
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 14 DE MARÇ DE 2011 

 
 

Acta núm. 2 
 

A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 14 de març de 2011, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

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



 

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

ORDRE DEL DIA 
 
  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

31 de gener de 2011. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
   
  2. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener de 2011. 
  3. Establiment de preus públics  per la utilització de l’Espai emprenedor a 

Neàpolis. 
  4. Inadmissió de les al·legacions presentades per la Secció Sindical de 

Comissions Obreres de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en relació 
amb l’acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal 2011. 

 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  5.  Donar compte de l'acord pres per la JGL el dia 1 de març de 2011, on es 

relacionen les partides assignades per fer front als convenis i subvencions 
de l'any 2011. 

 
 MOCIONS 
 
  6. Moció de suport a la construcció del nou hospital d’aguts a Vilanova i la 

Geltrú. 
  7. Moció amb relació a la commemoració del Dia Internacional de les Dones. 
  8. Declaració institucional per tal de posar sobre la taula la necessitat de 

reformar el mercat hipotecari. 
  9. Moció de CiU sobre el futur hospital de Vilanova i la Geltrú. 
10.  Moció per a una reducció del peatge de la C-32 al seu pas per Vallcarca. 
11.  Moció per a una millora dels serveis de RENFE a la nostra ciutat. 
 
 PREGUNTES 
 
12. Preguntes del grup municipal del PP: 
 

• Sobre la classificació urbanística de l’indret on es pretén executar el 
projecte d’horts urbans. 

• Sobre la prestació de serveis jurídics a l’Ajuntament, i en especial al 
Departament d’Urbanisme. 

 
PRECS 



 

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

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE GENER DE 2011. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, comencem la sessió ordinària del Ple.  El primer punt és l’aprovació de 
l’acta.  La donem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 
31 de gener de 2011. 
   

  2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE LES 
XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2011. 

 
ALCALDE 
 
El segon punt és l’aprovació de les xifres de població de l’1 de gener de 2011. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
D’acord amb l’article 81 del Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals, els ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència a l’ 1 de gener de cada any, i formalitzant les 
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior, i per donar compliment a 
les disposicions vigents sobre la revisió del Padró municipal i el procediment 
d’obtenció de la proposta de la xifra oficial de població, aquest Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“Aprovar la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant el període de la 
revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2011, i 
la xifra de població resultant, que ascendeix a  SEIXANTA-SIS MIL NOU-
CENTS TRENTA-SIS habitants  (66.936). 
 
Lliurar els registres i la documentació corresponent a la Delegació Provincial de 
l’Institut Nacional d’Estadística, per a la seva aprovació definitiva.” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs això.  El tercer punt és la... ah, perdonin, perdonin.  Imagina’t 
que aprovem lo contrari, sinó haurem de treure... 
 



 

SECRETARI 
 
Aprovar, aprovar, s’ha de votar. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. ESTABLIMENT DE 
PREUS PÚBLICS  PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESPAI 
EMPRENEDOR A NEÀPOLIS. 

 
ALCALDE 
 
Establiment dels preus públics per a la utilització de l’espai d’emprenedors 
Neàpolis. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La posada en funcionament de l’espai emprenedor a Neàpolis comporta la 
necessitat d’establir unes quotes als possibles usuaris de les instal·lacions 
amb l’especificació dels serveis oferts. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, en relació amb el Capítol VI del Títol 1 del mateix Text refós 
d’hisendes locals. 
 
Vist l’informe econòmic i l’informe d’Intervenció, es proposa l’adopció de 
l’acord següent: 
 
“1) Afegir a l’Annex 9 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics núm. 28: 
 

- Utilització de l’Espai d’emprenedors: 
 
   Quota mensual :   100 euros durant els primers 9 mesos. 

Quota mensual : 200 euros, a partir del mes 10è fins a la finalització de 
l’estada  

     
     A l’import de la quota s’afegirà l’IVA que legalment correspongui. 
      
     El termini màxim d’estada serà de 3 anys. 
 



 

     La quota inclou els serveis següents: 
       

- Espai cowork (una taula i cadira per projecte). 
- Sales de reunió i de formació. 
- Accés a Internet. 
- Serveis de recepció, correspondència i paqueteria. 
- Seguretat. 
- Directori d’empreses dinàmic. 
- Domiciliació comercial. 

 
A part d’aquests serveis s’establiran preus especials per a l’ús d’altres   
instal·lacions i serveis de Neàpolis. 
 
La utilització de l’espai i l’ús dels serveis es regularan en els convenis i, si 
s’escau, en el reglament intern que l’EPEL Neàpolis estableixi. 
 

2) Exposar al públic el present acord pel termini legal a efectes de 
suggeriments i reclamacions. Si no se’n presenten, s’entendrà l’acord 
definitivament aprovat.” 

 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, per justificar el nostre vot en aquesta proposta.  Hem de reconèixer que 
segurament en condicions normals el nostre grup donaria suport a la proposta 
d’imposició de taxes per a l’ús d’aquest espai que, recordem, és un espai 
destinat a nous emprenedors i precisament ho és ara en un moment en que hi 
ha una mancança important a la nostra ciutat i en el conjunt de Catalunya i 
d’Espanya, que és llocs de treball i que és el nombre d’aturats important que hi 
ha.  Per tant, d’entrada creiem que en el moment en què s’impulsa aquest 
projecte, amb aquest objectiu concret i donades les circumstàncies actuals, 
nosaltres seríem partidaris de que les taxes fossin d’una altra manera molt més 
assequibles i que posessin molt més a l’abast de la ciutadania l’ús d’aquests 
serveis.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Ens sorprèn que en la memòria que s’adjunta en l’expedient 
per justificar les taxes que s’imposen es parla sovint de la rendabilitat 
econòmica de l’espai.  Nosaltres estem convençuts que un espai d’aquestes 
característiques, per tal de donar serveis a nous emprenedors i, per tant, a 
noves activitats econòmiques que generin llocs de treball, no hauria de tenir la 



 

recerca del benefici econòmic o del resultat econòmic d’aquest resultat, 
d’aquest espai, sinó que hauria de tenir com a objectiu el resultat social.   
 
Però miri, disculpi’ns, encara hi ha una tercera qüestió.  I és que ens sorprèn 
moltíssim que una cosa que no té res a veure, però que sí que xoca molt en el 
moment actual, i és que es vulguin posar en marxa uns horts, que ens sembla 
una idea magnífica, doncs resulta que el preu que tenen que pagar uns nous 
emprenedors per generar nova activitat econòmica i crear llocs de treball sigui 
una taxa de 100 euros mensuals, i el que vulgui plantar un hortet hagi de pagar 
només 5 euros mensuals.  Creiem que això il·lustra perfectament que doncs 
per a l’equip de govern segurament els vilanovins no tindran feina, però com a 
mínim podran plantar l’hortet.  I per tant nosaltres no donarem suport en 
aquesta proposta d’imposició de taxes. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Sí, jo breument, jo crec que la iniciativa és positiva, el fet de cobrar la taxa dels 
100 euros ve lligada, com vostè deia amb la memòria, hi ha el tema de lloguer, 
tema de neteja i tema de seguretat.  I em sorprèn perquè aquest matí el 
president dels... de les Nuevas Generaciones del Partit Popular m’ha felicitat 
públicament a Canal Blau Ràdio, que estava encantat de la vida, que estava 
molt bé que només cobréssim 100 euros, que entenia perfectament que en 
aquests moments de crisi que es fes una aposta directa pel tema dels 
emprenedors.  I per tant no ho sé, potser que parlin vostès dos, però vaja, 
nosaltres la voluntat crec que és prou encertada.  Evidentment, si una cosa, tal 
com apuntava el senyor Ruiz, una cosa és generar activitat econòmica i per 
tant el fet de que es posi allà una empresa és perquè ha passat per una 
comisió de diversos organismes o institucions en aquest cas que dóna el 
vistiplau de la seva viabilitat econòmica, i per tant s’entén que un monti un 
negoci per intentar guanyar diners.  Una altra cosa és que després els guanyis, 
eh?, però la intenció és aquesta.  I un quan va a plantar faves, que ara és 
l’època de collir les faves, o si més no de collir els calçots, doncs home, no ho 
fa precisament per anar a vendre’ls al mercat, sinó senzillament per què?, per 
fer una bona... faves a la catalana, o bé uns calçots doncs passats així, no?  
Per tant, el fet de que pagui 100 euros per poder doncs collir les faves o d’aquí 
quatre dies que puguis plantar les tomaqueres és una cosa i una altra cosa és 
el fet de que puguis posar una empresa i la seva viabilitat, el fet de pagar 100 
euros em fa l’efecte que pocs llocs trobaràs que amb 100 euros doncs puguis 
disposar de tots els serveis que en aquests moments està donant Neàpolis. 
 



 

 
De totes maneres parli amb el senyor Álvarez, perquè aquest matí m’ha felicitat 
públicament a les ones de Canal Blau Ràdio, eh? 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Home, jo entenc, senyor Álvaro, que vostè es deu trobar a vegades 
més còmode a les tertúlies que no pas en els plens, no?  Però miri, deixi’m que 
li digui una cosa, nosaltres sempre hem felicitat l’única iniciativa que ha tingut 
aquest govern municipal per tal de crear ocupació a la nostra ciutat, l’única.  I li 
hem donat suport mentres no hi havia una proposta de taxes a sobre la taula.  
Però quan han posat vostès una proposta de taxes sobre la taula, i a més a 
més orientada, i li repeteixo, revisin-se la memòria econòmica, en la qual 
l’objectiu de la mateixa i l’objectiu de les taxes –que per cert, els 100 euros són 
els nou primers mesos, després són 200 euros-, l’objectiu de les taxes és 
rendibilitzar econòmicament l’espai.  Nosaltres podríem entendre que l’espai es 
volgués rendibilitzar socialment, rendibilitzar socialment, com es farà amb els 
hortets, com es farà amb els hortets, però no entenem que s’hagi de 
rendibilitzar econòmicament aquest espai en aquest moment actual, en el qual 
a Vilanova hi han més de 6.000 persones cercant feina. 
 
ALCALDE 
 
Bé jo, en tot cas només crec que és de felicitar aquestes iniciatives.  Em 
sembla que tinguin persones la possibilitat de... què?  Ha demanat la paraula?  
Ah, pues parli. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, bueno, per posi... 
 
ALCALDE 
 
No l’havia vist, no l’havia vist. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, havia aixecat la mà vàries vegades. 
 
ALCALDE 
 
Perdoni, perdoni. 
 
 



 

NEUS LLOVERAS 
 
Només per posicionar el vot del nostre grup, del grup de Convergència i Unió, 
breument.  Nosaltres donarem suport a aquestes taxes, no discutirem el preu 
de les taxes, no discutirem el projecte tal com s’ha plantejat, les explicacions 
ens han semblat correctes.  Ara bé, sí que no podem deixar de dir que ens 
sembla que aquesta iniciativa arriba molt tard, també compartim que s’han fet 
poques coses en aquest sentit.  Arriba molt tard aquesta iniciativa i just dos 
mesos abans de les eleccions, i també és lamentable, lamentem que Neàpolis 
continua sent un espai molt desaprofitat.  Afortunadament aquesta iniciativa li 
donarà una mica més de contingut, però continua sent un espai molt 
desaprofitat.  Tot això no treu que considerem adequades les taxes que s’han 
fixat i donguem evidentment suport a aquest projecte, perquè és un projecte 
que per a nosaltres és molt vàlid.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo només agrair el vot favorable del grup de Convergència i Unió i el que 
em sap greu i lamentar que la proximitat a les conteses electorals ens fagi 
perdre la perspectiva de les coses i acceptar que es pot aprovar una cosa que 
és positiva per a la ciutat sense necessitat d’entrar, des del meu punt de vista, 
en afirmacions que no porten enlloc i en afirmacions que em sembla que 
responen només a una coiuntura i no al fons de la realitat.  Que hi hagi uns 
espais per als joves emprenedors, per a la gent emprenedora, per poguer tirar 
endavant el seu projecte empresarial, amb espai, amb mitjans, amb 
instruments, amb suport, amb col·laboració, per 100 euros, em sembla una 
bona iniciativa.  I naturalment, com és públic, també es poden amb cadascun 
d’ells parlar en moments determinats que es produeixin situacions difícils.  En 
aquest sentit em sembla que no respon a una convicció que s’afirma sinó a 
una coiuntura i em sap greu, la veritat. 
 
Vots a favor.  Vots en contra.  Amb el vot en contra del Partit Popular s’aprova. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Vots en contra: PP (2) 
 

  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. INADMISSIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SECCIÓ SINDICAL DE 
COMISSIONS OBRERES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ EN RELACIÓ AMB L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2011. 

 



 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

  5.  COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. DONAR COMPTE DE L'ACORD 
PRES PER LA JGL EL DIA 1 DE MARÇ DE 2011, ON ES 
RELACIONEN LES PARTIDES ASSIGNADES PER FER FRONT 
ALS CONVENIS I SUBVENCIONS DE L'ANY 2011. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt que és el de donar compte, disculpin, dintre de Cohesió i 
Identitat, de donar compte de l’acord pres per la Junta Local, on es relacionen 
les partides assignades per fer front als convenis i subvencions. 
 
SECRETARI 
 
El quatre, primer el quatre. 
 
ALCALDE 
 
Disculpin, el quatre no he dit res perquè se m’ha passat, perquè l’havíem tatxat 
abans. Segons m’indica el secretari s’ha retirat per part dels representants 
sindicals l’aportació... per part de Comisions Obreres, la... 
 
SECRETARI 
 
Les al·legacions. 
 
ALCALDE 
 
El recurs, les al·legacions presentades, i en la mesura que estan retirades no 
es poden rebutjar.  En aquest sentit, doncs passaríem al punt número 5.  Ho 
havia de dir al començament del Ple.  Disculpin. 
 
El punt número 5 és donar compte de l’acord pres per la Junta Local, per la 
Junta de Govern Local del dia 1 de març, on es relacionen les partides 
assignades per fer front als convenis i subvencions de l’any 2011. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
celebrada el dia 1 de març de 2011, que literalment diu: 
 



 

“PRIMER. Destinar les quantitats relacionades amb càrrec a les partides 
corresponents, per fer front als convenis i subvencions de l’any 2011, segons el 
document que s’adjunta. 
 
SEGON. Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a 
la formalització del següent acord.” 



 
 

Expedient Interessat NIF 
Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000226/2011-SUB UGT - SERVEIS PÚBLICS    Subvenció 
ordinària 01,912,46400 700,00 € 

000189/2011-SUB CASA DE CASTILLA Y LEON-COMARCA DEL G. G5810669 1 Subvenció 
ordinària 01,912,46400 600,00 € 

000096/2011-SUB HOSPITALITAT DE LA MARE DE DÉU DE 
LOURDES 

G0869647 8 Subvenció 
ordinària 

01,912,46400 1.500,00 € 

000184/2011-SUB ASSOCIACIÓ REIKI VILANOVA I LA GELTRÚ 64589195 Subvenció 
ordinària 01,912,46400 450,00 € 

000099/2011-SUB ASSOCIACIÓ AMICS DEL COUNTRY DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ G6467604 2 Subvenció 

ordinària 01,912,46400 750,00 € 

000214/2011-SUB ASSOCIACIÓ BONSAI VILANOVA G6121979 6 Subvenció 
ordinària 01,912,46400 500,00 € 

000103/2011-SUB ASSOCIACIÓ VNG PER LA INDEPENDÈNCIA G6539725 9 Subvenció 
ordinària 01,912,46400 600,00 € 

06,169,48000 9.500,00 € 
31,330,48901 1.300,00 € 
41,156,48100 2.300,00 € 

000068/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL TACÓ G5890418 6 Conveni 

42,170,48000 700,00 € 

000177/2011-SUB ASSOCIACIÓ VEÏNS I PROPIETARIS DE RIBES 
ROGES G6490032 7 Conveni 06,169,48000 900,00 € 

000146/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANTA MARIA    Conveni 06,169,48000 1.200,00 € 
06,169,48000 9.000,00 € 

000147/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE MAR G5830803 2 Conveni 
31,330,48901 700,00 € 

000059/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS FONDO SUMELLA G6090577 5 Conveni 06,169,48000 3.800,00 € 

000128/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA COLLADA-SIS 
CAMINS 

G5911628 5 Conveni 06,169,48000 3.900,00 € 

000203/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLAÇA DE LA 
SARDANA G5832590 3 Conveni 06,169,48000 6.500,00 € 

000094/2011-SUB ASSOCIACIONS DE VEÏNS CAN MARQUÈS G5880015 2 Conveni 06,169,48000 2.900,00 € 
000163/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN XICARRO H5980950 9 Conveni 06,169,48000 500,00 € 

 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

06,169,48000 9.700,00 € 
000233/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT JOAN G5866274 3 Conveni 

31,330,48901 1.800,00 € 

000220/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PRAT DE 
VILANOVA 

62205182 Conveni 06,169,48000 1.200,00 € 

000212/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MOLÍ DE VENT G5903079 1 Conveni 06,169,48000 12.200,00 € 
06,169,48000 3.900,00 € 
41,156,48100 3.100,00 € 000001/2010-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CENTRE VILA G6055677 6 Subvenció 

ordinària 
42,170,48000 2.900,00 € 
06,169,48000 6.300,00 € 

000023/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA GELTRÚ G5939168 0 Conveni 
31,330,48901 3.500,00 € 

000016/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE L'ARAGAI G6267697 8 Conveni 06,169,48000 1.200,00 € 
000134/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ARMANYÀ    Conveni 06,169,48000 3.800,00 € 

000035/2011-SUB ASOCIACION LATINOAMERICANA DEL GARRAF G6430277 1 Conveni 08,169,48200 700,00 € 

000162/2011-SUB ASOCIACION CULTURAL DE GUINEA 
ECUATORIAL Y PAISES AFINES 

G6393718 9 Conveni 08,169,48200 500,00 € 

08,169,48200 2.100,00 € 
000079/2011-SUB CÀRITAS R5800295 G Conveni 

35,230,48000 1.500,00 € 
000084/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL GARRAF-PLURAL G6326799 1 Conveni 08,169,48200 400,00 € 
000058/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL CANDOMBE G6345678 4 Conveni 08,169,22604 350,00 € 
000004/2011-SUB XXXXXXXXX (DIAPPO TERANGA) A00184265   Conveni 08,169,48200 400,00 € 
000018/2011-SUB CREU ROJA Q2866001 G Conveni 08,169,48200 2.000,00 € 
000054/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA G6255423 3 Conveni 08,169,48200 900,00 € 
000221/2011-SUB ENTITAT CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS G6436502 6 Conveni 09,169,48200 3.500,00 € 
000080/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL ENDIMARI G6296301 2 Conveni 09,169,48202 3.000,00 € 
000231/2011-SUB ASSOCIACIÓ MUSICAL ITUTU ACHE G6517439 3 Conveni 09,169,48202 2.000,00 € 
000098/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL DESPERTA G6428843 4 Conveni 09,169,48202 1.500,00 € 

000302/2011-SUB JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

G6226139 1 Conveni 09,169,48202 1.000,00 € 

 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000024/2011-SUB ASSOCIACIÓ JUVENIL I CULTURAL 
"ORGANITZACIO ZERO" G6155748 4 Conveni 09,169,48202 3.000,00 € 

000013/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE JOVES LA CRIDA G6011856 9 Conveni 09,169,48202 600,00 € 
000343/2011-SUB ASSOCIACIÓ DELS TRES TOMBS G59066019   Conveni 10,430,22000 10.900,00 € 
000349/2011-SUB ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ G6225507 0 Conveni 10,430,22000 6.000,00 € 

000072/2011-SUB ASSOCIACIÓ FESTES DE SANT ISIDRE G6181629 4 Subvenció 
ordinària 

10,430,22000 2.150,00 € 

000138/2011-SUB INSTITUT D'ESTUDIS PENEDESENCS (IEP) G0888531 1 Conveni 31,330,48901 3.000,00 € 

000150/2011-SUB SOCIETAT SARDANISTA DANSAIRES 
VILANOVINS G0897381 0 Conveni 31,330,48901 7.200,00 € 

000102/2011-SUB AFEVI G5881970 7 Conveni 31,330,48901 1.500,00 € 
000090/2011-SUB AMICS DE LA LÍRICA I DE LA MÚSICA    Conveni 31,330,48901 1.500,00 € 
000153/2011-SUB PEÑA FILATELICA G0894496 9 Conveni 31,330,48901 1.200,00 € 

000155/2011-SUB GRUP INSTRUMENTAL PARRÒQUIA DE SANTA 
MARIA DE LA GELTRÚ 

G6042607 9 Conveni 31,330,48901 300,00 € 

000123/2011-SUB CORAL MOIXAINA G6461948 9 Conveni 31,330,48901 600,00 € 

000092/2011-SUB ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL D'ENVEJA G6371456 2 Subvenció 
ordinària 31,330,48901 500,00 € 

000211/2011-SUB A.E. TALAIA, AMICS DE LA SARDANA    Conveni 31,330,48901 11.000,00 € 

000228/2011-SUB AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS DE 
VILANOVA 

G5855025 2 Conveni 31,330,48901 10.000,00 € 

000117/2011-SUB ORFEÓ VILANOVÍ G6100061 8 Conveni 31,330,48901 900,00 € 
000230/2011-SUB MOIXIGANGA VILANOVA I LA GELTRÚ    Conveni 31,330,48901 600,00 € 
000121/2011-SUB COR DE CAMBRA ISQUIONE G6484603 3 Conveni 31,330,48901 600,00 € 
000216/2011-SUB TEATRE CÍRCOL CATÒLIC G5916728 8 Conveni 31,330,48901 2.500,00 € 
000086/2011-SUB GRUP DE DANSA DE VILANOVA G5855027 8 Conveni 31,330,48901 500,00 € 

000076/2011-SUB KATHARSIS THEATRE G6394801 2 Subvenció 
ordinària 31,330,48901 300,00 € 

000075/2011-SUB COLLA DE GEGANTERS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

V6016000 9 Conveni 31,330,48901 2.730,00 € 

000182/2011-SUB LA UNIÓ VILANOVINA L'ACORD I EL CORO G5830271 2 Conveni 31,330,48901 2.700,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000125/2011-SUB BORDEGASSOS DE VILANOVA G5913756 2 Conveni 31,330,48901 13.200,00 € 

000181/2011-SUB LA UNIÓ VILANOVINA L'ACORD I EL CORO G5830271 2 Subvenció 
ordinària 

31,330,48901 1.200,00 € 

000063/2011-SUB ASSOCIACIO CULTURAL ATENEU VILANOVI G6514926 2 Subvenció 
ordinària 

31,330,48901 300,00 € 

000083/2011-SUB GRUP XARXA D'ESPECTACLES INFANTIL-
JUVENIL 

   Conveni 31,330,48901 3.800,00 € 

000097/2011-SUB ASSOC. D'AMICS DE LA BIBLIOTECA MUSEU 
VÍCTOR BALAGUER G6121195 9 Conveni 31,330,48901 2.400,00 € 

000110/2011-SUB FALCONS VILANOVA I LA GELTRÚ V6198732 7 Conveni 31,330,48901 1.700,00 € 

000056/2011-SUB ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL DRAC DE LA 
GELTRÚ 

G6066581 7 Conveni 31,330,48901 1.200,00 € 

000055/2011-SUB ASSOCIACIÓ D'AMICS UNESCO DEL GARRAF G6361760 9 Subvenció 
ordinària 31,330,48901 200,00 € 

000108/2011-SUB CERCAVILA DE L'IMAGINARI DE VNG G6240800 0 Conveni 31,330,48901 5.500,00 € 
000141/2011-SUB FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA G5828480 3 Conveni 31,330,48901 2.000,00 € 
000038/2011-SUB ASSOCIACIÓ MUSEU DEL MAR G5862749 8 Conveni 31,330,48901 900,00 € 

000047/2011-SUB JOVENTUTS MUSICALS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

G6226139 1 Conveni 31,330,48901 1.500,00 € 

000298/2011-SUB DIABLESSES I DIABLES DE LA GELTRÚ    Subvenció 
ordinària 

31,330,48901 500,00 € 

000019/2011-SUB AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA G5812470 2 Conveni 31,330,48901 1.600,00 € 
    33,340,48201 1.500,00 € 

000308/2011-SUB ASSOCIACIÓ BALL DE DIABLES DE LA 
COLLADA SIS CAMINS 

G6472641 7 Conveni 31,330,48901 600,00 € 

000020/2011-SUB BALL DE DIABLES DE VILANOVA I LA GELTRÚ G5996770 3 Conveni 31,330,48901 1.700,00 € 

000002/2011-SUB TRONATS DE MAR G6340476 8 Subvenció 
ordinària 31,330,48901 500,00 € 

000005/2011-SUB EL ROSSEGALL GRUP DE TEATRE G5934491 1 Conveni 31,330,48901 1.200,00 € 
000338/2011-SUB DRAC DE VILANOVA-LA UNIÓ VILANOVINA    Conveni 31,330,48901 1.200,00 € 

000161/2011-SUB ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

G6142787 8 Conveni 31,330,48901 5.500,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000206/2011-SUB AMPA DE L'ESCOLA COSSETÀNIA DE VILANOVA G6116425 7 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 1.200,00 € 

000191/2011-SUB AMPA CEIP POMPEU FABRA G5934481 2 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000204/2011-SUB AMPA CEIP CANIGÓ G5822925 3 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 800,00 € 

000049/2011-SUB AMPA COL·LEGI SANTA TERESA DE JESÚS G5962454 4 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 600,00 € 

000043/2011-SUB AMPA IES LLUCH I RAFECAS G5988158 1 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000041/2011-SUB AMPA CEIP VOLERANY G6427089 5 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000053/2011-SUB AMPA COL·LEGI SANT BONAVENTURA G5989532 6 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000040/2011-SUB AMPA CEIP L'ARJAU G5938821 5 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 800,00 € 

000174/2011-SUB AMPA CEIP SANT JORDI-VILANOVA G6328427 7 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 800,00 € 

000105/2011-SUB AMPA ÍTACA    Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000011/2011-SUB AMPA EL CIM G6125416 5 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000331/2011-SUB AMPA DE L'ESCOLA LA PAU G6170547 1 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 800,00 € 

000197/2011-SUB ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES 
MANUEL DE CABANYES 

G6517489 8 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 800,00 € 

000143/2011-SUB CLUB DE FUTBOL VILANOVA G5849621 7 Conveni 33,340,48201 56.000,00 € 

000196/2011-SUB CLUB BILLAR VILANOVA I LA GELTRÚ ZZ4287   Subvenció 
ordinària 33,340,48201 1.100,00 € 

000062/2011-SUB CLUB NÀUTIC VILANOVA G6028003 9 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 1.500,00 € 

000085/2011-SUB FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ ESPORT BASE VNG G6254316 0 Conveni 33,340,48201 25.630,00 € 
    33,340,48202 30.370,00 € 
000077/2011-SUB CLUB NATACIÓ VILANOVA G5948828 8 Subv. ordinària 33,340,48201 2.700,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000045/2011-SUB CLUB PATÍ VILANOVA G5824242 1 Conveni 33,340,48201 22.000,00 € 

000157/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL GARRAF G6059806 7 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 300,00 € 

    01,912,46400 500,00 € 

000074/2011-SUB CLUB ESPORTIU ALFA G6221760 9 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 6.800,00 € 

000044/2011-SUB FUNDACIÓ PRIVADA CLUB PATÍ VILANOVA V6459770 1 Conveni 33,340,48201 34.000,00 € 

000186/2011-SUB PENYA DE RUGBI LA LLEGANYA G6361077 8 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 900,00 € 

000232/2011-SUB CLUB HÍPIC ROSPER G6249297 0 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 300,00 € 

000171/2011-SUB ASSOCIACIÓ JUNTS EN ACCIÓ G6523572 3 Subvenció 
extraordinària 33,340,48201 600,00 € 

000175/2011-SUB CLUB ESPORTIU VILANOVA I LA GELTRÚ G5826285 8 Conveni 33,340,48201 18.000,00 € 
000165/2011-SUB CLUB ESPORTIU AZIMUT V6464273 9 Conveni 33,340,48201 270,00 € 

000235/2011-SUB LLAGUTS DE LA CONFRARIA DE PESCADORS 
DE VILANOVA G6444968 9 Subvenció 

ordinària 33,340,48201 300,00 € 

000119/2011-SUB CLUB TRIATLÓ VILANOVA I LA GELTRÚ G6342773 6 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 900,00 € 

000046/2011-SUB CLUB TENNIS TAULA VILANOVA G6058945 4 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 3.700,00 € 

000089/2011-SUB UNIÓ CICLISTA VILANOVA G0892900 2 Subvenció 
ordinària 

33,340,48202 2.700,00 € 

000219/2011-SUB AMPA ESCOLA LLEBETX D'ADARRÓ 58712449 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000290/2011-SUB AMPA CEIP GINESTA G6018740 8 Subvenció 
ordinària 33,340,48201 800,00 € 

000159/2011-SUB ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT 
VILANOVA I LA GELTRU 

G6546818 3 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 400,00 € 

000025/2011-SUB SOCIETAT ESPORTIVA DE PESCA I CULTURAL 
LA GAVINA 

G5877322 7 Subvenció 
ordinària 

33,340,48201 200,00 € 

000009/2011-SUB CLUB BÀSQUET SAMÀ G6184526 9 Conveni 33,340,48201 3.300,00 € 
000114/2011-SUB GENT GRAN DE LA MAR G6092369 5 Subv. ordinària 34,231,48000 300,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000111/2011-SUB ALBA LACTÀNCIA MATERNA G6044700 0 Conveni 34,231,48000 200,00 € 
    35,230,48000 600,00 € 

000284/2011-SUB ASSOCIACIÓ COMPARTIR EXPERIÈNCIES 
COMPEX 

G6186224 9 Conveni 34,231,48000 2.500,00 € 

000299/2011-SUB ASSOCIACIÓ CAL PALLISSA G6544098 4 Conveni 34,231,48000 2.000,00 € 

000296/2011-SUB AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA 
GENT GRAN 

G5919553 7 Conveni 34,231,48000 1.500,00 € 

    31,330,48901 700,00 € 
000130/2011-SUB CENTRE D'ESPLAI EL DRAC MÀGIC G6061840 2 Conveni 34,231,48000 2.650,00 € 
000052/2011-SUB CENTRE D'ESPLAI ELS GRUMETS    Conveni 34,231,48000 800,00 € 
000078/2011-SUB CENTRE D'ESPLAI LA GELTRÚ    Conveni 34,231,48000 2.300,00 € 
000208/2011-SUB CORAL L'ALBADA DE CAN PAHISSA G6485950 7 Conveni 34,231,48000 1.500,00 € 
000201/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA FRONTISSA G6197062 0 Conveni 34,231,48000 1.450,00 € 
    08,169,48200 1.000,00 € 

000069/2011-SUB AMICS DE LA GENT GRAN DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

G6001746 4 Conveni 34,231,48000 4.000,00 € 

    35,230,48000 4.200,00 € 

000012/2011-SUB ASSOCIACIÓ INFANTIL CORAL L'ESTROP G6547578 2 Subvenció 
ordinària 34,231,48000 300,00 € 

000170/2011-SUB FEDERACIÓ PENSIONISTES CCOO    Subvenció 
ordinària 

34,231,48000 200,00 € 

000060/2011-SUB CENTRE D'ESPLAI LA CAPSA Q5800395 E Conveni 34,231,48000 800,00 € 
000066/2011-SUB CENTRE D'ESPLAI L'ESPURNA    Conveni 34,231,48000 2.300,00 € 
000067/2011-SUB AI, MARE! ASSOCIACIO SUPORT LACTÀNCIA  G6455485 0 Conveni 34,231,48000 200,00 € 
    35,230,48000 600,00 € 
000318/2011-SUB CREU ROJA Q2866001 G Conveni 34,231,48000 300,00 € 

000139/2011-SUB FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES 
DISCAPACITADES 

G0832848 6 Subvenció 
ordinària 

34,231,48000 400,00 € 

000022/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES MONOPARENTALS 
DEL GARRAF G6532531 8 Subvenció 

ordinària 34,231,48000 200,00 € 

    32,230,48000 400,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000180/2011-SUB ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL PÀRKINSON    Conveni 35,230,48000 1.200,00 € 

000286/2011-SUB ASSOCIACIÓ CATALANA D'AFECTATS DE 
FIBROMIÀLGIA 

G4359520 6 Conveni 35,230,48000 1.200,00 € 

000224/2011-SUB ASSOCIACIÓ ALFA G5948566 4 Subvenció 
ordinària 

35,230,48000 300,00 € 

000088/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA G6021976 3 Subvenció 
ordinària 

35,230,48000 1.000,00 € 

000136/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS 
MENTALS DEL GARRAF G6205904 3 Subvenció 

ordinària 35,230,48000 750,00 € 

000193/2011-SUB FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIO PRIVADA -
FIT- G6022984 6 Subvenció 

ordinària 35,230,48000 4.000,00 € 

000112/2011-SUB AECC CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER G2819756 4 Subvenció 
ordinària 

35,230,48000 750,00 € 

000116/2011-SUB ASSOCIACIÓ CATALANA DE SÍNDROME DE 
SJOGREN 

G6441148 1 Conveni 35,230,48000 800,00 € 

000042/2011-SUB CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I 
ATENCIÓ PRECOÇ GARRAF G0899221 6 Conveni 35,230,48000 2.500,00 € 

000225/2011-SUB ASSOCIACIÓ D’ESCLEROSI MÚLTIPLE G6229767 6 Conveni 35,230,48000 750,00 € 
000071/2011-SUB SUPORT ASSOCIACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE G6312986 0 Conveni 35,230,48000 3.500,00 € 
000342/2011-SUB CREU ROJA Q2866001 G Conveni 35,230,48000 1.500,00 € 
000183/2011-SUB PARRÒQUIA SANT JOAN  R5800102 E Conveni 35,230,48000 3.400,00 € 
000021/2011-SUB ATRA ASSOCIACIÓ G5821987 4 Conveni 35,230,48000 1.400,00 € 
000293/2011-SUB ASSOCIACIÓ MARINADA VNG G6529800 2 Conveni 35,230,48000 750,00 € 

000034/2011-SUB CERCLE DE SORDS G5814785 1 Subvenció 
ordinària 

35,230,48000 500,00 € 

000346/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CASERNES G6270554 6 Conveni 41,156,481001 1.200,00 € 
000149/2011-SUB ASSOCIACIÓ SINGLOT G6532919 5     0,00 € 
000050/2011-SUB ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC, SA A6149072 8     0,00 € 
000144/2011-SUB ASSOCIACIÓ DR. JUM G6536271 7     0,00 € 
000070/2011-SUB NOOTKA  KAYAC CLUB G6469147 0     0,00 € 
000001/2011-SUB PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE LA GELTRÚ Q5800283 C     0,00 € 
000064/2011-SUB ASSOCIACIÓ MANS CREADORES G6521464 5     0,00 € 



 
Expedient Interessat NIF 

Tipus de 

contracte 
PARTIDA Import 

000061/2011-SUB AMICS I PROTECTORS DELS GATS G6329518 2     0,00 € 

000057/2011-SUB ASSOCIACIÓ SON DA RUA BATUCADA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

G6546444 8     0,00 € 

000132/2011-SUB ASOCIACION DE ARQUITECTOS 
LATINOAMERICANOS EN ESPAÑA Y EUROPA 

G6490887 4     0,00 € 

000200/2011-SUB INSTITUT SETMANA DEL MAR G5833399 8     0,00 € 
000039/2011-SUB CLUB ATLETISME ATLETES VNG.ORG G6518481 4     0,00 € 
000152/2011-SUB XXXXXXXXXXX (BICIVNG) 077096587 N     0,00 € 

000168/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE KARATE JOSHINMON SHORIN 
RYU G6505052 8     0,00 € 

000327/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE FIRAIRES I ARTESANS DE 
VILANOVA G6509151 4     0,00 € 

000037/2011-SUB CLUB COLOMBÒFIL        0,00 € 

000291/2011-SUB ASSOCIACIÓ DE LA CARPA JUANITA I EL 
PORRÓ G6453283 1     0,00 € 

000029/2011-SUB GREMI D'HOTELERIA I RESTAURACIÓ G0879599 9     0,00 € 
000164/2011-SUB XXXXXXXXXXXXXXXX X1336790 F     0,00 € 

000032/2011-SUB ASSOCIACIO REAGRUPAMENT 
INDEPENDENTISTA G4397861 8     0,00 € 

000287/2011-SUB SOS RACISME     Conveni    0,00 € 
000227/2011-SUB CASAL D'AMISTAT CUBA-GARRAF G6049339 2     0,00 € 
000033/2011-SUB FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT VILANOVÍ G6441818 9     0,00 € 
000065/2011-SUB CERCLE PROFESSIONAL G6236907 9     0,00 € 
000199/2011-SUB ASSOCIACIÓ TRADITIONAL BUDO ARTS G6533146 4     0,00 € 
000051/2011-SUB ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC, SA A6149072 8     0,00 € 
000185/2011-SUB FUNDACIO PRIVADA ECOM G6465093 0     0,00 € 
000027/2011-SUB ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR        0,00 € 

000081/2011-SUB AMPA IES VILANOVA I LA GELTRÚ  
(BAIX A MAR) 

G6537535 4   0,00 € 

     517.800,00 € 



 

ALCALDE 
 
Endavant.  Això són donar compte del conjunt de... que va passar per la 
Comissió Informativa de les subvencions que es donen a les entitats de la 
ciutat. 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, sé que no s’ha d’aprovar ni rebutjar.  En tot cas l’aprovaríem igualment, 
però sí que entenem que de cara al futur hauríem de procurar un sistema per 
la donació d’ajuts i subvencions, per a l’atorgament d’ajuts i subvencions, que 
fos més transparent, que es basés en punts, on cada entitat pogués comparar 
quina ha estat la qualificació i qui ha estat el jurat que ha qualificat perquè una 
entitat doncs rep 600 euros o 900 euros, l’altra en rep 1.200, quan a vegades 
són molt similars.  Algú pot no entendre perquè hi ha aquestes diferències i per 
tant, més enllà dels criteris que les bases reguladores estableixen, però que no 
estableixen el mecanisme de qui el jutja i per tant no fa públic quin ha estat el 
procediment per jutjat aquests criteris, doncs nosaltres proposaríem que de 
cara al 2012, les noves bases tinguin un sistema pel qual tothom sàpiga el 
contingut dels convenis i la valoració en base a punts, o en base com es 
cregui, que... pel qual se’ls donen uns diners o uns altres a les entitats, de tal 
manera que totes les entitats sàpiguen per què se les ha jutjat, diguéssim, 
negativament o positivament, i per tant puguin fins i tot millorar en base en 
aquests criteris de cara a les següents convocatòries públiques, no?  Creiem 
que és normal, a més a més, en qualsevol concurs públic que es fa amb les 
empreses, es fa fins i tot amb les entitats de cooperació, amb els projectes de 
cooperació, doncs que també s’incorpori en aquest apartat d’ajuts i 
subvencions a les entitats la publicitat dels criteris i la publicitat de les 
puntuacions que rebi cada proposta a ser subvencionada o ajudada per 
l’Ajuntament.  I a més pensem que també és un donar compte a la pròpia 
ciutadania que paga els impostos que perceben aquestes entitats, explicar 
clarament i públicament per què, com i quan es donen els diners a cada entitat, 
més enllà de les justificacions que, òbviament, ja queden recollides. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. I... Tomàs. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
No, aviam, hi ha un tema que és el criteri de les bases i criteris que es fan... 
que s’aproven també per poder donar els convenis i les subvencions.  De fet, jo 



 

podria estar d’acord amb vostè en el tema de la subvenció, però el tema del 
conveni no deixa de ser un pacte, un acord entre l’entitat o l’associació i 
l’Ajuntament.  Per tant, hi han uns punts, uns capítols que tu fas això, a canvi 
reps això, pot ser econòmicament o pot ser amb serveis, o pot ser amb el que 
sigui, no?  Es pot parlar, eh?, pels que governin o els que estiguin a l’oposició 
al 2012 doncs que es pugui fer un altre tipo de plec de condicions, però jo li 
diria que el tema de la relació amb les entitats socials, el fet del tema de la 
puntuació, el barematge per punts, crec que no és la millor manera, la més 
encertada.  Molt personalment, eh?, crec que aquest criteri... jo crec que és 
una qüestió de voluntats, d’implicacions i de veritablement doncs volguer 
contribuir i col·laborar amb la vila amb moltíssimes activitats.  Per tant, seria 
difícil.  No obstant, escolti, jo crec que tot el que sigui millorar un reglament, 
unes bases per poder atorgar convenis i subvencions sempre està per fer, eh? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs donem compte. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 6 i 9 de l’ordre del dia. 
 

  6. MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU HOSPITAL 
D’AGUTS A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions.  Jo suggereixo, si els hi sembla, com hi han 
dues mocions que parlen de la mateixa qüestió, que és la 6 i la 9, que facin la 
presentació els respectius ponents per aquest ordre, i a partir d’aquí després 
que els altres grups entrin en el debat, si els hi sembla. 
 
Llegeix, per tant, la 6 i la 9? 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Des de fa molts anys Vilanova i la Geltrú ha reclamat la construcció d’un nou 
hospital d’aguts a la ciutat al servei de la comarca. 
 
Aquest ha estat un vell anhel vilanoví defensat i promogut pel conjunt de 
ciutadans i ciutadanes i, molt especialment, pel conjunt de treballadors, el 
comitè d’empresa i la Plataforma ciutadana que durant molts anys va liderar la 
millora de les condicions dels serveis de salut del nostre territori. 
 
En data 8 de gener de 2010 es va signar amb la Conselleria de Salut el 
Protocol per a la promoció del Pla de Reordenació Hospitalària del Garraf.  En 



 

ell es contempla la construcció d’un nou hospital d’aguts a Vilanova i la Geltrú 
al servei de la Comarca i la reconversió de l’Hospital Residència Sant Camil 
con un centre sociosanitari. 
 
Al mes de març del mateix any 2010 es va aprovar el pla funcional dels dos 
centres, tant per part del Consorci Sanitari del Garraf, com posteriorment per 
part del Servei Català de la Salut. 
 
Així mateix, es va procedir a la licitació del concurs d’idees.  En primer lloc, 
triant 5 equips de professionals per redactar els primers esborranys del nou 
hospital i, posteriorment, la idea guanyadora.  Així doncs, al mes de febrer es 
va procedir a adjudicar com a guanyador un dels 5 projectes. 
 
A les mateixes bases s’estableix que el guanyador de la idea té adjudicada la 
redacció del projecte. 
 
Recentment han aparegut als mitjans de comunicació informacions segons les 
quals la Conselleria de Salut s’està plantejant aturar les inversions en matèria 
de salut, entre les quals hi figura l’hospital de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per part de la Conselleria encara no s’ha realitzat un posicionament públic 
sobre el particular. 
 
Donades les circumstàncies, les confuses informacions i la necessitat i prioritat 
d’aquest equipament per a la ciutat i la comarca, el Ple de l’Ajuntament 
acorda: 
 
“PRIMER. Demanar a la Conselleria de Salut que, de forma immediata, 
encarregui la redacció del projecte a l’equip guanyador del concurs d’idees. 
 
SEGON. Demanar al Departament de Salut un posicionament explícit i 
favorable a la continuació del procés de construcció del nou hospital d’ajuts a 
Vilanova i la Geltrú al servei de la comarca i de Cunit, i iniciï la negociació amb 
el Consorci Sanitari del Garraf per a la definició dels mecanismes de 
finançament homologables als realitzats en altres territoris. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 

  9. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL FUTUR HOSPITAL DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 



 

En data 7 de gener de 2010, la consellera de Salut, l’Hble. Sra. Marina Geli, 
va signar a Vilanova el protocol d’intencions i col·laboració per promoure el Pla 
de reordenació hospitalària del Garraf.  
 
En la mateixa data es va comprometre a que a la primavera d’aquell mateix 
any estarien redactats els plans funcionals del nou hospital d’aguts de 
Vilanova i a la Geltrú i el del centre sociosanitari a Sant Pere de Ribes, i que 
els projectes estarien acabats abans de final d’any per iniciar les obres el 
2011. Finalitzat el 2010 els esmentats projectes no s’havien ni tan sols licitat i 
que s’havia engegat un concurs d’idees per a la definició del nou centre que 
es va tancar el passat mes de febrer de 2011. 
 
Fruit de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 28 de novembre 
de 2010, s’ha constituït un nou govern a la Generalitat de Catalunya que s’ha 
trobat una situació financera molt i molt complicada. Més de 7.600 milions de 
dèficit en el pressupost de la Generalitat de Catalunya, molt allunyada de les 
obligacions requerides tant per l’Estat espanyol com per la Unió Europea.  
 
D’altra banda, donades les dates de les eleccions al Parlament de Catalunya 
es va procedir a prorrogar el pressupost i, per tant, sense possibilitats 
d’afrontar noves despeses fins que no s’aprovi el pressupost per a l’any 2011. 
 
Vist que en aquests moments disposem d’un protocol d’intencions i 
col·laboració per promoure el Pla de reordenació hospitalària del Garraf. 
 
Vist que tot i que no s’han complert els terminis compromesos per l’anterior 
consellera de Salut, la Sra. Marina Geli, sí disposem d’una idea guanyadora 
del concurs efectuat. 
 
Vist que la infraestructura hospitalària a Vilanova i la Geltrú és una aposta 
estratègica de totes les formacions d’aquest consistori. 
 
Vist l’actual context de dificultats financeres de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya per tal que, un cop aprovats els 
seus pressupostos en seu Parlamentària, pugui procedir a la licitació del 
projecte de construcció d’un nou centre hospitalari a Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Manifestar la voluntat inequívoca de totes les forces polítiques del 
consistori de treballar colze a colze amb l’administració de la Generalitat per 
garantir la viabilitat de la construcció d’aquest equipament, dins del 
coneixement del context de crisi econòmica i dèficit pressupostari actual. 



 

 
TERCER. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
en la persona del seu conseller de Salut.” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, el contingut d’aquesta moció jo crec que és... no 
se sent?... Bé, el contingut d’aquesta moció jo crec que és molt clar, vull dir 
que és... es basa en demanar a la Conselleria, el que fa és demanar a la 
Conselleria que compleixi amb els compromisos que estaven establerts en el 
protocol que es va signar el dia 8 de gener, que bàsicament era la construcció 
del nou hospital a Vilanova i la Geltrú i la reconversió de Camils i llavorens 
posava una sèrie de passes que deia doncs: primer s’han de fer els plans 
funcionals, aquests es van aprovar al març del 2010; després fer el concurs 
d’idees, que això es va alentir, diguem, per tot el tema de les eleccions pel mig, 
que llavorens es va adjudicar al febrer del 2011; llavorens ara el que tocaria és 
encarregar el projecte executiu, de manera que llavorens es pogués fer 
després el concurs per a la licitació de la construcció de l’hospital.  Llavorens el 
que es demana és que es compleixi això, perquè com que va sortir a la premsa 
que no es volia... no es pensava fer l’hospital de Vilanova i després hi ha 
hagut... això ha creat una mica de confusió de veure què passava. I llavorens 
home, el que pensem és de que és una necessitat avalada tècnicament pel 
propi Servei Català de la Salut.  El que pensem és de que hem d’anar tots junts 
demanant l’hospital, o sigui, la construcció de l’hospital.  Per tant, que se 
segueixin les passes i que ara seria l’encarregar immediatament el que seria el 
projecte executiu, que això estava en les pròpies bases del concurs d’idees, de 
manera que després es pugui fer la construcció.  I és clarament això el que es 
demana, de que anem tots junts amb aquesta moció i es demana el suport a la 
moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, la moció que presentava... estic una mica fort, disculpin, si a algú li he 
deixat sord disculpeu...  La moció en aquest cas del grup de Convergència i 
Unió anava una mica en la línia del que ha dit la regidora, segurament amb 



 

matisos i amb diferències respecte als temps, respecte a les formes de com 
s’ha arribat fins la situació actual, però entenem doncs que la voluntat 
intrínseca en dugues mocions és pràcticament la mateixa, és a dir que 
l’hospital pugui ser una realitat per a tota la gent de la ciutat i de la comarca i 
fins i tot de Cunit, eh? -perquè a vegades ens la deixem-, perquè la gent 
entengui doncs que és una necessitat per a tothom, i per tant ja li vam 
manifestar i tornem a manifestar la voluntat de retirar la nostra moció, sempre i 
quan hi hagin dos puntualitzacions a la seva, i que el sigui que al primer acord, 
quan parlen de forma immediata, retirar lo de forma immediata, perquè la 
immediatesa en política doncs és difícil de complir moltes vegades, i cal veure 
doncs quina és la possibilitat del govern de la Generalitat d’entendre el que és 
immediat o el que és de forma urgent, que entenem que ha de ser de forma 
urgent, i entenc que el posicionament públic dels diferents grups ha de ser 
aquest i nosaltres remarem en aquest sentit.  I per altra banda, no entenem 
que calgui que el Departament de Salut fagi un posicionament explícit, sinó 
que entenem que ha d’iniciar, i així ho diuen, la negociació pel tema del 
Consorci... amb el Consorci Sanitari pels mecanismes de finançament.  Per 
què?  Perquè és que en cap moment entenem que la Conselleria de Salut s’ha 
negat a fer aquest hospital, no ha manifestat públicament en cap moment que 
aquest hospital no es faci, en tot cas hi ha hagut alguna comunicació a la 
premsa que això ho ha pogut fer entendre, però no hi haurà ni veuran cap 
declaració pública de cap conseller ni cap responsable màxim de la Generalitat 
que digui que aquest hospital, que aquest projecte no s’hagi de realitzar. 
 
Per tant, amb aquests dos... aquestes dugues puntualitzacions, i en espera del 
que diuen els altres portaveus en aquest sentit, doncs nosaltres estaríem 
disposats a retirar la nostra, sempre i quan hi haguessin aquestes dugues 
modificacions. 
 
ALCALDE 
 
Per posicionar si s’accepten les esmenes... 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, no?  Vull dir, a veure, nosaltres entenem que... de fet nosaltres demanem 
que sigui de forma immediata perquè és tal com estava també ja previst, i lo 
del posicionament explícit era bàsicament perquè com que han sortit notícies, 
el propi conseller ha dit després de que no farien més hospitals.  Per tant, amb 
aquesta confusió pues per això demanàvem la... el posicionament explícit dient 
a favor, diguem, d’aquest hospital, no?  Però jo crec que en ares del consens i 
crec que el que ens interessa a tots és de que... és d’anar junts -a mi em 
sembla que això està claríssim- acceptaríem les esmenes.  Llavorens, per tant, 
quedaria només aquesta amb les esmenes. 



 

 
ALCALDE 
 
Exactament.  Molt bé, ara els correspon als grups.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres entenem que el tema de l’hospital és sens dubte el tema estrella 
a la societat, i el tema estrella no per qüestions positives, sinó per la 
preocupació que està generant a la ciutadania l’espera sine die de l’anunci del 
nou hospital, de moviments positius al nou hospital.  Fa quatre anys que 
s’arrossega, va ser tema electoral a les anteriors eleccions, tot apunta que 
tornarà a ser tema electoral en aquestes eleccions.  Mai, jo crec, que una obra 
pública aquí a Vilanova havia donat tants vots, o tret tants vots com el tema de 
l’hospital, i realment des d’una perspectiva del que se sent i es parla al carrer i 
al que es refereix molta gent al carrer, la preocupació està sobre la taula i 
nosaltres tenim diferents dubtes al voltant del moment de presentar aquesta 
moció, de les declaracions públiques que fan uns i altres, i de com acabarà la 
situació.  I ens preocupa igual que li preocupa a la gent del carrer la incertesa 
que plana sobre el tema. 
 
Ens preocupa, d’una banda, com he dit, el tema electoral, o sigui, ens 
preocupa que serà del tot irresponsable que l’hospital es retiri o es posposi 
dos, tres, quatre, cinc anys, o sine die una altra vegada, just després de les 
eleccions.  Serà encara pitjor que la Conselleria, a un mes de les eleccions, 
doni el vistiplau a la construcció del nou hospital.  O sigui, ara, es miri com es 
miri, moltes de les possibilitats que () l’hospital són susceptibles de ser enteses 
en clau electoral, cosa que no podria ser més negativa per la unitat, que és la 
següent qüestió que tenim, de la unitat en defensar l’hospital.  Es parla d’unitat 
en defensar l’hospital, però és que algú hi està en contra?  Algú ha sospitat en 
algun moment que es pot trencar la unitat del clam a favor del nou hospital?  
Doncs llavors nosaltres no entenem quines són les declaracions públiques que 
reivindiquen unitat a favor de l’hospital, d’una i de l’altra banda.  I quan parlo 
d’una banda i l’altra és tripartit i Convergència, eh?, s’entén... és força clar.  No 
ho entenem, no entenem a no ser que es vulgui dir amb “unitat” que no es parli 
de l’hospital críticament i de com s’està portant el tema de l’hospital 
críticament, i nosaltres en aquí no pensem callar.  El suport tot, ara, hem d’anar 
junts a negociar l’hospital?  Bueno, jo sé de la Neus Lloveras que no hi va anar 
junts amb l’ajuntament, hi va anar personalment a parlar amb el seu conseller, 
amb el seu nou conseller, o hi va anar, va sortir a la premsa, en tot cas si 
m’equivoco en el torn de rèplica corregiu-me, si us plau, però en tot cas va fer 
una... un moviment propi, per dir-ho d’alguna manera, enfront de la nova 
Generalitat per anar a parlar de l’hospital, cosa que entendríem nosaltres des 
d’un principi que com que no estem parlant d’unitat d’estar d’acord amb el nou 



 

hospital, seria unitat d’actuació, aquesta unitat d’actuació es trenca.  En tot cas 
nosaltres entendríem, però que això ens exclou a la CUP, òbviament, que 
tripartit o Convergència defensessin junts l’hospital, és a dir, els que han 
governat set anys i els que governen a la Generalitat defensessin junts 
l’hospital.  A nosaltres no se’ns inclou, perquè això que ha dit l’Encarna Grifell 
de: “hem d’anar tots junts amb el nou hospital”, nosaltres no serem convidats 
tampoc a anar enlloc a defensar l’hospital, però entenem que el govern i en 
aquest cas el principal partit de l’oposició sí que estan en condicions 
d’entendre’s i anar-los a defensar junts. 
 
No són iguals les mocions, perquè la moció que presenta el govern fa esment 
a una cosa que a nosaltres ens preocupa, que són els detalls de com es pot 
materialitzar l’anunci del nou hospital en els propers mesos, que és el 
finançament, les fórmules de finançament.  I ens preocupa, perquè vistes les 
retallades que ja està fent la Generalitat, vista la situació econòmica de la 
Generalitat i vistes les... el caire ideològic, diguéssim, de les polítiques i de les 
inversions que està prenent doncs el govern de la Generalitat, diferent al que hi 
havia ara, ens preocupa doncs un finançament bàsicament privat, un 
finançament bàsicament fora del control públic, un finançament doncs que 
afecti parts substancials dels departaments que ha de tenir aquest hospital i 
que els posi en mans privades, i ens preocupa, perquè de passar a tenir un 
hospital públic, que era la promesa, perquè no només ens interessa que hi hagi 
un hospital nou, a nosaltres ens interessa bàsicament dues coses: inversió 
sanitària a la comarca i gestió pública d’aquesta inversió sanitària, i control 
públic d’això.  I ens temem que algunes... i això ha suscitat aquí en aquesta 
moció del govern que les fórmules de finançament que se’ns proposin 
divideixin, llavors sí, la unitat a l’hora de demanar l’hospital.  I aquesta és una 
altra temença juntament amb -perdó, m’he perdut-, és una altra temença 
juntament amb la utilització electoral del tema. 
 
Per tant, nosaltres òbviament votarem a favor de qualsevol moció que passi 
per aquest Ple, com n’han passat tantes d’altres, votarem a favor, però serem 
crítics amb la utilització electoral que se’n faci d’aquest tema, i demanem en tot 
cas responsabilitat, que no ens pertoca a nosaltres, que no estem ni a la 
Generalitat ni hi hem estat, ni estem al govern de la ciutat, sinó que pertoca 
sobretot a qui està governant la ciutat ara, qui la governarà potser després i a 
qui està governant a la Generalitat, de posar-se d’acord i home, una de les 
senyals de posar-se d’acord, és bo el gest de retirar la moció, però és 
presentar una moció conjuntament.  O és que no hi ha cap espai de diàleg 
previ al Ple, on el principal partit de l’oposició que ara governa la Generalitat i 
el tripartit d’esquerres que governa l’Ajuntament,  puguin acordar una moció i 
puguin escenificar aquest anar junts a demanar l’hospital?  És que s’ha 
d’acordar al Ple, han de venir amb mocions separades firmades cadascuna pel 
propi logotip per reivindicar d’alguna manera que cadascú ha tingut alguna 



 

cosa a dir?  Home, si hem d’anar junts a buscar l’hospital, no s’ha de fer només 
amb una altra declaració simbòlica del Ple, que serveixen pel que serveixen les 
declaracions simbòliques del Ple, sinó que s’hauria de materialitzar amb un 
treball real i conjunt, abans del Ple.  No sé si això només és l’escenificació de 
que no hi ha treball conjunt, ni abans ni després del Ple, de que ara mateix no 
estan treballant conjuntament les forces d’aquest Ple per anar a demanar junts 
l’hospital, o només ha estat diguéssim la sortida a Ple de dues mocions 
diferents, doncs per escenificar que hi ha dues forces diferents que pugnen pel 
govern de la ciutat.  Però nosaltres demanaríem en tot cas que si es vol unitat 
aquesta unitat es materialitzi d’alguna manera i no s’arribi al Ple amb dues 
mocions diferents. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres ja entenem... no teníem previst ni molt menys parlar 
sobre electoralisme, ni d’una moció ni de l’altra moció, ni de l’anunci que es va 
fer en el seu moment d’exigir un nou hospital per a la ciutat, no?  Perquè, amb 
independència de que siguin mocions electoralistes, o que ho fora el propi 
anunci per part d’un candidat, la construcció del nou hospital a la ciutat, creiem 
-i em dóna la impresió de que som els únics en aquest Ple que ho hem cregut 
al llarg de molts anys- que és necessari un equipament d’aguts a la nostra 
ciutat potent, que dongui servei no només a la ciutat sinó a tota la comarca.  
Ho creiem ara i ho crèiem en el moment en què altres votaven mocions perquè 
s’acabés tancant l’hospital comarcal de Sant Antoni Abat.  Però, amb 
independència de si hi ha electoralisme o no, insisteixo, creiem que aquesta és 
una bona opció per a la ciutat i en segon lloc celebrem que de les dues 
mocions n’hagi quedat una de sola, i donat que hi ha aquest acord perquè sigui 
una sola moció, ens atreviríem a proposar afegir un punt al principi, perquè el 
que es trasllada són els acords, no?, i els acords només fa que exigir coses, 
no?, jo crec que estaria bé incloure un punt a l’inici dels acords que digués que 
aquest ajuntament en Ple ratifica el desig i la voluntat del Pla de Reordenació 
Sanitària del Garraf, que ha estat aprovat pel Servei Català de Salut i ha estat 
aprovat pel Consorci Sanitari del Garraf, no?  No només per exigir, sinó per dir 
escolti’m, miri, la ciutat de Vilanova en el seu conjunt estem a favor d’aquest 
equipament, no?  I crec que això acabaria per completar aquesta moció i li 
donaria un aspecte més positiu que no només aquell de reivindicar que es 
facin coses, que es facin coses.  És dir, escolti’m, nosaltres, tots conjuntament 
estem d’acord en que això es tiri endavant, no?  Per tant, amb independència 
de que es pugui acceptar o no aquesta esmena in voce que presentem ara, 
nosaltres donarem suport a la moció. 



 

 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, doncs per... en funció de les intervencions que hi ha hagut dels portaveus, 
m’agradaria comentar un parell de coses, o tres.  En primer lloc, la senyora 
Neus Lloveras no es va reunir amb el conseller, no s’ha reunit, vull dir, si llegeix 
vostè la premsa, que em sembla que la llegeix, veurà que és que no hi ha una 
reunió amb el conseller, que en tot cas el que vem fer, com a grup polític, va 
ser demanar informació a un responsable del Departament, en cap cas el 
conseller, i a part és així, de com està la situació de l’hospital.  Crec que la 
unitat ben entesa també vol dir que cada grup polític, en funció de les seves 
possibilitats, pugui remar en funció de que l’hospital pugui... sí, home, sí, la 
unitat no és anar als llocs només a veure tots junts i com si fos una germanor a 
veure què fem o què deixem de fer, vol dir que amb els instruments que un 
disposa tractar de que aquell acord que s’ha pres al Ple es pugui acabar de 
rematar.  Això ho pot fer el Partit Socialista, ho pot fer Esquerra Republicana, 
ho pot fer vostè des de la CUP, ho pot fer qui consideri oportú, perquè a mi, 
com a Convergència Democràtica de Catalunya i com a Convergència i Unió ja 
ens va bé que la gent de la CUP reclami l’hospital, no és cap inconvenient, jo 
crec que és positiu, suma, eh?  Em sembla que no... que en aquest tema no 
ens posarem en desacord, al revés, estaríem d’acord, no? 
 
D’altra banda, home, no parli vostè d’electoralisme perquè bàsicament tota la 
seva intervenció ha estat electoralista.  Sí, home, sí.  Perquè si vostè parla que 
el Partit Socialista i que nosaltres som electoralistes, és perquè vostè està fent 
electoralisme, vostè ens parla del que parla el poble, com si els demés no 
sapiguéssim el que diu el poble.  També ho sabem els altres, els altres grups 
polítics. 
 
I segona, no em digui que no fa electoralisme quan vostè a la seva declaració 
avui aquí en el Ple bàsicament és pura i absolutament electoralista, perquè, 
que hi ha algun problema en que Convergència i Unió presenti una moció i que 
la presenti el tripartit i que ens posem d’acord al Ple, a la casa del poble, al lloc 
on s’ha de debatre les coses?  Jo no crec que hi hagi cap tipo d’inconvenient.  
No sempre les coses s’han de fer en una habitació, en un lloc diferent al que 
sigui el Ple, no?, en el Ple es poden acordar coses i hem acordat amb la gent 
del tripartit doncs en aquest cas arribar a un acord.  No crec que sigui negatiu, i 
vostè ens ho planteja com si fos una cosa negativa.  No pateixi, també hem 
arribat a aquest acord segurament perquè hem parlat amb ells, prèviament a 
arribar a aquest Ple.  Per tant, no hi ha aquesta situació que vostè planteja.   



 

 
I finalment jo absolutament d’acord, si en el cas que la gent que ha presentat la 
moció doncs hi està d’acord, a acceptar l’esmena que ha presentat el Partit 
Popular. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez, que volia matitsar algo... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Molt breument.  Jo tampoc no volia afegir gaires coses més, però compartir el 
que acaba de dir el senyor Sánchez en aquesta intervenció, no?  Jo crec que 
aquí tots hem de col·laborar en la mesura del possible.  Doncs miri, els hi diré 
que jo també he tingut l’oportunitat de parlar amb el mateix senyor que ha 
parlat la senyora Lloveras, amb el senyor Sancho, l’única diferència és que 
nosaltres no hem fet una roda de premsa per anunciar-ho.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor... 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
És que nosaltres no vem fer una roda de premsa, senyor Rodríguez, vostès no 
sé quina informació tenen, o la tenen esbiaixada, però en tot cas pregunti a qui 
vulgui, però nosaltres no hem fet cap roda de premsa anunciant cap reunió, ni 
cap nota de premsa, en tot cas una nota de premsa posterior a que surtin les 
informacions, per clarificar el que dèiem nosaltres, però en cap cas hem fet cap 
anunci previ.  Cadascú parla amb qui vol i fa l’acció política que consideri 
oportú, però en cap cas hem fet això.  És que jo no sé si al final vostès doncs 
reben les informacions com consideren oportú. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, nosaltres quan hem intervingut i hem dit que el que parla al carrer és el 
tema de l’hospital no és perquè només nosaltres escoltem el carrer, és que tots 
compartim el que segurament el tema més parlat al carrer que ens vénen a 
buscar tothom és l’hospital.  Si vostè ho ha volgut entendre diferent... 
 



 

Home, tenim idees diferents del que és “hem d’anar tots junts a demanar 
l’hospital” i “unitat”.  Però tan diferents que ara jo ja m’he perdut absolutament, 
eh?, en què s’està referint Convergència quan demana unitat, o en aquest cas 
l’Encarna quan parlaven d’anar tots junts a demanar l’hospital.  Perquè si 
cadascú pot fer el que vulgui, no hi ha una coordinació entre grups municipals 
per preparar l’estratègia o tenir una estratègia comuna de com actuar davant 
de la Generalitat, com anar a visitar la Generalitat, etc., per mirar veure de 
desencallar el tema, etc.  Si tot això no existeix, si a més a més cadascú pot fer 
els actes que vulgui i intentar per la seva banda fer el que vulgui mentre 
respecti els acords, doncs la unitat d’”hem d’anar tots junts a demanar 
l’hospital” és molt relativa, tan relativa que vaja, em semblen paraules buides. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo, si em permeten, perquè home, amb relació a fa uns anys algunes coses 
s’han avançat.  És a dir, aquí en el nostre territori, Garraf i el poble de Cunit, 
tenia una ordenació sanitària que feia que hi havia un hospital d’aguts que 
estava a Sant Camil fonamentalment, i un sociosanitari que era Sant Antoni.  
La reivindicació que en un moment determinat es va fer, explícita i que després 
va recollir el govern i que després va recollir el conjunt del Ple municipal, va ser 
que s’havia de produir una reordenació sanitària en el nostre territori que 
portés a que la nova i gran inversió sanitària d’aguts a la comarca fos a 
Vilanova, amb un nou centre al servei de la comarca i de Cunit.  I això no era 
fàcil, perquè saben perfectament que hi ha una història llarga, i complicada, i 
molt complicada entre els dos centres, durant molts i molts i molts anys.  I el 
que es va produir va ser un treball lent, difícil, però que va treure com a fruit 
aquest procés d’interiorització per part del Servei Català de la Salut i del 
govern de la Generalitat. Però més important que el govern, molt més encara, 
els tècnics i els planificadors del Servei Català de la Salut, perquè són 
persones que transcendeixen les seves opinions als governs, perquè són els 
tècnics sanitaris del nostre país, d’ahir, d’avui i de demà.  I el que era més 
important és que aquests interioritzessin que això era una necessitat i que ho 
aprovessin ells, els responsables tèncics, naturalment després el govern que 
ho impulsi, l’anterior i confiem també que l’actual. 
 
Aquí es va produir un pas importantíssim.  En primer lloc la unificació dels dos 
centres amb una única gestió.  Complicada, eh?, complicada.  I passar de 
mans públiques, ara que parlàvem de la cosa pública.  Hi havia dos centres 
privats concertats, un municipal, però dos centres privats concertats que 
gestionaven la salut del nostre territori.  I ara hi ha un centre públic de majoria 
municipal.  Per tant, si hi ha alguna tendència és més aviat en fer-ho més 
públic que no pas més concertat, fins al dia d’avui, en tot el procés que hi ha 
hagut.  El primer pas va ser el d’unificar la gestió, el segon d’establir quin era el 
full de ruta de futur, quina era la inversió que s’havia de fer: clarament, si 



 

reformar l’hospital dels Camils o fer un nou hospital a la capital de la comarca, 
parlant ras i curt.  I es va prendre al final i es va aconseguir que es produís 
aquesta opció, amb el consens d’aquí dintre i naturalment amb l’aval dels 
tècnics del Servei Català de la Salut i els seus responsables, i després el 
govern de la Generalitat. 
 
Ara hi ha un canvi de govern i un canvi de govern que provoca, com tot canvi 
de govern, si em permeten l’expresió, soroll, és a dir, opinions.  S’espera, un 
escolta què és el que diu el nou govern.  I arriben rumors i comentaris i 
filtracions, i notícies i contranotícies, respecte de quina opinió té el govern 
respecte de l’hospital.  Insisteixo, perquè el Servei Català de la Salut segueix 
tenint la mateixa opinió, de tal manera que el dia no sé quin de gener va 
aprovar l’empresa, diguem-ne, el despatx d’arquitectes que guanyava el 
concurs d’idees.  I quina és la nostra obligació en aquest escenari?  Home, des 
del govern municipal de garantir que hi hagi un consens.  Permeti’m que parli 
d’això.  Home, arribar amb una moció que s’assembla bastant una amb l’altra i 
arribar a un acord aquí em sembla lo més normal del món.  Llocs per parlar de 
les coses?, moltíssims, però miri, ara mateix, per exemple, hi ha una moció 
presentada pel grup de Convergència i Unió sobre el mercat hipotecari i vostè 
em presenta una esmena ara, cosa que és lo més normal del món.  Que no ha 
tingut cinquanta escenaris vostè per parlar d’aquest tema i portar-nos la 
proposta abans?, o ha considerat que era prudent fer-ho ara, perquè ho han 
parlat ara, perquè ho han dit ara...  És a dir, arribar a un consens aquí respecte 
a aquest tema, home, em sembla raonable.  Perquè, quin és al final l’objectiu?,  
pues si em permeten, el punt número 1 que és el que diu el senyor Rodríguez, 
clarament.  Escolti, reafirmar en el nou govern la voluntat del govern de la 
ciutat i del consistori en Ple, i per tant de la ciutat, de que es tiri endavant allò. 
 
Respecte del final.  Home, el consens vol dir que el govern de la ciutat, amb 
l’aval del Ple municipal, se’n va a negociar.  Si em diu: a vostè li ha agradat 
que hi hagin responsables del govern de la Generalitat que abans de veure’s 
amb el govern municipal es veu amb un grup?  Home, no.  Ara, això és 
suficient com perquè ara nosaltres provoquem un lio i divisions i... pues no, 
perquè el més important és el consens.   Naturalment que no m’ha agradat, 
perquè no ho trobo correcte, però escolti, són nous i per tant aquests potser 
han comès un error.  L’important és que hi hagi una relació, una relació 
institucional entre el govern de la Generalitat i el govern municipal, amb el 
consens de tots els que estem aquí.  Insisteixo, potser el que ho expresa més 
bé és el punt número 1, ratificar la voluntat del govern... ai, de la ciutat de 
Vilanova, a través del seu Ple municipal, de que el Pla d’Ordenació, de 
Reordenació Sanitària que preveu un hospital d’aguts a Vilanova per a la 
comarca manifestar el nostre... ratificar el nostre suport de tots plegats amb 
això. 
 



 

Finalment, respecte a les fórmules de finançament.  N’hi han moltes, però no 
dos.  És a dir, no hi ha la pública i la privada, n’hi ha moltes més.  Hi ha, per 
exemple, la que es fa que es financia un centre per l’activitat.  Per exemple, la 
Plataforma de Serveis a la Dependència que acabem d’estrenar ara fa ben 
poc.  El govern de la Generalitat concerta amb nosaltres, Consorci de Serveis 
a les Persones de la ciutat de Vilanova, un número de places que es 
compromet a pagar, i tu amb això demanes un crèdit i fas el centre.  Així s’han 
construït, encara no ho deu saber, uns quants hospitals, no em sé quins, eh?, 
però segurament els deu saber. 
 
Un augment d’activitat a la nostra comarca. Nosaltres creiem que hi ha marge, 
perquè estem infrafinançats, un augment de l’activitat, i amb aquest augment 
de l’activitat i els marges que això genera poguer demanar un crèdit i finançar 
l’hospital.  Com per exemple l’ampliació de Sant Joan de Déu, em sembla que 
és... ai, el de Sant Boi, per exemple, el de Sant Boi, no?, que s’amplia, o tants 
altres que s’han fet.  Per tant, no hi ha la privatització o que del pressupost de 
la Generalitat directament surtin els recursos.  Hi ha aquest mecanisme i n’hi 
han molts d’altres.  Per tant, missatge: home, anem a una, anem a una perquè 
s’ha posat aquest tema sobre la taula i no té retorn.  I aquest és el missatge 
que el govern municipal traslada al govern de la Generalitat, juntament amb la 
mà estesa per arribar a acords per tirar-lo endavant. 
 
Si els hi sembla, passem a la votació de la moció amb la incorporació del punt 
que ha establert el... que ha explicat el senyor Rodríguez.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
La moció de CiU, que correspon al punt número 9, ha estat retirada.  Només es 
vota la moció núm. 6 amb les esmenes proposades, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Ratificar el desig i la voluntat dels continguts del Pla de Reordenació 
Sanitària del Garraf, aprovat pel Servei Català de Salut i pel Consorci Sanitari 
del Garraf. 
 
SEGON. Demanar a la Conselleria de Salut que encarregui la redacció del 
projecte a l’equip guanyador del concurs d’idees. 
 
TERCER. Demanar al Departament de Salut la continuació del procés de 
construcció del nou hospital d’ajuts a Vilanova i la Geltrú al servei de la 
comarca i de Cunit, i que iniciï la negociació amb el Consorci Sanitari del 
Garraf per a la definició dels mecanismes de finançament homologables als 
realitzats en altres territoris. 



 

 
QUART. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 

 
  7. MOCIÓ AMB RELACIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 

INTERNACIONAL DE LES DONES. 
 
ALCALDE 
 
I passem al següent, que és la moció sobre la commemoració del Dia 
Internacional de les Dones.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

 
El dia 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, un dia que 
simbolitza la lluita que les dones de tot el món han sostingut al llarg dels 
temps en favor de la igualtat. 
 
Gràcies a aquest compromís avui podem dir que les condicions de vida de les 
dones han millorat considerablement i que, sens dubte, la igualtat de dones i 
homes ha estat decisiva per al progrés de la humanitat i per a l’avenç de les 
societats i de les cultures.  
 
Aconseguir-ho  ha estat un camí llarg i ple d’obstacles que hem hagut d’anar 
vencent.  Al nostre país, moltes dones -i també alguns homes-  han assolit 
importants fites que no podem oblidar. Fa poc més de 150 anys, Concepción 
Arenal trencava la barrera que impedia a les dones l’accés a la universitat. 
Clara Campoamor guanyava, fa 80 anys, el dret a vot per a les dones. Fa 
gairebé 40 anys, Maria Telo, al capdavant d’un grup de dones juristes, 
aconseguia esborrar del Codi Civil l’obediència que les dones devien al marit. 
La Constitució del 78 acabava, per fi, amb les discriminacions jurídiques per 
raó de sexe. I fa 30 anys que es reconeixia a les dones la pàtria potestat, la 
disposició lliure dels béns i el dret al divorci.   
 
Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu, amb la llei per a la 
igualtat efectiva entre dones i homes, i la llei catalana per a l’eradicació de la 
violència masclista, han establert noves fites en el camí vers la igualtat, com 
per exemple: 
 
• la paritat en els càrrecs públics; 
• l’increment de la representació de les dones en llocs de responsabilitat a 

les empreses i altres institucions;  
• una educació que permeti a nois i noies assolir les mateixes metes;  
• mesures per prevenir i combatre la violència masclista;  



 

• condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida professional i 
personal;  

• una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de les persones, 
on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte comú. 

 
Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la 
igualtat sigui, a tot arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla laboral, social, 
polític i personal.  Per això, hem de seguir avançant per: 
 
• Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones i 

que limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, sexuals... Per 
això, cal invertir tots els esforços possibles per a que la coeducació sigui 
un fet en tots els espais educatius dels nostres pobles i ciutats. 

• Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de 
qualitat, que tinguin presents les necessitats de les dones i que combatin 
l’especial impacte que la pobresa té en la població femenina.   

• Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar les 
desigualtats encara existents, especialment la bretxa salarial i la 
segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant seriosament 
les dones. 

• Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i de 
la vida, i aconseguir una coresponsabilitat real per a que les dones deixin 
de patir les conseqüències que la responsabilitat exclusiva té per la seva 
salut i pel seu desenvolupament personal, professional i social.  

• Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar l’actual 
crisi que sacseja tot el món. 

• Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de les seves 
parelles, o siguin sexualment explotades, violades, assetjades, mutilades o 
vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat. 

 
Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de 
respecte i de llibertat, per fer de la nostra societat un lloc millor: un lloc on 
totes les persones puguin desenvolupar els seus projectes i aspiracions;  un 
lloc on tothom participi en peu d’igualtat dels treballs i les alegries que 
proporciona la vida; un lloc on les dones puguem gaudir, en la mateixa 
proporció que els homes, del progrés econòmic i social. 
 
És per això que, amb la lectura d’aquest manifest, les dones i els homes 
d’aquest país volem ratificar el nostre compromís, que és també el de les 
institucions que ens representen, en la construcció d’una societat més 
igualitària i més justa. 
 
Per tot això, els grups sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 



 

 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Donar suport al Manifest unitari de la Diputació de Barcelona i la 
Federació de Municipis de Catalunya elaborat per al dia 8 de març, dia 
internacional que commemora la igualtat entre homes i dones, sota el lema de 
“La igualtat de dones i homes, un camí de progrés”. 
 
SEGON. Comunicar aquests acords a la Federació Catalana de Municipis, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a l’Institut Català de les 
Dones i a la Diputació de Barcelona.” 

 
 
 

8 DE MARÇ DE 2011 
Dia Internacional de les Dones 

“LA IGUALTAT DE DONES I HOMES, UN CAMÍ DE PROGRÉS” 
 

 
Avui, 8 de març, commemorem el Dia Internacional de les Dones, un dia que 
simbolitza la lluita que les dones de tot el món han sostingut al llarg dels temps 
en favor de la igualtat. 
 
Gràcies a aquest compromís, avui podem dir que les condicions de vida de 
les dones han millorat considerablement i que, sens dubte, la igualtat de 
dones i homes ha estat decisiva pel progrés de la humanitat i per l’avenç de 
les societats i de les cultures.  
 
Aconseguir-ho ha estat un camí llarg i ple d’obstacles que hem hagut d’anar 
vencent. Al nostre país, moltes dones -i també alguns homes- han assolit 
importants fites que no podem oblidar.  Fa poc més de 150 anys, Concepción 
Arenal trencava la barrera que impedia a les dones l’accés a la universitat. 
Clara Campoamor guanyava, fa 80 anys, el dret a vot per a les dones. Fa 
gairebé 40 anys, Maria Telo, al capdavant d’un grup de dones juristes, 
aconseguia esborrar del Codi Civil l’obediència que les dones devíem al 
marit.  La Constitució del 78 acabava, per fi, amb les discriminacions jurídiques 
per raó de sexe. I fa 30 anys que es reconeixia a les dones la pàtria potestat, 
la disposició lliure dels béns i el dret al divorci.   
 
Ja en aquesta darrera dècada, el nou impuls legislatiu, amb la llei per a la 
igualtat efectiva entre dones i homes, i la llei catalana per a l’eradicació de 
la violència masclista, ha establert  noves fites en el camí vers la igualtat, com 
per exemple:  
 



 

• la paritat en els càrrecs públics; 
• l’increment de la representació de les dones en llocs de 

responsabilitat a les empreses i altres institucions;  
• una educació que permeti a  nois i noies assolir les mateixes metes;  
• mesures per prevenir i combatre la violència masclista;  
• condicions laborals que afavoreixin l’equilibri entre la vida 

professional i personal;  
• una ordenació territorial atenta a les necessitats diverses de les 

persones, on ciutadans i ciutadanes se sentin partícips d’un projecte 
comú. 

 
Aquestes i altres fites són les que ens han de permetre aconseguir que la 
igualtat sigui, a tot arreu, un fet quotidià i indiscutible, en el pla laboral, social, 
polític i personal.  Per això, hem de seguir avançant per: 
 

• Eliminar els estereotips que constrenyen les identitats de les persones 
i que limiten les seves opcions personals, formatives, laborals, 
sexuals... Per això, cal invertir tots els esforços possibles per a que la 
coeducació sigui un fet en tots els espais educatius dels nostres 
pobles i ciutats. 

• Desenvolupar unes polítiques socials eficaces i uns serveis públics de 
qualitat, que tinguin presents les necessitats de les dones i que 
combatin l’especial impacte que la pobresa té en la població 
femenina.   

• Millorar les condicions de les dones en el mercat de treball i eliminar 
les desigualtats encara existents, especialment,  la bretxa salarial i la 
segregació sectorial i ocupacional, que continua perjudicant 
seriosament les dones. 

• Reconèixer i socialitzar els treballs de cura de les persones, de la llar i 
de la vida, i aconseguir una coresponsabilitat real per a que les 
dones deixin de patir les conseqüències que la responsabilitat 
exclusiva té per la seva salut i pel seu desenvolupament personal, 
professional i social.  

• Valorar i aprofitar les habilitats i el talent de les dones per superar 
l’actual crisi que sacseja tot el món. 

• Fer inviable que dones de tot el món continuïn morint a mans de les 
seves parelles, o siguin sexualment explotades, violades, assetjades, 
mutilades o vexades fins a extrems inexcusables per la humanitat. 

 
Per això, cal que dones i homes ens esforcem per establir relacions de 
respecte i de llibertat, per fer de la nostra societat un lloc millor: un lloc on 
totes les persones puguin desenvolupar els seus projectes i aspiracions; un lloc 
on tothom participi en peu d’igualtat dels treballs i les alegries que 
proporciona la vida; un lloc on les dones puguem gaudir, en la mateixa 
proporció que els homes, del progrés econòmic i social. 
 



 

És per això que, amb la lectura d’aquest manifest, les dones i els homes 
d’aquest país volem ratificar el nostre compromís, que és també el de les 
institucions que ens representen, en la construcció d’una societat més 
igualitària i més justa. 
____________________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, com molt bé saben, al mes de març, 
concretament el dia 8 de març, es celebra el Dia Internacional de les Dones. 
Ho vàrem fer amb un acte institucional la lectura d’un manifest i volem també 
en aquest Ple del mes de març aprovar aquest manifest que consta en la 
moció i que bàsicament parla dels avenços que ha tingut el paper de la dona a 
la nostra societat aquest darrer segle, però també dels avenços que encara 
queden per fer.  Per tant, havent llegit els acords, espero que votin a favor de 
la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Si hi ha alguna paraula... Endavant, senyora... perdoni, senyor Rodríguez, 
doncs. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, només per anunciar el nostre vot favorable en aquesta moció, 
però també he de posar de manifest la discrepància respecte algunes de les 
afirmacions que es fan en l’exposició de motius, sobretot sobre la bondat i 
l’eficàcia d’algunes lleis darrerament aprovades, no?  Per tant, l’únic que 
volíem deixar constància és d’aquesta discrepància, però que entenem que els 
acords són prou institucionals com perquè se li dongui suport en aquesta 
moció. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies.  Doncs el grup municipal de Convergència i Unió estem d’acord amb 
el manifest, independentment de la llei esmentada o no.  Però sí que voldríem, 
tal com hem vingut fent sempre en les manifestacions al voltant del 8 de març, 



 

fer un record o un desig lligat al record d’aquesta problemàtica social que vivim 
i tant de () aquest any a la ciutat de Vilanova i la Geltrú que ja podem celebrar 
dies de la dona, drets, firmar manifestos, però no hem sigut capaços, no hem 
sigut capaços, la societat en general, d’evitar que la dona tingui el primer dret 
universal que hauria de tenir, que és el dret a la vida, eh?  I dit això ens 
agradaria manifestar, com estic segura que tots vostès, que tot allò que 
manifesta el manifest sigui una norma i no l’excepcionalitat d’un dia que llegim i 
que, en definitiva, al llarg de la història les dones hem tingut un gran sacrifici 
per assolir tots aquests objectius, eh?, i alguns uns costos molt importants, 
però que a la vegada no oblidem mai que si no aconseguim eradicar la 
violència, i en aquest cas la domèstica o la de gènere, no farem que la nostra 
societat sigui cohesionada i lliure, i per tant la feina que tenim per endavant no 
és només el dia 8, ni el dia de... hi han moltes diades, eh?, sinó que jo 
sol·licitaria, com jo sé que tots vostès pensen igual, que la norma sigui 
l’assoliment del dret d’oportunitats entre homes i dones i el primer de tots a la 
vida.  Gràcies. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Comparteixo absolutament amb vostè, senyora Santamaría, aquesta opinió.  
És per això doncs que hi ha un Pla d’Equitat a l’Ajuntament que treballa dia a 
dia, i que no només commemorem els dies internacionals, fem actes 
institucionals i prou, sinó que dia a dia treballem de manera transversal amb 
tots els departaments d’aquest Ajuntament per aconseguir aquesta igualtat, i 
lògicament, per lluitar contra la violència de gènere, que és l’extrem d’aquesta 
desigualtat. 
 
No he volgut fer referència explícita, perquè sembla que a vegades les dones 
només quan defensem els drets de les dones només defensem el dret a la vida 
i en defensem molts més.  El 25 de novembre ja commemorem més aviat el 
dia contra la violència de gènere.  Avui volíem fer referència més als drets, tots 
els drets en general, no només el de la vida, però té molta raó amb el que diu.  
D’acord. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  8. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER TAL DE POSAR SOBRE LA 
TAULA LA NECESSITAT DE REFORMAR EL MERCAT 
HIPOTECARI. 

 
 



 

ALCALDE 
 
I la següent moció és la que fa referència a la declaració institucional per tal de 
posar sobre la taula la necessitat de reformar el mercat hipotecari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Atès que el dret a l’habitatge és un dret fonamental recollit en el nostre 
ordenament jurídic. 
 
Atès que la crisi econòmica ha evidenciat l’alta dependència de l’economia 
espanyola del sector de la construcció, i que en l’esclat de la bombolla 
immobiliària hi ha una de les principals causes. 
 
Atès que a Catalunya la població en atur se situa al 17,7% de la població 
activa i que això està repercutint en que una part creixent de la població no 
pugui fer front al seu deute hipotecari. Atesa la importància quantitativa del 
deute hipotecari al nostre país que va passar d’una hipoteca mitjana de 
111.000 € l’any 2003 al màxim de 184.000 € l’any 2006. 
 
Atès que a Catalunya, des del primer trimestre de l’any 2007, s’han produït 
40.000 execucions hipotecàries, fet que comporta la pèrdua de l’habitatge per 
no pagament del deute hipotecari. Atès que l’any 2009 van registrar-se al 
conjunt de l’Estat un total de 93.319 execucions de les quals un 20% es van 
produir  a Catalunya,  el que significa que 8 de cada 1000 hipoteques van ser 
executades. Atès que des de l’esclat de la crisi financera el nombre 
d’execucions s’ha multiplicat gairebé per 5. 
 
Atès que les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que 
s’executaran més de 350.000 desnonaments judicials per impagament 
d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es preveu que aquest 
any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot 
l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 
50.000 execucions hipotecàries, més del doble que al 2010. 
 
Atès que a l’Estat espanyol, a diferència d’altres països anglosaxons, el 
préstec és personal amb garantia hipotecaria, és a dir, grava la persona i no la 
propietat. Atès que en cas d’impagament la persona queda embargada a 
través de l’habitatge, resta de béns i sou, deixant-la en un estat de 
vulnerabilitat i desprotecció. Atès que en la nostra legislació no s’estableix cap 
diferència entre habitatge principal i segona residència. 
 
Atès que, des d’una perspectiva comparada a la legislació europea, hi ha 
exemples com els de França, Bèlgica o Alemanya en els quals és té compte la 



 

situació de sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones 
físiques quan el deutor ho és de bona fe (principalment per causes 
sobrevingudes: pèrdua de lloc de treball o malaltia) i el bé hipotecat és 
l’habitatge habitual. Atès que en els països anglosaxons en cas 
d’incompliment la persona pot saldar el deute amb el lliurament de l’habitatge 
sense embargament de cap altre patrimoni familiar. 
 
Atès que la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), la Unió de 
Consumidors de Catalunya (UCC) i l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya (AIDEC-ADICAE) han elaborat recentment 
l’“Informe sobre la necessitat d’una nova regulació que garanteixi el dret a 
l’habitatge”. 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú ha experimentat, en la darrera dècada, un ràpid 
creixement urbanístic i demogràfic i que aquesta és una problemàtica que  
afecta directament a molts dels nostres conciutadans.  
 
Per tot això proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Manifestar la necessitat de reformar la Llei del Mercat Hipotecari 
per tal d’evitar el sobreendeutament familiar i les pràctiques abusives en 
l’activitat creditícia. 
 
SEGON. Evidenciar, des d’una perspectiva comparada europea, la necessitat 
de contemplar i regular la situació de sobreendeutament personal i deute 
hipotecari de les persones físiques quan el deutor ho és de bona fe 
(principalment per causes sobrevingudes: pèrdua de lloc de treball o malaltia) i 
el bé hipotecat és l’habitatge habitual. Així mateix, instar a estudiar i a regular, 
en el seu cas, la dació en pagament com a fórmula de liquidació dels deutes 
dels particulars quan sigui el domicili habitual i el deutor ho sigui de bona fe o 
incorri en concurs de creditors. 
 
TERCER. Traslladar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya la necessitat d’iniciar una reflexió amb consens amb 
els agents econòmics i socials per tal de fer possible una reforma de la 
legislació sobre el dret a l’habitatge i la Llei del mercat hipotecari. 
 
QUART. Traslladar aquest acord al president del Congrés, al president del 
Parlament de Catalunya, a la Unió General de Treballadors de Catalunya 
(UGT), a la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) i a l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AIDEC-ADICAE). 
 
CINQUÈ. Donar difusió de la moció a través dels mitjans de comunicació.” 
 



 

ALCALDE 
 
Molt bé, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, aquesta és una moció que hem presentat el grup municipal de 
Convergència i Unió, però com veuran en el títol no surt ni tan sols el nom del 
grup, perquè vol ser una moció oberta, a la qual ens agradaria que es 
sumessin tots els grups del consistori, perquè el que posem sobre la taula és 
una problemàtica que està... que és molt actual i molt greu, i que creiem que 
tot i que des de l’Ajuntament no podem tampoc prendre accions que solucionin 
aquest tema de manera immediata, sí que ens pertoca impulsar-ho, igual que 
s’està fent des d’altres sectors: les associacions sindicals, l’associació 
d’usuaris de bancs i caixes...  
 
Bé, una mica resumint el que planteja la moció, el fet és que a Espanya el 
sistema judicial planteja tot el que són les deutes hipotecàries d’una altra 
manera del que es planteja en altres països, en els països anglosaxons.  La 
problemàtica quina és?  Que en el nostre país quan s’executa una hipoteca la 
persona no paga només amb el pis, és a dir, no n’hi ha prou amb retornar el 
pis, sinó que es queda endeutat per tota la seva vida.  El que es planteja aquí 
és que en casos de que siguin primera vivenda, que siguin casos en què és 
una insolvència accidental d’alguna manera, és a dir, atur, pèrdua de feina o 
enfermetat, que en aquests casos amb la devolució de l’habitatge n’hi hagi 
prou per saldar el deute. 
 
És un tema que nosaltres el que demanem és que l’Ajuntament manifesti 
aquesta necessitat, també tenint en compte que la nostra ciutat en els últims 
anys ha crescut molt, hi ha hagut un increment important d’habitatges, i que 
aquesta situació s’està donant de manera molt important.  Com a número a 
destacar hem de tenir present que des del primer trimestre de l’any 2007 s’han 
produït 40.000 execucions hipotecàries, per tant és una problemàtica que està 
afectant moltíssimes famílies al nostre país i creiem que és responsabilitat de 
tots els estaments que puguem apretar en aquest tema, forçar el govern per tal 
que s’estudiï aquest tema i es busqui una solució.  I de fet això és el que vol fer 
aquesta moció, instar els òrgans pertinents perquè estudiïn aquest tema i 
busquin al més aviat possible una solució. 
 
Pel que fa a l’acord nosaltres voldríem que fos un acord unànim del consistori, 
però ara a última hora el grup de la CUP ens ha presentat una proposta 
transaccional que nosaltres creiem que el redactat no obeeix al sentit de la 
moció.  Creiem que des del municipi no podem instar a instaurar la dació en el 
pagament, el que hem de demanar és que s’estudiï i es reguli, que és el que 



 

nosaltres posem a la nostra moció, estudiar i regular.  És el que podem fer.  No 
instar que s’instauri, creiem que no és... no es correspon a les atribucions 
que... no ens correspon a nosaltres manifestar-ho d’aquesta manera.  Per tant, 
nosaltres demanaríem al grup de la CUP -que és un tema de redacció molt 
concret, que creiem que no ve al cas- que accepti el redactat inicial i que pel bé 
de la unanimitat d’aquest Ple dongui suport a la nostra proposta. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat.  Potser aclarim primer lo de l’esmena, no?  Ara, com que 
justament és una esmena que no ha estat acceptada... posicionem-nos, 
posicionem-nos com a govern. 
 
XAVIER OLLER 
 
D’acord.  Gràcies, senyor alcalde.  Bé... 
 
ALCALDE 
 
I després el senyor Arrufat que digui el què respecte al que li han dit de la 
moció... de l’esmena, eh?  
 
XAVIER OLLER 
 
Bé, anunciar per coherència el vot favorable dels grups del govern a la moció.  
Quan parlo de coherència em refereixo a que el govern ja va fixar la seva 
posició respecte a la necessitat de modificar la Llei hipotecària quan es va 
votar a favor una moció que va presentar el grup de la Candidatura d’Unitat 
Popular en el Ple del 20 de desembre del 2010, fa uns tres mesos.  I em 
refereixo a aquesta moció que va presentar la CUP perquè és una moció que, 
com vostès recordaran, entre d’altres aspectes proposava donar suport a la 
proposta de la modificació de la Llei hipotecària que s’estava impulsant al 
Congrés dels Diputats, on encara estava per resoldre en aquell moment 
modificació de llei que proposava, entre d’altres punts, que les famílies 
afectades poguessin liquidar el deute financer amb l’entrega de l’habitatge 
hipotecat, més conegut com la dació en pagament. 
 
Recordar que tots els punts de la moció van ser aprovats amb els vots 
favorables de totes les formacions polítiques d’aquest consistori, excepte el 
punt 5, en el que Convergència i Unió es va abstenir, que precisament era el 
punt que feia referència a la reforma de la Llei del mercat hipotecari, 
argumentant que es considerava que estava sobre la taula del Congrés dels 
Diputats i seria una mica agosarat des de l’àmbit municipal incidir-hi en aquell 
moment.   



 

 
Entenem perfectament que és una proposta institucional el que avui es porta a 
consideració, i una proposta per obrir un marc de debat, proposta en la que 
estem plenament d’acord.  Però també cal recordar que és un marc de debat 
que ja estava obert des del 2009 en el Congrés dels Diputats com a toma de 
consideració de proposició de Llei impulsada pel grup d’Iniciativa per 
Catalunya-Verds.  Toma en consideració de proposició de Llei que ha estat 
derrotada en la sessió plenària del Congrés dels Diputats del 22 de febrer del 
2011, i que només va tenir el suport del grup parlamentari promotor i del grup 
parlamentari mixt. 
 
Estem convençuts de que l’habitatge ha de passar del terreny dels principis 
rectors de la política social i econòmica al camp dels drets ciutadans.  Estem 
convençuts de la necessitat de la reforma de la Llei del mercat hipotecari, com 
també de la Llei d’enjudiciament civil.  Estem convençuts que cal evitar la 
socialització de les pèrdues econòmiques i estem convençuts que segurament 
cal evitar el sobreendeutament familiar, però també cal dir que aquestes 
polítiques estan molt lluny de les competències municipals i on cal mostrar 
aquesta voluntat no és només en el Ple de l’Ajuntament, més aviat és en 
aquelles institucions públiques que tenen les competències on cal posar-hi tots 
els esforços i materialitzar les voluntats polítiques de la moció que avui ens 
presenta el grup de Convergència i Unió.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Ha dit abans: per posicionar-me sobre l’esmena o en general?  
 
ALCALDE 
 
Crec que el govern, que em sembla que no ho ha expresat, vota també a favor 
de l’esmena, si vostès la mantenen, per lo que m’ha dit el Xavier.  Xavier, 
respecte de l’esmena s’ha posicionat? 
 
XAVIER OLLER 
 
No.  Perdó, sí, sí, però nosaltres l’esmena perfectament la votaríem a favor. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Un moment, la moció la presenta Convergència, ningú més l’ha signada. 



 

 
ALCALDE 
 
No, no, ja ho sé, ja ho sé.  La moció l’ha presentat Convergència.  Vostès han 
fet una esmena.  Ells s’han posicionat en contra.  Jo li he preguntat amb ell si 
la votaria, el que passa és que si no s’incorpora, si no s’incorpora, diguem-ne, 
si no accepta el ponent que s’incorpori l’esmena no es pot acceptar.  Ja està.  
Però era també perquè tingués coneixement de quina era la posició respecte a 
l’esmena.  Té una certa coherència també posicionar-se respecte a l’esmena, 
encara que no es pugui votar.  Ara endavant... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, si jo només preguntava per desconeixement de qui havia presentat 
finalment, qui havia signat, tots els grups que havien signat i només ha signat 
Convergència.  D’acord. 
 
Bé, nosaltres argumentarem perquè si no s’introdueix l’esmena no votarem en 
contra perquè tot el que sigui avançar doncs en totes aquestes temàtiques... 
però no votarem a favor, ens abstindrem, perquè pensem que hi ha uns 
mínims i que no podem anar cap enrere.  Fa tres mesos vam aprovar una cosa 
que era... bueno, crec que anava una mica més enllà, que era posar sobre la 
taula de debat instant, instant, una altra cosa és que no li agradi, però es fa 
normalment, s’insta, és la fórmula, s’insta, es demana, es trasllada una voluntat 
política, i la voluntat política era no de regular sinó d’instaurar.  És a dir, és una 
fórmula que no existeix, que darrerament estan fallant a favor diferents 
tribunals, però que no existeix, que és instaurar la dació en pagament, és a dir, 
la possibilitat que la casa serveixi per liquidar el deute, o almenys per eliminar-
lo en molt bona part, no com passa actualment.  Per tant és instaurar, en tot 
cas el que...  Mira, no votarem a favor, però no només és aquest punt, aquest 
punt nosaltres li fèiem l’esmena perquè amb aquesta modificació enteníem que 
hi havia uns mínims amb els quals podíem nosaltres estar d’acord, però clar, 
primer manifestar la necessitat de reformar la Llei del mercat hipotecari per tal 
d’evitar el sobreendeutament familiar i les pràctiques abusives en l’activitat 
creditícia, home, això fa deu anys, fa cinc anys era pertinent, era pertinent 
evitar el sobreendeutament.  Ara no, ara no, vull dir, ara no, ara modificar 
aquesta Llei del mercat hipotecari... ara la gent ja està advertida, ara la gent ja 
no caurà en els paranys del sobreendeutament.  En tot cas seran mínims.  És 
una... diguéssim, com que no hi ha retroactivitat en això arriba tard aquesta 
proposta, tot i la bona voluntat de la proposta.  Però nosaltres en això doncs no 
hi estarem del tot d’acord per irreal. 
 
Al segon punt, com dèiem, introduíem aquesta esmena perquè enteníem que 
la fórmula “instar a estudiar i regular la dació en pagament” ens semblava amb 



 

relació al debat que ja estava en el Congrés dels Diputats, i amb relació 
sobretot a la gent que l’estan desnonant, la gent que s’està quedant sense 
casa, què n’espera dels seus representants institucionals?, que instin a 
estudiar i a regular la dació en pagament o que d’una vegada per totes s’acabi 
amb el despropòsit que hi ha a l’Estat espanyol, que és que el crèdit vagi 
vinculat a la persona i no pas... i la hipoteca sobre la casa no pinti 
absolutament res.  Jo crec que no estem en la fase que podíem estar fa cinc o 
sis anys d’instar a estudiar, començar a explorar vies de, sinó que estem en 
una fase d’urgència, les dades que vostès aporten doncs a la mateixa moció 
ho demostren, i és una fase d’urgència.  Sense anar més lluny volem recordar 
també que al Congrés dels Diputats el seu grup va votar en contra de les 
propostes que hi havia sobre la taula, però recentment –i ara em passaven el 
titular d’El País- “CiU recula y veta que la entrega del piso permita saldar la 
hipoteca”.   I llavors nosaltres ens preguntem quina és la voluntat real que hi ha 
darrere d’aquesta moció, darrere de la seva formació política d’acabar amb 
aquest problema i d’acabar-lo d’una manera seriosa i no instant a explorar i 
amb bones paraules. 
 
I després bé, tampoc trobàvem –però això és un tema menor-, no ho sé, no 
trobàvem del tot complet traslladar aquest acord al president del Congrés, del 
Parlament, a la Unió General de Treballadors i a la Unió de Consumidors de 
Catalunya i a l’AUSBANC, que entenem que són els que formulen aquesta 
proposta i amb els quals doncs tampoc estaríem d’acord amb la proposta que 
fan, i en tot cas l’hauríem traslladat a altres ens que estan treballant en aquest 
tema, com vam proposar a la moció de la CUP, doncs a la Comissió de la 
Vivenda del Congrés dels Diputats, que és qui té ara la major potestat o la 
major capacitat d’iniciativa legislativa per modificar aquest mercat hipotecari. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez.  Sí, endavant, sí, sí, sí. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
 Gràcies.  No, per posicionar-nos sobre la moció, no?  Bé, nosaltres compartim 
allò que s’expresa en la moció i concretament el problema que es posa sobre 
la taula en aquesta moció.  També ens enganxa aixins una mica amb el peu 
canviat que sigui una proposta precisament de Convergència, quan ha tingut 
altres actituds en altres entitats, el Congrés de Diputats o el mateix Parlament 
de Catalunya sobre aquesta qüestió, no?  Però en qualsevol cas jo crec que el 
que posa un problema sobre la taula, que és un problema que s’ha de valorar.  
És un problema que té pros i contres.  Fixin-se que nosaltres fins i tot 
apostaríem més pel detall de l’esmena que presenta la CUP, tot i que no 
definitivament, perquè per exemple la proposta de la CUP parla de que quan 



 

sigui l’habitatge habitual, però no parla de quan aquella persona té més d’un 
habitatge, i en canvi s’hauria de restringir a les persones que només tinguessin 
un habitatge, encara que fos l’habitual.  I hi han moltes altres circumstàncies, 
és a dir, com afectaria una mesura d’aquestes sobre el preu de la resta 
d’hipoteques?  Ho acabarien pagant també la resta de ciutadans el fet que 
doncs es pogués liquidar una hipoteca amb l’entrega del bé hipotecat, no?  Per 
tant, tot i que nosaltres entenem el problema, creiem que requereix un estudi 
molt més detallat i molt més a fons i entenem que això qui ho hauria de fer és 
qui té la facultat en aquest moment i la competència per fer-ho, que és el 
govern de l’Estat, i ens consta que el govern de l’Estat ho està intentant 
estudiar totes les possibilitats i totes les repercussions que podria tenir una 
mesura d’aquestes.  Per tant, nosaltres preferiríem abstenir-nos en aquesta 
moció i esperar a que hi hagin els corresponents estudis i informes que avalin 
que pugui ser positiu i aplicable una mesura d’aquestes característiques. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació?  Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  No hi 
ha l’esmena perquè no pot ser acceptada.  Vots a favor de la moció?  Vots en 
contra de la moció?  Abstencions?  S’aprova amb els vots del govern, de 
Convergència i l’abstenció del Partit Popular i la CUP. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (22) 
  Abstencions: PP i CUP (3) 
 

 10. MOCIÓ PER A UNA REDUCCIÓ DEL PEATGE DE LA C-32 AL SEU 
PAS PER VALLCARCA. 

 
ALCALDE 
 
Passem a la moció sobre la reducció del peatge de la C-32 al seu pas per 
Vallcarca. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca del Garraf encara 
presenta moltes mancances.  El nostre territori manté connexions molt intenses 
amb Barcelona i el seu àmbit d’influència, al marge de les connexions amb el 
sud de Catalunya i les comarques interiors.  La comunicació amb la capital 
catalana ha estat sempre vital per a l’activitat econòmica, social i cultural del 
Garraf. 
 



 

La nova pujada del peatge de l’autopista C-32 al seu pas per Vallcarca, que ha 
passat de 5,42 € a 5,72 €, creiem que no respon a les polítiques d’impuls de 
l’activitat econòmica i de suport a les famílies que estem duent a terme moltes 
institucions, especialment els ajuntaments. 
 
Creiem, a més, que aquest és un peatge injust, que castiga en excés els 
habitants i les empreses de la comarca del Garraf, atès que es tracta d’un dels 
preus per quilòmetre d’autopista més alts de Catalunya. 
 
És per això que demanem que: 
 
“PRIMER. Que la Generalitat de Catalunya promogui reduccions del peatge de 
l’autopista C-32 fins que aquest assoleixi un preu homologable a la mitjana de 
preus de les autopistes de Catalunya. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord de Ple als responsables de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, com deia un insigne regidor, exregidor d’aquest 
Ple, aquesta moció s’explica per ella mateixa, començant pel títol.  Em limitaré 
a subratllar, diguem-ne, doncs la... el fet doncs que per a aquest territori, per a 
Vilanova, per a la comarca, doncs el peatge situat a Vallcarca, i algun més 
diguem-ne per als municipis de Cubelles, doncs representen un greuge 
comparatiu.  N’hem parlat  moltes vegades en aquest Ple.  Ens semblava que 
era un bon moment en el moment, valgui la redundància, de canvi de govern a 
la Generalitat, doncs que des d’aquest Ple, de forma –i així us ho demanem- 
unànime doncs seguim donant suport a una moció que de fet, diguem-ne, ve a 
reproduir, diguem-ne, en la seva literalitat altres mocions que al llarg dels anys, 
tant pel govern com per part de grups de l’oposició doncs hem anat aprovant.  
Per tant, els demano el vot a favor i aquest clam d’unanimitat, a que es revisin 
aquests peatges i sobretot el que més ens afecta, que és el de Vallcarca. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
 



 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres... potser n’acabareu una mica farts de nosaltres avui, però, o avui 
o en general és igual, però en conjunt les mocions que s’han portat a aquest 
Ple, excepte de la... justament la que acabem de discutir ara mateix, que no 
sabíem ni que la presentava Convergència, déu n’hi do, déu n’hi do la qualitat 
de les mocions.  És a dir, ara per què es porta una altra vegada això dels 
peatges de l’autopista?  És a dir, set anys del govern del tripartit no ha tocat 
cap peatge, ens ha tingut exactament el mateix nivell de peatges i ara tornem a 
portar la mateixa moció.  Per què?  O sigui, no trobem explicació de per què 
cada quatre mesos s’activa automàticament la palanca del peatge i hem de 
presentar moció per al peatge.  Serveix d’alguna cosa?  Realment ens sembla 
un Ple amb mocions pobres i amb una reiteració que no entenem.  Perdoneu 
que ho diguem, però no sabem si vénen temps electorals o vénen () hem de 
destacar que ara volem, estem tots d’acord pel peatge o què?  Però no... 
bueno, un moment, una mica de silenci... 
 
ALCALDE 
 
Si us plau, si us plau. 
 
JOAQUIM ARRUFAT  
 
És la nostra opinió, vull dir, és la nostra opinió i la veritat és que hem comentat 
l’ordre del dia amb bastanta gent i és l’opinió majoritària de tothom amb qui 
hem comentat nostre, eh?, hem comentat nostre.  Però vull dir, no és que ho 
acabi de pensar ara, sinó que volíem traslladar l’opinió de que un Ple on es 
presenten mocions reiteratives, mocions ja aprovades, en ple periode electoral, 
o ens expliqueu molt bé per què, a què respon això o no acabem d’entendre, o 
bueno, sí que entenem que és un Ple doncs amb mocions pobres, un Ple d’un 
nivell pobre.  Nosaltres evidentment hi votem a favor, com hem votat a favor de 
les altres mocions referents als peatges. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo, si em permeten. Una qüestió senyor Arrufat, perquè és evident que 
tenim molts problemes, el d’autoestima del seu grup és evident que no.  
Perquè vostès vénen aquí a jutjar sobre la qualitat o no de les mocions dels 
altres.  Escolti, vostè pot estar a favor o en contra, però jutjar sobre la qualitat... 
és com si jo jutgés sobre la qualitat del fet de que vostè no n’hagi presentat 
cap.  Oi que m’entén?  Una mica més de respecte als qui són representants 
també del poble.  I hem presentat mocions, les que hem cregut oportunes cada 
grup, perquè per això tenim la possibilitat de fer-ho.  I aquesta és una moció 
que l’ha presentat el govern, que considerem que és oportuna.  I li diré dos 



 

raons per les quals és oportuna.  La primera perquè és una moció que reiterem 
un acord anterior.  I és oportuna perquè s’han produït dos fets: una, que s’ha 
tornat a apujar i sempre que s’ha apujat el peatge hem aprovat al Ple municipal 
una moció en aquest sentit, i s’ha tornat a apujar, i l’altre perquè hi ha un nou 
govern i li volem expresar l’opinió d’aquest Ple municipal sobre aquest tema.  
Tan senzill com això, tan senzill com això.  Tan equivocat com això, o tan 
encertat com això.  Però permeti’m que sobre la pobresa o la no pobresa, 
sobre la qualitat o la no qualitat de les intervencions, cadascú se l’apliqui a les 
seves, que prou feina té tothom. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bueno, en primer lloc només corregir una expresió del senyor Arrufat, 
no?, ha dit que en set anys de tripartit no s’han tocat els peatges i això és 
mentida, en set anys s’han anat apujant els peatges contínuament, no?  I la 
segona, la segona observació és, tot i la... tot i el que nosaltres estem 
plenament d’acord amb aquesta moció la votarem tal qual està; sí que 
demanaríem que s’hi fes un afegitó, també com hem demanat en l’anterior, i és 
que en el punt en què es diu que s’enviarà en els responsables de la 
Conselleria s’afegeixi també els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya i encara hi afegiria més, per tal que ho defensin en la Comisió de 
Peatges.  Perquè, sap què passa?, que quan hi ha hagut la Comisió de 
Peatges del Departament de Política Territorial abans, l’única persona que va 
defensar aquesta posició... aquest posicionament que s’expresa en aquesta 
moció va ser el representant del Partit Popular, que era jo mateix, i tots els 
altres grups parlamentaris no en van volguer sentir a parlar res, ni el mateix 
secretari de Mobilitat, aleshores el senyor Manel Nadal, no en va voler saber 
res d’allò que s’està reivindicant aquí.  Per tant, jo crec que estaria bé que 
aquest acord el trasladéssim als grups parlamentaris, però a més a més amb 
l’expressa menció de que, si us plau, que tinguin a bé de defensar aquest 
posicionament també en aquells organismes en els quals es pren la decisió 
sobre els peatges.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Benvinguts al club de la moció sobre els peatges, 
perquè aquí tots els grups de l’oposició... 
 



 

ALCALDE 
 
Disculpi. Un matís només d’ordre, l’anterior també la va presentar el govern, 
eh? 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, no, perdoni, però la primera em penso que la vam començar nosaltres, 
perquè va ser l’octubre del 2001.  No, no, és que aquí l’han presentat tots els 
grups de l’oposició i ara no sabia que el govern... disculpi, m’havia descuidat, 
no vai repassar bé els apunts, disculpi.  No obstant, no obstant li dic 
“benvingut”, perquè resulta que sempre... aquesta moció que sempre s’ha 
presentat sempre ha sortit guanyadora.  El plenari l’ha aprovat, ningú ha posat 
cap opció.  I jo pregunto, què s’ha fet des del govern?  Perquè clar, vostès 
manaven aquí, o manen aquí, i al govern hi ha el tripartit, hi havia el tripartit, 
encara que dintre del tripartit hi havia uns senyors que al 2003 van fer una 
campanya electoral en contra dels peatges de l’autopista, i van sortir que si 
governaven traurien els peatges.  Doncs después de set anys, com ha dit el 
senyor Santi Rodríguez, nosaltres anem incrementant i anem pagant.  Dit això, 
el nostre grup com sempre votarà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem, doncs, si els hi sembla, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat.   
 
 
Es vota la moció amb l’esmena in voce que ha proposat el senyor Santiago 
Rodríguez, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Que la Generalitat de Catalunya promogui reduccions del peatge de 
l’autopista C-32 fins que aquest assoleixi un preu homologable a la mitjana de 
preus de les autopistes de Catalunya. 
 
SEGON.  Traslladar aquest acord de Ple als responsables de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya per tal que el defensin en la Comissió de Peatges.” 

 
 
  11. MOCIÓ PER A UNA MILLORA DELS SERVEIS DE RENFE A LA 

NOSTRA CIUTAT. 
 



 

 
ALCALDE 
 
I el següent punt és la moció sobre la millora dels serveis de RENFE a la 
nostra ciutat. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
És en els territoris més densament poblats, com el nostre litoral, que la 
mobilitat sostenible esdevé un objectiu fonamental. L’eficiència i la 
competitivitat de les infraestructures de transport col·lectiu són clau per garantir 
un país equilibrat, tot evitant trinxar-lo en excés. 
 
Malgrat les millores efectuades en els darrers temps –remodelació integral de 
l’estació, instal·lació de panells informatius digitals a les vies que han de 
permetre en el futur visualitzar els temps previstos d’espera, major grau 
d’informació, encara que no suficient, als usuaris enfront les incidències, etc.-, 
encara queda molt camí per recórrer. 
 
La desproporció que suposa en el preu del bitllet el fet que la nostra ciutat formi 
part de la zona 4 d’integració tarifària constitueix una de les nostres principals 
reivindicacions.  Ho hem denunciat reiterades vegades i ho continuarem fent. 
 
A més a més, encara avui se segueixen produint massificacions a hores punta 
a causa de les dimensions d’uns combois que no són capaços d’assumir la 
demanda i que fan que molts usuaris i usuàries segueixin viatjant dempeus. 
 
Igualment, se segueixen produint retards massa sovintejats i no sempre es 
compleixen els temps de trajecte establerts. 
 
És per això que acordem: 
 
“PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya perquè iniciï els treballs 
necessaris per reordenar el mapa tarifari català, tot evitant que es produeixin 
situacions discriminatòries com les que es produeixen al Garraf entre 
poblacions de la mateixa comarca. 
 
SEGON. Demanar que es compleixin els terminis previstos al PTVC per a la 
racionalització dels horaris i que ha de permetre homogeneïtzar les freqüències 
de pas dels combois cap a Barcelona a intervals de 10 minuts.  A més, cal 
prioritzar la dotació de combois amb major capacitat per evitar que cap usuari 
vagi dempeus. 
 



 

TERCER. Demanar que es garanteixi la velocitat comercial als temps 
establerts, tot evitant els retards que encara avui pateix la línia. 
 
QUART. Insistir sobre la necessitat que Vilanova i la Geltrú disposi d’un servei 
de Regionals més potent, que permeti connectar-nos amb major rapidesa amb 
l’àrea metropolitana i amb el Camp de Tarragona. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords de Ple als responsables de la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”  
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  En la mateixa línia que la moció d’abans, de fet no la 
volíem presentar de forma conjunta, ja que són temàtiques diferents, diguem-
ne, la del transport per carretera i el transport públic el tren, però vaja, diguem-
ne, formen part de reivindicacions històriques que tots i cadascun –jo diria- dels 
grups representats en aquest Ple, doncs hem anat defensant des d’una posició 
o una altra, o bé des del govern en alguna ocasió o bé des de l’oposició en el 
que el govern s’hi ha sumat també, per tant jo no aniria a buscar, diguem-ne, 
l’ou o la gallina, sinó una mica reiterar que és la voluntat de les dues mocions, 
també d’aquesta, doncs que ens calen millores en aquest cas pel que fa al 
tren.  És sabut que diguem-ne la gestió de les rodalies és ja competència, des 
de fa uns mesos, de la Generalitat de Catalunya.  Hi ha un nou govern a la 
Generalitat i cal seguir treballant doncs per aquestes qüestions que, com en 
l’altra, doncs han estat ja aprovades fa un any i fa dos i fa tres, que és la 
millora en tots aquests sentits: en les freqüències, en la capacitat dels combois, 
en la informació, etc., etc.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres aquesta moció, que no va en referència a ADIF, només al servei 
de Rodalies recentment transpassat, perquè si també està en referència a 
ADIF doncs la llista podria ser bastant més llarga, la de reivindicacions, que 
també en aquest Ple s’ha aprovat diverses vegades, però és un servei 
traslladat recentment a la Generalitat.  Entenem que ara sí que hi ha capacitat 



 

de posar-hi fil a l’agulla, així com als peatges la capacitat venia de feia molts 
anys, en això de Rodalies és ara nova i per tant pertocarà al nou govern de la 
Generalitat posar-hi fil a l’agulla.  Nosaltres el que demanaríem simplement és 
que bé, mocions aprovades al Ple entenem que serveixen pel que serveixen si 
no van acompanyades després d’una capacitat i gestió de la negociació, és a 
dir, de la insistència, de la persistència, de la negociació dels representants 
municipals enfront de l’autoritat pertinent, i per tant nosaltres, acompanyant 
aquesta moció, amb la qual òbviament hi estem d’acord i votarem a favor, com 
en tota la resta que han reafirmat posicions del Ple, demanarem doncs que o 
ara o el proper govern que surti escollit, els seus representants institucionals 
posin fil a l’agulla a l’hora d’estar al voltant del conseller que pertoca per 
arreglar totes aquestes situacions, creiem nosaltres, de greuge comparatiu 
envers Vilanova pel que fa al servei de Rodalies i doncs per solucionar-lo. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Ariadna, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Gràcies.  No, només fer un afegitó.  Jo vull recordar que quan es va traspassar 
aquesta competència va ser un fet remarcable pel partit, pel principal partit de 
l’oposició en aquell moment, que era Convergència i Unió, i fins i tot jo crec que 
per membres del govern del tripartit en aquell moment, que era un traspàs 
sense recursos.  I en aquest sentit evidentment suposo que estarem d’acord 
tots en que ens sembla interessant i que és llògic i que és absolutament òptim 
de que tot això es dugui a terme, però no perdem de vista que sense recursos 
molt difícilment això es podrà fer.  Per tant, almenys deixar dit que aquest 
traspàs va ser un traspàs molt precari i miracles doncs no sé si els podrem fer, 
ho intentarem entre tots, però serà difícil.  Es farà el possible, però serà difícil.  
Votarem a favor, evidentment. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  12. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR: 
 

• SOBRE LA CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DE L’INDRET ON ES 
PRETÉN EXECUTAR EL PROJECTE D’HORTS URBANS. 

 



 

 
ALCALDE 
 
I anem a les preguntes.  Santi? 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  No, nosaltres sempre hem defensat en aquest Ajuntament que 
quan es fan projectes municipals, els projectes municipals han de complir les 
normatives que el propi Ajuntament fixa.  És a dir, no només fer-les complir en 
els ciutadans, sinó que el mateix Ajuntament les ha de complir.  I en aquest 
sentit relacionat en el projecte d’horts urbans ens ha sorprès que es plantegi 
l’execució d’aquest projecte en un sòl que està classificat en el Pla General 
amb la clau F, que és espais lliures públics.  I vist el projecte, que és òbviament 
doncs per la seguretat de l’espai serà un espai tancat, en el que només hi 
hauran uns determinats horaris d’obertura, tenim la sensació de que això no 
està d’acord amb la classificació del Pla General d’Ordenació Urbana, i el que 
fem és preguntar a l’equip de govern que quina opinió té al respecte d’això i si 
certament creuen que hi pot haver una discrepància amb la classificació 
urbanística d’aquest projecte o no. 
 
ALCALDE 
 
Joan. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, responent a la pregunta, el projecte d’horts 
urbans... per cert, volia fer un parèntesi, avui sembla que hi ha una fixació amb 
això dels horts urbans, ja ha sortit vostè al principi comparant els horts urbans 
amb Neàpolis, que no he acabat d’entendre, i ara entenc que al final la 
pregunta doncs... volia començar ja per la pregunta i ha hagut d’esperar fins al 
final del Ple.  Bé, l’informe, el projecte inclou una ubicació, un informe 
urbanístic de l’espai que és.  L’espai és un espai que es diu així, qualifica de 
sistema d’espais lliures, que és zona verda, el que coneixem habitualment com 
a zona verda és on van a parar aquests horts urbans.  No ocupa tota la 
parcel·la, ni molt menys, ocupa em sembla que un 20% de la parcel·la, i el que 
fa és situar aquesta activitat, que és compatible amb la zona verda, aquí que 
és... estarà oberta per... durant... no porto exactament el projecte però estarà 
oberta durant moltes hores al dia, com altres zones de la ciutat en què hi ha 
espai de jardineria que està tancat.  I que vaja, l’ús és relacionat, està 
relacionat amb la zona verda.  És que és el que no acabo d’entendre.  En 
qualsevol cas, si hi ha dubtes, ho tornarem a mirar, això no cal dir-ho, eh? 
 



 

 
ALCALDE 
 
Si puc complementar, si no m’equivoco hi ha un informe. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, sí, hi ha ho he dit. 
 
ALCALDE 
 
Hi ha un informe que diu que és compatible.  En la mesura que hi hagi dubtes 
sobre això incidirem en la pregunta, diguem-ne, no... naturalment. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Doncs jo els hi continuo plantejant els dubtes, perquè efectivament entenc que 
la classificació urbanística d’espais lliures és efectivament la de zona verda.  
Miri, sincerament, ara a mi no em ve al cap cap mena de zona verda a la 
nostra ciutat que estigui tancada per a l’aprofitament exclusiu d’uns 
concessionaris, no?  Per tant, això és lo que creiem que no acaba de lligar amb 
la ubicació en la qual es planteja el projecte.  I per si tenia dubtes, no 
plantegem dubtes sobre el projecte. 
 
JOAN MARTORELL 
 
L’espai, l’espai es gestionarà, pel que s’ha explicat es gestionarà de forma... 
municip.... fons de part municipal, diguem, i la gent el que tindrà és un espai 
per poder conrear doncs productes d’hort.  El tancat o no tancat d’aquests 
espais precisament del que és individual diria que és molt poc tancat.  El que hi 
haurà tancat és la instal·lació, com el projecte indica, però com altres... la plaça 
de la Ciència la tanquen a la nit perquè es va considerar que era millor 
mantenir-la d’aquesta manera que no pas tenir la zona verda oberta durant tot 
el dia.  A altres llocs d’Europa i d’altres ciutats hi ha zones verdes que es 
tanquen a la nit per mantenir aquest... un bon manteniment... 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. Disculpi, eh?, però han passat els dos minuts. 
 

• SOBRE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS JURÍDICS A L’AJUNTAMENT I 
EN ESPECIAL AL DEPARTAMENT D’URBANISME. 

 
 



 

ALCALDE 
 
Santi.  Disculpa.  Senyor Rodríguez.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
A veure’m, aquesta pregunta va relacionada doncs amb una que va presentar, 
vàrem presentar des del grup Popular fa uns tres mesos.  La vam presentar 
per escrit, i de la qual doncs vam tenir contestació fa gairebé un mes.  I anava 
per sapiguer quantes factures doncs ens havia emès un determinat despatx 
d’advocats des de l’any 2007 fins ençà, no?  Cal dir que aquest despatx 
d’advocats és d’un ex-conseller de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, d’un govern tripartit, i a més és un destacat dirigent d’Iniciativa per 
Catalunya en l’actualitat i ja ho era també aleshores.  I segons les dades que 
ens van remetre vostès en la contestació que ens van donar a les nostres 
preguntes, va facturar gairebé 210.000 euros en els últims quatre anys, des del 
2007, que és la data en la qual nosaltres vam sol·licitar aquest detall.  I sembla 
ser que totes les factures es van emetre en l’Àrea d’Urbanisme d’aquest 
Ajuntament,  entre uns anys en els que el responsable d’aquesta Àrea era un 
regidor d’Iniciativa per Catalunya, també d’un govern tripartit en aquest 
Ajuntament. 
 
Aquest fet ens genera una sèrie de preguntes, de moment sense la pretensió 
de que siguin pernicioses, o gaire pernicioses.  I és: no disposava l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú de serveis jurídics interns que poguessin assumir els 
serveis que aquest despatx d’advocats va prestar i que en els seus últims 
quatre anys han significat 210.000 euros?  Per què es va escollir aquest 
despatx d’advocats?  Quin percentatge de despeses jurídiques de l’Àrea 
d’Urbanisme es van otorgar en aquest despatx des del 2003 i quants euros 
sumen a la seva totalitat?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Joan. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, li explico com funciona la Regidoria.  Hi ha uns serveis jurídics en què el 
que fan és controlar i elaborar doncs tota la documentació jurídica i urbanística 
que surt de la Regidoria i fer aquest seguiment.  Evidentment hi ha altres 
temes molt més especialitzats que van més enllà de la capacitat pròpia que té 
aquest Departament, que són dues persones, i s’encarreguen fora.  No parlaré 
del 1900 o del 2000, però sí que en un moment determinat, quan es va fer el 
Pla General, es van generar tota una sèrie de recursos, contenciosos, hi havia 



 

un equip jurídic que elaborava aquest Pla General i que, per tant, feia aquest 
assessorament jurídic.  D’aquí se’n van derivar un nombre important de 
contenciosos que encara s’estan... alguns s’estan responent ara, dels quals 
alguna de les xifres que diu vostè aquí, que caldria matisar, perquè em sembla 
que hi ha alguna errada en les xifres, però bé, podem... podríem analitzar 
partida per partida, però sí que vénen d’aquesta... bàsicament d’aquests 
contenciosos, grans contenciosos que es van generar quan es fa un Pla 
General en què hi ha gent que vol defensar els seus drets i que doncs 
l’Ajuntament també els defensa, i es recorre a una... doncs a un, amb una 
empresa, diguem, per tirar endavant.  Es va consultar, es va encarregar al 
despatx Milà i Advocats, concretament després a Pigem, que és soci de Milà i 
Advocats, que és amb qui hem treballat els últims anys i del qual doncs 
després hem treballat amb més gent, en la mesura de que s’han anat generant 
contenciosos i temes jurídics de la Regidoria que, repeteixo, van més enllà de 
la capacitat pròpia que té l’Ajuntament per respondre jurídicament a... sobretot 
a contenciosos importants. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
A veure’m... 
 
ALCALDE 
 
Perdona, quinze segons, que diu que no li queda temps, però... 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
No, quinze segons no pot ser perquè jo he estat cronometrant i he estat un 
minut. 
 
ALCALDE 
 
Com pot imaginar-se... 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
És que això m’ho esperava... 
 
ALCALDE 
 
Això, senyor Carretero no ho faig jo, ho fa un senyor que té un cronòmetre 
aquí.  No em posi en el compromís ara perquè jo no ho sé. 
 
 



 

ÓSCAR CARRETERO 
 
Doncs haurem de revisar els cronòmetros també. 
 
Bueno, és igual, només puntualitzar una dada i és que les dades que hem 
donat són les que vosaltres van remetre.  Està en una acta pública que s’ha 
aprovat avui i que tot això genera una coincidència en el temps i que és que 
aquest senyor era conseller de Medi Ambient (...) 
 
Les paraules pronunciades pel Sr. Carretero a partir d’aquest moment no 
consten en acta en aplicació del Reglament Orgànic Municipal. 
 
SECRETARI 
 
No consta en acta la pregunta, eh?, no consta en acta la pregunta. 
 
() 
 
ALCALDE 
 
Sí, home, sí.  Vull dir a veure, jo ho he volgut perquè... 
 
SECRETARI 
 
No, al ROM vam... es va pactar que no... 
 
ALCALDE 
 
... perquè ha anat... no han passat el temps i la pregunta la faran per escrit i ja 
està. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Una qüestió formal, senyor alcalde. 
 
ALCALDE 
 
Digui’m. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Escolti’m, jo... estem d’acord en què s’apliqui el temps estrictament. 
 
 



 

ALCALDE 
 
L’aplico a tothom. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, no, perquè és que hem fet dos preguntes i a la pregunta anterior vostè ha 
sigut generós amb el temps, sobretot quan responia el seu regidor. 
 
ALCALDE 
 
Em permet un momentet?, perquè el costum que té de dir coses sense 
comprovar si són veritat és bastant propi del... fi... d’un comportament que em 
sorprèn de vostè, amb franquesa.  Miri, això fa temps que ho vam decidir com 
es feia.  Jo no tinc un relotge aquí que vagi controlant el temps, és el senyor 
que hi ha allà que m’explica quin moment hi ha.  En el moment en el que s’han 
passat els dos minuts jo he fet callar el senyor Joan Martorell i l’he tallat.  I li he 
de dir que els dos minuts, els dos minuts havien passat en la primera 
intervenció del senyor Carretero, perquè així m’ho han manifestat.  I no faci 
posar en compromisos a persones que estan comprovant dos minuts, que és 
una cosa perfectament fàcil de fer, i que es fa perfectament i sé que ho fan bé.  
Si us plau, no intenti generar polèmica d’on no n’hi ha.  Va, home, va.  
 
La pregunta, segons diu el senyor secretari, perquè s’ha afirmat que ha passat 
els dos minuts, no consta en acta, la fan per escrit i ja està.  I la donem... 
perfecte, i la donem per feta i la contestaran, només faltaria. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Està contestada. 
 
No sé si em quedava a mi, jo diria que ja no em quedava temps.  Platja Llarga 
es va fer... abans de ser conseller sí que va fer un... va col·laborar jurídicament 
amb l’Ajuntament i posteriorment, quan va ser conseller, va deixar de col·la... 
de treballar per aquest despatx per a l’Ajuntament i va passar a una altra 
persona, el senyor Pigem.  Tal com s’ha respost per escrit. 
 
() 
 
ALCALDE 
 
Sí, perquè quedaven deu segons.  Per l’amor de déu... 
 
Molt bé, s’aixeca la sessió. 



 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.25 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 


