollida? Hi 
ha subvencions o exempcions si el municipi recicla més d’un 
determinat %?  

 
El servei de recollida de residus sòlids urbans (RSU) té un cost actual de 
3.494.421 €. 
 
A banda d’aquest preu, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú paga un cànon 
anual a la Mancomunitat Penedès-Garraf per la recepció, triatge i gestió dels 
residus de rebuig i envasos, que ascendeix a 2.305.661 €. 
 
Com a aportacions que minimitzen els costos exposats, l’Ajuntament rep: 
 
-  Com a productor de la fracció de vidre adherit a la plataforma ECOVIDRIO, 

l’Ajuntament rep una compensació de 0,0567 € per KG recollit. L’any 2012 
es va ingressar 83.858,18 € 

-  Per l’aportació de la fracció d’orgànica a la Planta de Compostatge, l’ARC 
ens compensa a raó de 53,24 € per Tn de FORM net. L’any 2012 es va 
ingressar 116.161,51 € 

 
Per la resta de residus de la Deixalleria Punt Net, depenent de la fracció si és 
valoritzable o no, l’Ajuntament ha de pagar o ingressa segons: 
 
-  Residus valoritzables: Algunes fraccions com les RAEES 

(electrodomèstics, informàtics, làmpades, etc),  piles, bateries, ferralla, etc.; 
es va ingressar aproximadament uns 22.691,77 €. 



 

 

-  Residus no valoritzables: Algunes fraccions com la runa, els matalassos, la 
fusta, les restes vegetals de gran diàmetre i els especials REPQ (pintures, 
dissolvents, radiografies, etc.) es va tenir que pagar uns 119.760 € 

 
• Pel que fa a la recollida porta a porta al comerç: quin % de 

comerços adherits hi ha? És obligatori? Tenen conpensacions 
fiscals per aquest fet? Quina ha estat la seva evolució des de la 
implantació del servei? 

 
El servei de recollida PaP comercial contempla un total d’uns 190 adherits 
dins el terme municipal de Vilanova. Aquests comerços i empreses concerten 
la seva recollida de manera voluntària, ja que la legislació vigent en matèria de 
residus estableix que les empreses han de gestionar els seus residus, però no 
defineix ni especifica que hagin de ser gestionats amb els serveis municipals. 
Tot i així, els adherits a aquest servei, i prèviament sol·licitat a l’Ajuntament, 
poden gaudir d’una Bonificació en la taxa d’escombraries industrials que 
oscil·la entre un 15% i un 60%, depenent de la gestió d’altres fraccions. 
 
L’evolució d’aquest servei es contempla a les dades del dossier ELS 
RESIDUS SÒLIDS URBANS 2012. 

• Més enllà del porta a porta en matèria de paper i cartró, hi ha algun 
altre servei municipal de recollida de residus als comerços, 
indústria o altres sectors econòmics? 

A banda del servei porta a porta (PaP) del cartró comercial, existeix: 

-   El servei concertat de recollida domiciliària de Roba, que porta a terme 
l’Empresa d’Inserció DINS GARRAF (Càritas). 

-  El servei de recollida comercial i industrial de Piles, mitjançat la plataforma 
OFIPILAS 

• Evolució dels ingressos per taxa d’escombraries des del 2002 fins 
avui. També la comparativa amb el cost del servei de recollida i 
gestió dels mateixos. 

 
Any Despeses Càrrec Taxes % Cobertura 
2002 4.228.383,96 2.257.979,63 53,40% 
2003 4.411.751,30 2.256.682,88 51,15% 
2004 5.293.159,54 2.691.610,36 50,85% 
2005 5.945.987,54 3.150.950,78 52,99% 
2006 6.647.024,02 3.560.201,48 53,56% 
2007 7.055.656,62 3.631.654,99 51,47% 



 

 

2008 7.786.476,61 4.100.637,05 52,66% 
2009 7.359.144,42 4.110.996,61 55,86% 
2010 8.381.758,94 4.103.088,36 48,95% 
2011 8.387.716,38 4.814.380,47 57,40% 
2012 8.342.215,34 4.478.533,64 53,69% 

 

• Quins són avui els avantatges fiscals existents entorn la taxa 
d’escombraries? (condicions requerides per a poder-hi optar, 
avantatges, etc.) 

- No subjecció a la Taxa d’Escombraries Industrials i Comercials 
 

No estan subjectes a la taxa els subjectes passius que acreditin la 
gestió de la totalitat dels residus considerats com a comercials 
mitjançant gestors autoritzats. 

 
- Exempció de la Taxa d’Escombraries Domiliàries (propietaris) 

 
S’han de complir les condicions següents: 

o No tenir cap deute pendent amb l’ajuntament. 
o Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar 

no hauran de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge 
habitual que inclou una plaça d’aparcament. 

o Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar 
empadronats a Vilanova i la Geltrú. 

o El barem d’ingressos bruts familiars no podrà superar els límits 
següents: 

 
Membres Unitat 

Familiar 
IPREM 

1-3 Membres 3,5 
4 Membres 4 
5 Membres 4,5 
6 Membres 5 
7 Membres 5,5 

 
 
- Exempció de la Taxa d’Escombraries Domiciliàries (llogaters) 

 
Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de la taxa 
les persones que, ocupant un habitatge en règim de lloguer i sempre 



 

 

que el propietari els repercuteixi la quota de la taxa, compleixin la 
totalitat de les condicions establertes a l’apartat anterior. 
 

- Bonificació de la Taxa d’Escombraries per la utilització del PUNT NET 
 
Taxa d’Escombraries Domiciliàries 
 => de 6 a 10 vegades  20% de bonificació 
 => més de 10 vegades  40 % de bonificació 
 
Taxa d’Escombraries Industrials i Comercials 
 => de 10 a 15 vegades  10% de bonificació 
 => de 16 a 30 vegades  20% de bonificació 
 => de 31 a 45 vegades  30% de bonificació 
 => més de 45 vegades  40% de bonificació 
 

- Bonificació de la Taxa d’Escombraries Industrials i Comercials per local 
compartit 
 
En locals i establiments compartits per diferents titulars que siguin 
subjectes passius de la taxa i que realitzin activitats gravades en el 
mateix grup de tarifa, s’estableix una reducció d’acord amb el pes de 
cada titular en la superfície del local, segons el quadre següent: 
 

Participació en 
superfície local (%) 

2 o més subjectes 
passius (% de 

reducció) 
Fins al 20% 70% 

Del 20,01% al 40% 50% 
Del 40,01% al 60% 30% 

Més del 60% 0% 
 
 

- Altres bonificacions en la Taxa d’Escombraries Industrials: 
 

o Auditories: si l’empresa presenta una auditoria realitzada per una 
empresa auditora especialitzada, només paga a raó de 0,254 
euros/kg declarat 

o Conveni de Col·laboració particular: si l’empresa sol·licita 
aquesta bonificació, signa la present amb un 10%, més un 5% 
per cadascun dels contractes o certificats que presenti de 
gestors particulars que es fan càrrec de les seves fraccions + 
marcatges PUNT NET. 

o Fins al 30% - per estar associat a qualsevol dels següents 
gremis o associacions: 



 

 

� Gremi de flequers 
� Gremi de pastissers 
� Gremi d’instal·ladors d’aigua, gas, electricitat i afins 
� Gremi d’hoteleria i restauració 
� Gremi d’estanquers 
� Gremi de veterinaris 
� Associació Vilanova Centre 
� Associació Unió de Botiguers 
� Associació Viu Comerç 

•  Quina difusió es fa sobre el descompte en la taxa 
d’escombraries? Quins mitjans s’utilitzen? S’informa al respecte 
a la deixalleria mòbil/Punt Net? 

D’acord amb la informació subministrada pel Departament de Serveis 
Viaris: 
  
Els mitjans de difusió que s’utilitzen per tal d’informar sobre les 
bonificacions de la taxa d’escombraries són: 

 
- Tota la informació està penjada i actualitzada a la pàgina web de 

l’Ajuntament (apartat de tràmits o pàgina de Via Pública) 
 http://www.vilanova.cat/html/tema/via_publica/taxa_escombraries.html 
 
 
- La primera setmana de gener es realitza una nota de premsa per tal 

d’informar als ciutadans i empreses: 
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=16713367 

 
- A finals de l’any, es realitza una nota de premsa per tal de fer difusió del 

nou calendari de la Deixalleria mòbil: 
http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=10574904 

 
- A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, alguns centres corporatius com el CRIA, 

l’Oficina de VNG-net (plaça de Sant Antoni) i al mateix departament de 
Via Pública, es disposen de flyers informatius: 



 

 

 
 

 
 



 

 

* A principis del 2012 es va fer un repartiment d’aquesta informació i 
flyer a tots els comerços i empreses de Vilanova i la Geltrú, 
mitjançant un PEOL. 

 
- A les instal·lacions municipals del PUNT NET i la deixalleria mòbil, no 

disposen de tota la informació de les diferents bonificacions de la taxa 
d’escombraries, només disposen de la informació referent a la targeta 
blava de marcatges del PUNT NET 

 

 

 

• Qui i com gestiona els residus urbans? A on va cada fracció (paper i 
cartró, envasos, orgànic, rebuig...)? 

Els residus urbans es gestionen mitjançant empreses autoritzades per l’ARC, i 
segons la fracció: 

- Fracció Rebuig: Es recull al contenidors gris mitjançant la 
concessionària municipal VALORIZA. El residu es transporta a la Planta 
de Transferència de Vilafranca del Penedès, gestionada per la 
Mancomunitat Penedès-Garraf, i on es deriva per al seu tractament final 
a al Planta de Compostatge d’Hostalets de Pierola 

- Fracció Orgànica: Es recull al contenidors marrons mitjançant la 
concessionària municipal VALORIZA. El residu es transporta a la Planta 
de Compostatge de Sant Pere de Ribes per al seu tractament, 
juntament amb la fracció vegetal de petites dimensions. 

- Fracció Paper i cartró: Es recull al contenidors blaus mitjançant la 
concessionària municipal VALORIZA. El residu es transporta a la Planta 
de Transferència del Punt Net de Vilanova per al seu triatge mitjançant 
l’empresa d’Inserció DINS GARRAF. Una vegada triat el residu net, es 
porta a reciclar mitjançant el gestor SAICA NATURA. 

- Fracció Envasos: Es recull al contenidors grocs mitjançant la 
concessionària municipal VALORIZA. El residu es transporta a la Planta 
de Triatge d’Envasos lleugers de Vilafranca del Penedès, gestionada 
per la Mancomunitat Penedès-Garraf per tramitar a la plataforma 
ECOEMBES. 



 

 

- Fracció vidre: Es recull al contenidors verds mitjançant l’empresa de 
gestió DANIEL ROSAS SA, subcontractada per la concessionària 
municipal VALORIZA. El residu es transporta a la planta de triatge del 
Prat de Vilanova per al seu reciclatge. 

 
Per la resta de residus assimilables que es recullen a la Deixalleria Punt Net, 
cada fracció es gestiona mitjançant el seu gestor autoritzat segons l’ARC. 

• Hi ha en marxa alguna campanya de sensibilització? En cas afirmatiu, 
en què consisteix (tipologia, freqüència, localització de les accions, 
públic a qui s’adreça, mesura de l’impacte que té, etc.)? 

Hi ha una proposta de campanya de conscienciació i sensibilització cívica que 
s’està projectant des del departament de Comunicació. La seva tipologia i 
accions encara resten per definir. 

• Indicadors mediambientals de la ciutat de Vilanova en qüestió de 
recollida de residus. Nivell respecte la mitjana, comparació amb altres 
municipis/països... 

 
L’any 2011 la mitjana catalana de residus municipals era d'1,47 kg per 
habitant cada dia. El Garraf és una de les comarques que més residus 
generen per càpita, amb una ràtio d'1,63 kg/hab/dia, fet que respon al marcat 
caràcter turístic que fa que en l’època d’estiu es generin molts més residus. 
  
Quan ens fixem en les dades per municipis, VNG és el municipi del Garraf que 
menys quilos de residus per habitant genera al dia (1,44, molt lluny dels 2,10 
que genera Sitges o els 1,92 d'Olivella), el que converteix el municipi en el 
més net de tota la comarca.  
Tot i així, en el cas del volum, Vilanova i la Geltrú és el que més residus 
genera, pel fet que és el que té més habitants: 35.146 tones l’any 2011, 
davant les 21.971 de Sitges o les 15.815 de Sant Pere de Ribes. 
 
Les dades esmentades es comparen en el dossier DADES GARRAF 2011.  
______________________________________________________________ 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 21.45 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari. 


