
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-02-06-2014/ 
 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 2 DE JUNY DE 2014 

 
 
Acta núm. 8 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 2 de juny de 2014, sota 
la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA  (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO    (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 



 

 

 
SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

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

de l’Ajuntament de 5 de maig de 2014.  (0:04) 
 
 DICTÀMENS: 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   2.  Aprovació, si escau, de l’Addenda al conveni de concessió administrativa 

subscrit entre l’Ajuntament i l’Església Evangèlica de Filadèlfia.  (0:05) 
   3. Aprovació, si escau, del nomenament d’un representant del grup 

municipal del PP al Consorci Urbanístic de l’Eixample Nord.  (0:10) 
   4.  Aprovació, si escau, de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat 

Intermunicipal del Penedès i Garraf.  (0:11) 
   5.   Aprovació inicial, si s’escau, del canvi de gestió directa dels serveis 

públics de l’objecte social de la societat municipal ICVSAM a l’Entitat 
Pública Empresarial Local NEÀPOLIS.  (0:14) 

 
 Hisenda 
 
   6. Modificació de les condicions financeres dels préstecs subscrits a la 

primera fase del mecanisme de pagament als proveïdors (RD Llei 
4/2012).  (0:51) 

   7. Ratificació del Decret de l’Alcaldessa de 12.05.2014, d’aprovació del 
calendari de pagaments del deute relatiu a la sentència del TSJ, 
procediment Recurs ordinari 319/2009.  (1:21) 

   8.  Aprovació, si escau, del Conveni entre Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú per al pagament de la 
seva part en el préstec amb Dexia Sabadell, SA.  (1:25) 



 

 

   9.  Aprovació, si escau, de pròrrogues i contractes d’arrendament 
d’habitatges públics:  (1:29) 
9.1. Contracte d’arrendament de l’habitatge situat a la plaça de la 

Rajanta, núm. 6, 2n-2a.  (1:30) 
9.2.  Pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer 

del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 2n-3a.  (1:30) 
9.3. Contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer del Pintor 

Martí Torrents, núm. 8, 3r-1a.  (1:30) 
9.4. Pròrroga del contracte d’arrendament de l’habitatge situat a la plaça 

de la Rajanta, núm. 5, 2n-2a.  (1:30) 
 

 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
  10.  Encàrrec de gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú a 

l’empresa Promoció Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM).  (1:33) 
 
 Cultura 
 
 11.  Atorgament, si escau, del V Premi Francesc Roig i Toqués al Sr. JAUME 

MORATÓ MASIP.  (1:35) 
 12.  Aprovació, si escau, de l’addenda al conveni amb la Diputació de 

Barcelona de cessió d’ús del Museu Romàntic Can Papiol.  (1:38) 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
 13. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General 

d'Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la reintroducció dels usos 
esportiu i estació de servei a la clau 8b3 (Industrial Roquetes 15b).  
(1:41) 

 14. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació 
Urbana a la finca "Mas Ricart" de Vilanova i la Geltrú.  (1:43) (retirat) 

 15. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador núm. 
1/2014-UES.  (1:46) 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
 16. Aprovació, si escau, dels dos dies de Festa Local per a l'any 2015.  (1:48) 
 17. Aprovació, si escau, de la resolució de diversos expedients sancionadors:  

(1:49) 
 17.1. Expedient sancionador 1/2014-SVP.  (1:49) 



 

 

  17.2. Expedient sancionador 2/2014-SVP.  (1:49) 
  17.3. Expedient sancionador 3/2014-SVP.  (1:50) 
  17.4. Expedient sancionador 4/2014-SVP.  (1:50) 
  18. Aprovació, si escau, de la baixa i separació del consorci CONGIAC.  

(retirat) 
  19. Autorització, si escau, a la Companyia d’aigües per a la transmissió de 

les accions de les que resulta ser titular, a l’empresa GIACSA.  (1:54) 
 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 Alcaldia 
 
 20. Donar compte de decrets de cartipàs:  (1:59) 

20.1.  Decret de data 12.05.2014, de delegació temporal de la signatura 
d’un regidor.  (1:59) 

20.2.  Decret de data 19.05.2014, de diversos nomenaments amb relació 
a les comissions informatives.   (1:59) 

  
 Recursos Humans i Organització Interna 
 
 21. Donar compte del personal eventual de l’Ajuntament.  (2:00) 
 22. Donar compte de l’acord de la JGL de 08.04.2014, sobre la compatibilitat 

de personal municipal.  (2:00) 
 
 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
 23. Moció de rebuig a l’acord comercial de l’”Associació Transatlàntica per al 

comerç i la inversió” entre la Unió Europea i els Estats Units.  (2:09) 
 
 Grup Municipal de CiU 
 
 24. Moció de la secció sindical del Sindicat de Funcionaris de Policia de 

Vilanova i la Geltrú, per a l’avançament de l’edat de jubilació dels 
membres del cos de policies locals i de la policia de la Generalitat dels 
Mossos d’Esquadra.  (2:24) 

 25. Moció de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la reclassificació professional C1.  (2:29) 

 
 Grup Municipal de la CUP 
 
 26. Moció per a la convocatòria d’una audiència pública sobre l’Eixample 

Nord.  (2:38) 
 



 

 

 Grup Municipal del PSC 
 
 27. Moció per a treballar per un Pla d’espais buits urbans.  (3:19) 
 28. Moció per a l’acompliment dels acords presos en les mocions.  (3:30) 
 
 Mocions d’urgència 
 
Urgència 1.  Moció d’urgència d’ICV per protegir els camins, la mobilitat 

peatonal i ciclista als camins de l’Ortoll.  (3:36) 
Urgència 2.   Moció d’urgència de la CUP en protesta pel tancament del 

C.S.A. “Can Vies” i l’actuació dels Mossos d’Esquadra.  (3:44) 
Urgència 3.  Moció d’urgència d’ICV i PSC a favor d’una consulta per 

determinar la successió en el Cap d’Estat.  (4:25) 
 
 Preguntes orals 
 
 29. Pregunta del grup municipal d’ICV sobre els incidents del passat 21 de 

maig a la nostra ciutat.  (4:38) 
 30. Pregunta del grup municipal de la CUP sobre l’actuació policial del 21 de 

maig i les seves conseqüències.  (4:40) 
  
 PRECS  (4:44) 
 

   1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 5 DE 
MAIG DE 2014. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de 5 de maig de 2014 per 
unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la 
CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

   2.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL 
CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SUBSCRIT ENTRE 
L’AJUNTAMENT I L’ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADÈLFIA. 

 
Relació de fets 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària que va celebrar el dia 6 de 
juliol de 2009, va prendre l’acord d’aprovar el conveni de concessió 



 

 

administrativa amb l’entitat “Església Evangèlica de Filadèlfia”, per a la 
construcció d’instal·lacions destinades a l’activitat de culte o reunió amb fins 
religiosos a la finca demanial de titularitat municipal, qualificada de 
d’equipament al Sector Sant Jordi I, entre els carrers de la Mare Isabel 
Ventosa i de Maria Aurèlia Capmany, de 1000 m2 de superfície, finca núm. 
248.21 de l’Inventari de Béns Immobles municipals. 
 
En el pacte Quart de dit Conveni l’entitat beneficiària d’aquesta concessió 
s’obliga a iniciar les obres de construcció en el termini màxim de 3 anys, 
comptadors a partir de la signatura, extingint-se la concessió si no s’edificava 
en el temps previst. 
 
II. En data 15 d’abril de 2014, registre d’entrada 2014010956/1, el senyor 
xxxxxxxxxxxxxx, actuant en representació de l’Església Evangèlica de 
Filadèlfia, demana que es prorrogui el conveni signat en data 7 de juliol de 
2009, ampliant el termini per a l’inici de les obres i possibilitant en el seu lloc la 
instal·lació provisional d’uns equipaments prefabricats. 
 
III. En l’expedient consta informe del Servei de Convivència i Equitat d’aquest 
Ajuntament, conforme no es veu cap inconvenient en poder concedir la 
pròrroga sol·licitada d’ampliació de termini, atesa la impossibilitat d’inici de les 
obres per part de l’entitat, preveient la possibilitat que es puguin instal·lar de 
forma provisional equipaments prefabricats d’acord amb la normativa vigent. 
 
IV. D’acord amb el pacte Tretzè del Conveni aprovat pel Ple en data 6 de juliol 
de 2009, els termes i condicions establerts en el mateix podran ser revistats i/o 
modificats per acord d’ambdues parts a petició de qualsevol d’aquestes. 
 
Fonaments de dret 
 
Al tractar-se d’una modificació de l’abans esmentat conveni, caldrà seguir el 
procediment adoptat per a l’aprovació del conveni en el seu conjunt, per tant, 
el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció del present acord, 
en virtut de l’article 22.2 n) i c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió informativa de Serveis a les 
Persones, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’Addenda al conveni de concessió administrativa, subscrit 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat Església Evangèlica de 



 

 

Filadèlfia, per modificar el pacte Quart, que quedarà redactat de la següent 
manera: 
 

“L’entitat beneficiària d’aquesta concessió s’obliga a iniciar les 
obres de construcció en el termini màxim de QUATRE (4) ANYS 
comptadors a partir de la data de signatura del document d’addenda 
al conveni de concessió administrativa subscrit entre ambdues parts 
en data 7 de juliol de 2009, per la qual cosa haurà de sol·licitar les 
corresponents llicències d’activitat i llicència d’obres de construcció 
amb antelació suficient, corrent del seu càrrec les despeses que 
s’originin, extingint-se la concessió si no s’inicien les obres en el 
temps previst i donant un termini màxim de DOS (2) ANYS per a la 
finalització de les obres (que es començarà a comptar a partir de la 
data de l’atorgament de la llicència d’obres), la qual cosa es 
constatarà amb l’aportació a aquest Ajuntament del Certificat final 
d’obres signat per l’arquitecte director de les mateixes. Mentre no 
s’iniciï la construcció, provisionalment es podran instal·lar 
equipaments prefabricats, d’acord amb el que preveu per a centres 
de culte la Llei 16/2009, de 22 de juliol, i el seu Decret de 
desplegament 94/2010 de 20 de juliol, així com el previst en la 
normativa urbanística.” 

 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de dita addenda al conveni, 
així com de tots aquells tràmits i documents necessaris i/o convenients per a la 
seva formalització en escriptura pública i posterior inscripció registral. 
 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, a la web municipal 
i en un dels diaris de major difusió provincial o local, en virtut del contingut dels 
acords segon i tercer que precedeixen. 
 
QUART. Notificar el present acord a l’entitat interessada.” 
 
 
 
ADDENDA AL CONVENI DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE BÉ 
DEMANIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ESGLÉSIA 
EVANGÉLICA DE FILADÈLFIA. 
 
 
Vilanova i la Geltrú,    de juny de 2014 
 
 
REUNITS: 
 



 

 

D’una part, la Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sra. 
Neus Lloveras i Massana, autoritzada per a aquest acte per acord de Ple de 
l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, i assistida en aquest acte pel Sr. Isidre Martí 
Sardà, secretari general d’aquesta corporació i 
 
D’altra part, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, major d’edat, veí de Vilanova i la Geltrú, amb 
domicili al carrer xxxxxxxxxxxx i DNI xxxxxxxxxx, actuant en nom i representació de 
l’entitat “ESGLÉSIA EVANGÈLICA DE FILADÈLFIA”, segons acredita amb la 
presentació dels poders atorgats a tal efecte i que s’adjunten a l’expedient del present 
document. 
 
Es reconeixen mútuament i recíprocament capacitat legal suficient en la 
representació que ostenten per atorgar i obligar-se en el present acte i 
 
MANIFESTEN: 
 
 
I.- En data 7 de juliol de 2009, ambdues parts van subscriure conveni de concessió 
administrativa, aprovat prèviament per acord del Ple de la Corporació de 6 de juliol 
del mateix any. 
 
Dit Conveni tenia per objecte la constitució d’una concessió administrativa demanial 
de 1000 m² de superfície de la finca núm. 248.21 del Patrimoni municipal, segons el 
plànol de situació adjunt a l’esmentat conveni, acotant la superfície objecte de 
concessió pel seu destí a l’activitat de culte o de reunió amb fins religiosos.    
 
II.- El pacte QUART del reiterat Conveni determinava literalment el següent: 
 

“QUART. L’entitat beneficiària d’aquesta concessió s’obliga a iniciar les obres 
de construcció en el termini màxim de TRES (3) ANYS, comptadors a partir de 
la signatura del present conveni, per la qual cosa haurà de sol·licitar les 
corresponents llicències d’activitat i llicència d’obres de construcció amb 
antelació suficient, corrent del seu càrrec les despeses que s’originin, extingint-
se la concessió si no s’edifica en el temps previst i donant un termini màxim de 
DOS (2) ANYS per a la finalització de les obres (que es començarà a comptar a 
partir de la data de l’atorgament de la llicència d’obres), la qual cosa es 
constatarà amb l’aportació a aquest Ajuntament del Certificat final d’obres signat 
per l’arquitecte director de les mateixes.” 

 
III.- No obstant, en data 15 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 2014010956/1), el 
Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en representació de l’esmentada entitat religiosa, ha 
presentat instància per la qual manifesta que en el termini previst en el pacte QUART 
del reiterat conveni no s’han pogut iniciar les obres de construcció per manca de 
recursos econòmics, per la qual cosa sol·licita que es prorrogui dit termini, 
possibilitant l’inici de les obres. 
 
En relació amb aquesta sol·licitud consta a l’expedient informe del Servei de 
Convivència i Equitat d’aquest Ajuntament, conforme al qual no es veu cap 
inconvenient en poder concedir la pròrroga sol·licitada. 



 

 

 
IV.- D’acord amb el pacte TRETZÈ de l’esmentat conveni, els termes i condicions 
establerts en el mateix podran ser revisats i/o modificats per acord d’ambdues parts a 
petició de qualsevol d’aquestes, o per derivar-se obligacions sobrevingudes, en 
especial les referents a l’aplicació de la normativa que resulti aplicable.  
 
Per tot l’exposat, els compareixents, tal com actuen, 
 
ACORDEN: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Església Evangèlica de 
Filadèlfia” convenen en modificar el PACTE QUART del conveni de concessió 
administrativa subscrit entre ambdues parts en data 7 de juliol de 2009, el qual passa 
a tenir el següent redactat: 
 

“QUART. L’entitat beneficiària d’aquesta concessió s’obliga a iniciar les obres 
de construcció en el termini màxim de QUATRE (4) ANYS, comptadors a partir 
de la data de signatura del document d’addenda al conveni de concessió 
administrativa subscrit entre ambdues parts en data 7 de juliol de 2009, per la 
qual cosa haurà de sol·licitar les corresponents llicències d’activitat i llicència 
d’obres de construcció amb antelació suficient, corrent del seu càrrec les 
despeses que s’originin, extingint-se la concessió si no s’inicien les obres en el 
temps previst i donant un termini màxim de DOS (2) ANYS  per a la finalització 
de les obres (que es començarà a comptar a partir de la data de l’atorgament de 
la llicència d’obres), la qual cosa es constatarà amb l’aportació a aquest 
Ajuntament del Certificat final d’obres signat per l’arquitecte director de les 
mateixes. Mentre no s’iniciï la construcció provisionalment es podran instal·lar 
equipaments prefabricats, d’acord amb el que preveu per a centres de culte la 
Llei 16/2009, de 22 de juliol, i el seu Decret de desplegament 94/2010, de 20 de 
juliol, així com el previst en la normativa urbanística.” 

     
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’entitat “Església Evangèlica de 
Filadèlfia”, tal com actuen, ratifiquen i s’obliguen al compliment de la resta d’acords i 
pactes establerts al Conveni de concessió administrativa subscrit entre ambdues 
parts en data 7 de juliol de 2009, i aprovat pel Ple de la Corporació en data 6 de juliol 
de 2009. 
 
 
I, en prova de conformitat amb el contingut de la present addenda, les parts indicades 
el signen en duplicat exemplar del mateix valor i efecte, al lloc i en la data de 
l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
Álvarez = 22 vots 



 

 

Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 
   3.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT D’UN 

REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP AL 
CONSORCI URBANÍSTIC DE L’EIXAMPLE NORD. 

 
Relació de fets 
 
Vist l’escrit presentat pel portaveu del grup municipal del Partit Popular en data 
28 d’abril de 2014, en el qual demana el nomenament del representant del seu 
partit al Consorci de l’Eixample Nord. 
 
Vist que aquest nomenament s’ha de fer per acord plenari. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Vist el que disposa l’article 9.1.b) dels Estatuts de l’esmentat Consorci, amb 
relació a la composició del Consell General: 
 

“Article 9. Composició del Consell General 
 
1. El Consell General, òrgan superior de govern i administració del 

Consorci, està integrat per deu membres, que actuen en representació 
dels ens consorciats i són nomenats de la manera següent: 

 
a) Cinc membres en representació de l’Institut Català del Sòl, 

designats per l’òrgan de govern d’aquesta entitat que correspongui. 
 
b)  Cinc membres en representació de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú, designats per l’òrgan de govern municipal que 
correspongui.” 

 
És per això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. NOMENAR el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA com a 
representant municipal al Consorci Urbanístic per al desenvolupament del 
sector 2.8 de l’Eixample Nord, en substitució del Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ 
MARÍN. 
 



 

 

SEGON. Comunicar aquest acord al Consorci de l’Eixample Nord i als 
interessats.”  
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CIU (9), PP (2), CUP (3) i Sr. Francisco Álvarez =  
 15 vots 
Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 

 
 

   4.  ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL 
PENEDÈS I GARRAF. 

 
Relació de fets 
 
Atès que el Ple de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, en 
sessió celebrada el dia 6 de març de 2014, va adoptar l’acord de modificació 
del preàmbul i l’article 4 dels seus estatuts, així com del text consolidat dels 
mateixos, per tal d’adaptar-los als canvis legislatius sobrevinguts amb 
l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de gener, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local, que varen quedar redactats de la següent manera:  

 
“PREÀMBUL 
 
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
al seu article 3.2 c) estableix que les Mancomunitats de Municipis 
gaudeixen de la condició d’Entitats Locals. 
 
L’article 44 del mateix text legal reconeix als municipis el dret 
d’associar-se amb d’altres en mancomunitats per a l’execució en 
comú d’obres i serveis públics necessaris per a l’exercici de les 
seves competències. 
 
El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 
d’abril, preveu al seu article 35 i següents els requisits que 
s’estableixen per a la constitució de mancomunitats. 
 
És per això que, d’acord amb la legislació vigent, es fixen els 
següents Estatuts: 
 
“Article 4. Finalitats. 
Les finalitats pròpies de la Mancomunitat són: 



 

 

 
a)  L’objecte i competències de la Mancomunitat seran les de 

prestar els serveis i fer les obres que li deleguin els Municipis 
membres per ser de la seva competència i, entre d’altres, els 
següents: 

 
-  Gestió dels residus sòlids urbans. 
-  Abastiment d’aigua potable. 
-  Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori 

d’aigües i Seguretat Alimentària Municipal. 
-  Servei d’Iniciatives Econòmiques. 
-  Atenció i seguiment de les drogodependències. 

 
b)  Altres facultats o activitats concretes que es puguin 

encomanar a la Mancomunitat per altres Administracions, amb 
transferència de la competència o sense.” 

 
 
Vistos els informes conjunts de la Secretaria General i la Intervenció Municipal 
de 21 de març i de 12 de maig de 2014, que consideren que la modificació 
d’estatuts proposada s’ajusta a normativa.  
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 44 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, que 
estableix que correspon al Ple de cadascun dels ajuntaments mancomunats 
l’aprovació dels estatuts i les seves modificacions, per majoria absoluta.  
 
Articles 120 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix 
que els Estatuts s’han d’aprovar per Ple dels ajuntaments mancomunats, per 
majoria absoluta. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el projecte de modificació del preàmbul i de l’article 4 dels 
Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, que 
quedaran redactats de la següent manera: 
 
 

 



 

 

“PREÀMBUL 
 
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al 
seu article 3.2 c) estableix que les Mancomunitats de municipis 
gaudeixen de la condició d’Entitats Locals. 
 
L’article 44 del mateix text legal reconeix als municipis el dret 
d’associar-se amb d’altres en mancomunitats per a l’execució en 
comú d’obres i serveis públics necessaris per a l’exercici de les 
seves competències. 
 
El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 
d’abril, preveu al seu article 35 i següents els requisits que 
s’estableixen per a la constitució de mancomunitats. 
 
És per això que, d’acord amb la legislació vigent, es fixen els 
següents Estatuts:” 
 
“Article 4. Finalitats. 
 
Les finalitats pròpies de la Mancomunitat són: 
 
a)  L’objecte i competències de la Mancomunitat serà la de prestar 

els serveis i fer les obres que li deleguin els Municipis membres 
per ser de la seva competència i, entre altres, els següents: 

 
-  Gestió dels residus sòlids urbans. 
-  Abastiment d’aigua potable. 
-  Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori 

d’aigües i Seguretat Alimentària Municipal. 
-  Servei d’Iniciatives Econòmiques. 
-  Atenció i seguiment de les drogodependències. 
 

b)  Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar 
a la Mancomunitat per altres Administracions amb transferència 
de la competència o sense.” 

 
  
SEGON. Aprovar el text consolidat dels Estatuts de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf que figura com a document annex 1.  
 
TERCER. Requerir la Mancomunitat perquè iniciï les actuacions 
administratives oportunes per a la modificació de l’article 17, en el sentit 
assenyalat pels informes conjunts de la secretaria general i la intervenció 



 

 

municipal de 21 de març i 12 de maig de 2014, per tal que aquest precepte 
s’adeqüi al que estableix el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió 
de llocs de treball d’Administració local reservats a funcionaris amb habilitació 
de caràcter nacional i demés legislació concordant.  
 
QUART. Remetre una certificació d’aquest acord a la Mancomunitat 
Intermunicipal del Penedès i Garraf.” 
 

 

ANNEX 1 
 
PROJECTE DEFINITIU DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS I GARRAF 

 

 
 
PREÀMBUL 
 
La Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, al seu article 3.2 c) 
estableix que les Mancomunitat de Municipis gaudeixen de la condició d’Entitats 
Locals. 
 
L’article 44 del mateix text legal reconeix als municipis  el dret d’associar-se amb 
d’altres en mancomunitats per a l’execució en comú d’obres i serveis públics 
necessaris per a l’exercici de les seves competències. 
 
El text refós, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, preveu al seu 
article 35 i següents els requisits que s’estableixen per a la constitució de 
mancomunitats. 
 
És per això que, d’acord amb la legislació vigent, es fixen els següents Estatuts: 
 
 
Article 1. Constitució. 
 
1.  Els Ajuntaments de: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní 

d’Anoia, Santa Margarida i els Monjos, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Riudebitlles, 
Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Subirats, 
Puigdàlber, Olèrdola, el Pla del Penedès, les Cabanyes, Sant Martí Sarroca, la 
Granada, Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal, Sant Quintí de Mediona, 
Vilobí del Penedès, Torrelavit, Canyelles i Sant Pere de Ribes, d’acord amb el que 
empara l’ordenament jurídic vigent, acorden constituir-se en Mancomunitat 
voluntària de Municipis per a l’organització i prestació de forma mancomunada de 
les obres, serveis o activitats de llur competència, que es recullen en aquests 
Estatuts. 

 



 

 

2.  D’ara endavant també podran integrar-se a la Mancomunitat els Municipis del 
Penedès i el Garraf que ho sol·licitin i que, prèviament, acceptin les condicions 
que, per al seu ingrés, acordi el Ple de la Mancomunitat. 

 
 
Article 2. Personalitat Jurídica i àmbit territorial. 
 
1.  La Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf tindrà personalitat jurídica i 

capacitat per a l’acompliment dels seus fins específics des del moment de 
l’entrada en vigor dels presents Estatuts. 

 
2.  L’àmbit territorial de la Mancomunitat abasta els termes municipals dels 

Ajuntaments que la composen. 
 
 
Article 3. Denominació i domicili. 
 
La Mancomunitat es denominarà: “Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf”, 
i tindrà la seva seu social, mentre no tingui la pròpia, al Municipi del qual el President 
n’ostenti la representació i en el qual radicaran els seus òrgans de govern. 
 
Els òrgans d’administració, cas que la Mancomunitat no tingui seu pròpia, radicaran 
en el Municipi del qual el President n’ostenti la representació o bé, cas que l’esmentat 
Municipi no tingui capacitat per a atendre les necessitats i serveis, allà on el Ple de la 
Mancomunitat designi. 
 
 
Article 4. Finalitats. 
 
Les finalitats pròpies de la Mancomunitat són: 
 
a)  L’objecte i competències de la Mancomunitat serà la de prestar els serveis i fer les 

obres que li deleguin els Municipis membres per ser de la seva competència i, 
entre altres, els següents: 

 
-  Gestió dels residus sòlids urbans. 
-  Abastiment d’aigua potable. 
-  Evacuació i tractament d’aigües residuals, laboratori d’aigües i Seguretat 

Alimentària Municipal. 
-  Servei d’Iniciatives Econòmiques. 
-  Atenció i seguiment de les drogodependències. 

 
b)  Altres facultats o activitats concretes que es puguin encomanar a la Mancomunitat 

per altres Administracions amb transferència de la competència o sense. 
 
 
 
 
 



 

 

Article 5. 
 
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la Llei, exercirà totes les 
potestats que siguin conferides per la Legislació de la Generalitat de Catalunya a les 
Entitats d’aquestes característiques per a l’acompliment de les seves finalitats. 
 
 
Article 6. Òrgans de Govern. 
 
El Govern i administració de la Mancomunitat estarà a càrrec dels següents òrgans.- 
 
- El Ple de la Mancomunitat. 
- El President. 
 
El Ple de la Mancomunitat podrà crear, mitjançant acord, una Comissió de Govern 
amb les competències que li siguin delegades pels òrgans de Govern que, en cap cas, 
podran ésser les que siguin indelegables. 
 
La Comissió de Govern serà nomenada per la Presidència, a proposta del Ple de la 
Mancomunitat. 
 
 
Article 7. 
 
1.  El Ple de la Mancomunitat estarà format pels vocals escollits pels respectius 

ajuntaments dels municipis mancomunats. 
 
2.  Cadascun dels municipis mancomunats comptarà amb un vocal, que serà escollit 

pels respectius Plens per majoria absoluta, d’entre els Regidors de la Corporació. 
 

Cada vocal representant d’una Corporació comptarà amb un nombre de vots 
proporcional al nombre d’habitants del seu municipi, amb la següent 
proporció: 
 
Fins a 3.000 habitants   1 vot. 
De 3.001 a 7.000 habitants 2 vots. 
De 7.001 a 12.000 habitants 3 vots. 
De 12.001 a 18.000 habitants 4 vots. 
De 18.001 a 25.000 habitants 5 vots. 
De 25.001 a 32.000 habitants 6 vots. 
De 32.001 a 40.000 habitants 7 vots. 
De 40.001 en amunt, 8 vots més 1 vot per cada 10.000 habitants o fracció. 
 
El manament dels vocals coincidirà amb el de les seves respectives Corporacions. 

 
 
 
 
 



 

 

Article 8. 
 
1.  Després de la celebració d’Eleccions Locals, i dins el termini previst per la Llei per 

a la designació de representants en òrgans col·legiats, els Ajuntaments 
nomenaran el vocal representant del Municipi davant la Mancomunitat, havent-ne 
de comunicar el seu resultat. 

 
 Els Plens Municipals nomenaran, a més del representant oficial, dos 

representants substituts, els quals podran actuar davant la Mancomunitat 
sense necessitat de credencial expressa per a cada cas. La seva actuació 
tindrà lloc de manera automàtica en els casos de vacant, absència o malaltia 
del representant oficial. 

 
2.  Fins a la constitució del nou Ple, actuarà en funcions l’anterior i el seu President. 
 
3.  Transcorregut el termini per a la designació dels vocals pels Ajuntaments, i dins 

dels deu dies següents, es procedirà a la constitució del nou Ple de la 
Mancomunitat i a la designació del seu President. 

 
4.  Durant el període a què es refereix el paràgraf núm. 2, només es podrà portar a 

terme la gestió ordinària de la Mancomunitat. 
 
 
Article 9. 
 
Correspon al Ple de la Mancomunitat: 
 
a)  Aprovar el Pressupost. 
b)  Aprovar la Plantilla Orgànica. 
c)  Exercir accions de defensa dels drets de la Mancomunitat. Oposar-se a aquells 

assumptes litigiosos i recursos de qualsevol classe, grau o jurisdicció que sigui 
demanada. 

d)  Proposar la modificació o reforma dels Estatuts. 
e)  Aprovar, revisar, adquirir, gestionar i administrar el Patrimoni de la Mancomunitat. 
f)  Aprovar les Ordenances, censurar els comptes, reconeixement de crèdits, 

operacions de crèdits, concessions de quitaments i esperes, i qualsevol classe de 
compromisos econòmics. 

g)  Aprovar els plans i projectes necessaris per a l’establiment, desenvolupament i 
gestió de les obres, serveis o activitats previstos com a finalitats de la 
Mancomunitat. 

h)  Admissió i separació de membres de la Mancomunitat. 
i)  Aprovació de les bases que regiran les proves i concursos d’accés a la Funció 

Pública de la Mancomunitat. 
j)  Totes aquelles que la legislació atribueix al Ple dels ajuntaments per a 

l’acompliment de les seves finalitats. 
k)  Proposar a la Presidència el nomenament dels membres de la Comissió de 

Govern. 
 
 



 

 

Article 10. 
 
1.  El President de la Mancomunitat serà escollit pel Ple de la Mancomunitat d’entre 

els seus membres, per majoria absoluta. 
 
2.  Podran ser candidats a la Presidència tots i cadascun dels vocals que composin el 

Ple. 
 
3.  En cas d’empat serà escollit el candidat recolzat pel major nombre de Municipis. 
 
 
Article 11. 
 
El President podrà designar un o varis Sots-Presidents que el substituiran per l’ordre 
del seu nomenament, en cas d’absència, vacant o malaltia. 
 
El Sots-President o Sots-Presidents seran designats d’entre els membres de la 
Comissió de Govern. 
 
 
Article 12. 
 
Corresponen al President les següents competències: 
 
a)  Dirigir el govern i administració de la Mancomunitat. 
b)  Convocar, presidir i aixecar les sessions del Ple. 
c)  Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis, obres i activitats de la Mancomunitat. 
d) Ordenar els pagaments, rendir comptes i administrar els fons i béns de la 

Mancomunitat. 
e)  Rendir anualment els comptes d’administració del patrimoni. 
f)  Disposar despeses dins dels límits de la seva competència. 
g)  Exercir la direcció del personal de la Mancomunitat. 
h)  Elaborar el projecte de Pressupost de la Mancomunitat. 
i)  Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva quantia no 

excedeixi del 5 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni del 50 per cent 
del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment 
legalment establert. 

j)  Ostentar la representació de la Mancomunitat en tota classe d’actes i negocis 
jurídics. 

k)  Atorgar poders a Procuradors per a poder comparèixer en judicis o fora d’ells. 
l)  Visar, amb la seva signatura, les certificacions que s’expedeixin dels actes i 

documents de la Mancomunitat. 
m)  Exercir totes les accions que siguin necessàries per al bon funcionament de la 

Mancomunitat. 
n)  Totes aquelles altres que la normativa de Règim Local atribueixi a l’Alcalde per a 

l’acompliment de les competències que li són atribuïdes. 
 
 
 



 

 

Article 13. 
 
1.  El Ple funciona en règim de sessions ordinàries i extraordinàries. 
 
2.  El Ple celebrarà reunió ordinària cada dos mesos i extraordinària quan ho decideixi 

el President o sigui sol.licitat, almenys, per la quarta part dels Municipis que 
pertanyen a la Mancomunitat. 

 
 En aquest darrer cas, la seva celebració no podrà ajornar-se més d’un mes 

des de la data de la sol·licitud. 
 
3.  També quan ho estimi la Presidència es podran convocar sessions d’urgència, les 

quals hauran d’ésser ratificades pel Ple. 
 
 
Article 14. 
 
1.  Les reunions del Ple hauran de convocar-se almenys amb 10 dies d’antelació. A la 

citació es farà constar l’Ordre del Dia. 
 
2.  El Ple es constitueix vàlidament amb els representants que sumin 1/3 del nombre 

legal de vots. L’esmentat quòrum haurà de mantenir-se durant el transcurs de tota 
la sessió. 

 
3.  En tot cas es requereix l’assistència del President i del Secretari de la 

Mancomunitat, o dels que legalment els substitueixin. 
 
 
Article 15. 
 
1.  Els acords del Ple s’adoptaran per majoria simple del nombre de vots que tinguin 

els representants presents. 
 Existeix majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius. 
 
2.  És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots 

representants en el Ple, per a l’adopció d’acords en les següents matèries: 
 

a)  Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts. 
b)  Aprovació del Pressupost de la Mancomunitat. 
c)  Aprovació de les Ordenances i tarifes de caràcter general que afectin els 

usuaris dels serveis. 
d)  Aprovació de comptes. 
e)  Aprovació de la plantilla orgànica de la Mancomunitat. 
f)  Concertació de crèdits. 
g)  Creació i estructura de la Comissió de Govern, en el seu cas. 

 
 
 
 



 

 

Article 16. 
 
1.  Es constituiran Comissions Informatives que tindran per missió proposar al Ple o a 

la Comissió de Govern, els assumptes que creguin adients. 
 
 També informaran preceptivament de tots els assumptes que hagin d’ésser 

tractats pel Ple. 
 
 Serà igualment funció de les Comissions Informatives el seguiment de la 

Mancomuitat. 
 
 Les Comissions Informatives seran creades pel Ple de la Mancomunitat i també el 

Ple decidirà la seva composició i funcionament. 
 
2.  Es crea la Comissió de Comptes que es reunirà una vegada a l’any i abans de l’1 

de juny, per tal d’examinar els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes de 
Patrimoni. 

 
 
Article 17. 
 
1.  La funció pública de Secretaria, que comprèn la fe pública i l’assessorament legal 

preceptiu, així com el control, fiscalització, intervenció en la gestió econòmica-
financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació seran 
encarregades a funcionaris amb habilitació Nacional i es cobriran per concurs 
entre funcionaris que ostentin l’esmentat caràcter, de conformitat amb allò que 
disposa la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
2.  Fins que no es creïn aquestes places, o en cas de vacants una vegada creades, 

les esmentades funcions seran desenvolupades per funcionaris nomenats pel Ple, 
que ostentin preferentment la condició de funcionaris dels Ajuntaments que 
componen la Mancomunitat. 

 
 
Article 18. 
 
1.  La resta de personal de la Mancomunitat serà seleccionat mitjançant els sistemes 

d’oposició, concurs i concurs-oposició, respectant en tot cas els principis 
constitucionals de publicitat, mèrit i capacitat. 

 
2.  Fins que no es proveeixin les places convocades, aquestes es podran cobrir 

interinament per les persones que, respectant els principis esmentats al paràgraf 
anterior, siguin oportunament seleccionades. 

 
3.  Igualment la Mancomunitat podrà contractar personal amb caràcter laboral, l’ingrés 

del qual també respectarà els principis de publicitat, mèrit i capacitat. 
 
 
 



 

 

Article 19. 
 
La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que 
disposa l’article 112 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
El Pressupost constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions, 
que com a màxim pot reconèixer i dels drets amb venciment o que es preveguin 
durant el corresponent exercici econòmic. 
 
A l’Estat de Despeses del Pressupost hi figuraran els crèdits necessaris per a fer front 
a les despeses generades per la prestació dels serveis. Tot servei mancomunat serà 
desglossat convenientment per tal de conèixer el seu cost. 
 
L’Estat d’Ingressos contindrà la previsió dels recursos econòmics explicitats a l’art. 20 
dels presents Estatuts. Els Municipis integrats a la Mancomunitat aportaran una quota 
fixa per a finançar els serveis administratius centrals, i una quota variable en funció de 
la utilització dels serveis prestats, segons les Ordenances aprovades anualment. 
 
Les bases d’execució del Pressupost desenvoluparan les disposicions necessàries, 
d’acord amb la Llei, per a una gestió pressupostària eficaç. 
 
 
Article 20. 
 
La Hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda pels següents recursos: 
 
a)  Ingressos de dret privat. 
b)  Subvencions i altres ingressos de dret públic. 
c)  Taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva 

competència. 
d)  Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment i millora o 

ampliació de serveis de la competència de la Mancomunitat. 
e)  Els procedents de les operacions de crèdit. 
f)  Multes. 
g)  Les aportacions dels Municipis mancomunats. 
h)  Qualsevol altre recurs que s’estableixi a favor de les Mancomunitats per 

disposicions legals que es dictin. 
 
 
Article 21. 
 
1.  Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels recursos enumerats a 

l’article 20, la Mancomunitat aprovarà Ordenances fiscals corresponents als 
diferents serveis tenint, les esmentades Ordenances, poder d’obligació per a tots 
els Municipis integrants, un cop aprovades. 

 
2.  Correspondrà als Municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació 

necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i d’altres modificacions que 



 

 

es refereixin als contribuents afectats pels diferents serveis que constitueixin les 
finalitats regulades en articles anteriors. 

 
3.  La Mancomunitat podrà, en tot moment, pels seus propis mitjans comprovar la 

veracitat i exactitud de les dades a què es refereix el paràgraf anterior. 
 
 
Article 22. 
 
Les aportacions dels Municipis mancomunats es xifren per a cada exercici econòmic, 
de la següent forma: 
 
a)  Una quota fixa i obligatòria, per atendre les despeses generals de conservació, 

manteniment i administració dels Serveis Centrals de la Mancomunitat. 
 
b)  Una quota variable en funció de l’ús que cada Ajuntament faci dels serveis, segons 

aplicació de les Ordenances creades. 
 Com a criteri general, tot servei serà finançat pels seus usuaris. 
 
La quota fixa serà determinada en proporció al nombre d’habitants de dret de cada 
municipi, d’acord amb la darrera rectificació anual del padró d’habitants. 
 
 
Article 23. 
 
Les aportacions dels Municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de pagaments 
preferents per als Ajuntaments mancomunats una vegada satisfets els relacionats a 
l’article 437 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril. 
 
Cada Ajuntament remetrà, un cop aprovat els seu Pressupost, una certificació a la 
Mancomunitat acreditativa de l’existència de consignació al mateix per fer front al 
pagament de les obligacions adquirides envers la mateixa. 
 
 
Article 24. 
 
1.  Les aportacions econòmiques dels Municipis, es realitzaran de la forma i en els 

terminis que fixi el Ple. 
 
 En cas que algun Municipi es retardi en el pagament d’una quota més d’un 

trimestre, el President podrà requerir el seu pagament dins el termini de vint dies. 
 
 Transcorregut l’esmentat termini sense fer-se efectiu el deute, el President podrà 

sol·licitar de l’Il·lustre Sr. Delegat d’Hisenda de la Província, o de l’òrgan 
competent de la Generalitat de Catalunya, el pagament de l’aportació del Municipi 
deutor, amb càrrec a les participacions en impostos liquidats, que li corresponguin. 

 



 

 

2.  Aquesta retenció és autoritzada expressament pels Ajuntaments mancomunats en 
el moment d’aprovació dels Estatuts, llevat de les obligacions relatives a crèdits 
preferents. 

 
 
Article 25. 
 
La Mancomunitat se subrogarà en la facultat que li correspongui als Municipis 
mancomunats per a la imposició de drets i taxes per a la prestació dels serveis que 
s’estableixin, prèvia l’aprovació de les preceptives Ordenances Fiscals. 
 
 
Article 26. 
 
El Patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per tota classe de béns i accions que 
legítimament adquireixi, tant en el moment de la seva constitució com posteriorment. 
 
A fi i efecte d’això, es fomarà un inventari de conformitat amb el que disposa el 
Reglament de Béns de les Corporacions Locals. 
 
 
Article 27. 
 
La Mancomunitat es constitueix per un termini indefinit. 
 
 
Article 28. 
 
La modificació dels Estatus haurà de fer-se amb el mateix procediment i requisits que 
els exigits per a la seva aprovació. 
 
 
Article 29. 
 
1.  Per a la incorporació a la Mancomunitat d’un nou membre serà necessari: 
 

a)  El vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació 
interessada. 

 
b)  El vot favorable de la majoria absoluta dels vots representats en el Ple de la 

Mancomunitat. 
 
2.  L’aportació inicial dels Municipis que s’incorporin a la Mancomunitat amb 

posterioritat a la seva constitució, serà determinada pel Ple, en funció dels costos 
històrics de cada Servei. 

 
 
 
 



 

 

Article 30. 
 
Per a la separació voluntària de la Mancomunitat de qualsevol dels Municipis que la 
integren, serà necessari: 
 
a)  Que així ho sol·liciti la Corporació interessada, previ acord adoptat per majoria 

absoluta del seu Ple. 
 
b)  Que es trobi al corrent de pagament de les seves aportacions. 
 
c)  Que aboni totes les despeses que es produeixin amb motiu de la seva separació i 

dels Serveis que estava utilitzant fins a acabar l’exercici econòmic. 
 
 
Article 31. 
 
La separació d’una o vàries Corporacions no obligarà al Ple de la Mancomunitat a 
practicar la seva liquidació, quedant l’esmentat dret en suspens fins al dia que quedi 
disolta, data en la qual entrarà o entraran a participar en la part alíquota que li 
correspongui o corresponguin la liquidació de béns de la Mancomunitat. 
 
Tampoc podran, les Corporacions separades, al.legar drets de propietat dels béns i 
serveis de la Mancomunitat, encara que radiquin dins del seu terme municipal. 
 
 
Article 32. 
 
La Mancomunitat es podrà disoldre per alguna de les causes següents: 
 
a)  Per desaparició de les finalitats per a les quals va ésser creada. 
 
b)  Quan així ho acordi el Ple de la Mancomunitat i els Ajuntaments mancomunats, 

amb el vot favorable de la majoria absoluta legal dels vots representats a la 
Mancomunitat. 

 
c)  Quan, per les separacions de varis dels Municipis que la integren, sigui impossible 

la seva continuació. 
 
d)  Per disposició legal. 
 
L’acord de dissolució determinarà la forma en què s’ha de procedir a la liquidació de la 
Hisenda de la Mancomunitat i la subrogació en la proporció que li correspongui a 
cadascun dels Municipis mancomunats en els seus béns, drets i obligacions, així com 
la destinació que s’hagi de donar al personal que estigués al seu servei. 
 
 
 
 
 



 

 

Disposició final 1ª. 
 
Pel que fa als aspectes no previstos en aquests Estatuts, en resultarà d’aplicació el 
que estableix la legislació de Règim Local. 
 
 
Disposició final 2ª. 
 
Queden derogats els Estatuts fins ara vigents de la Mancomunitat, amb l’aprovació 
d’aquests nous que els substitueixen. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
L’adopció d’aquest acord requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CIU (9), PSC (8), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez =  
 20 vots 
Abstencions: CUP (3) i ICV (2)  = 5 vots 

 
 
   5.  ALCALDIA. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL CANVI DE 

GESTIÓ DIRECTA DELS SERVEIS PÚBLICS DE L'OBJECTE 
SOCIAL DE LA SOCIETAT MUNICIPAL ICVSAM A L'ENTITAT 
PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL NEÀPOLIS. 

 
Antecedents 
 
1. En data 2 d’abril de 2001, el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú va aprovar la creació d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, sota la figura jurídica d’una societat 
anònima mercantil amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb el que disposen els articles 211 del 
ROAS i l’article 85 ter de la LRBRL, amb les finalitats de l’activitat de prestació 
de serveis públics i l’exercici d’activitats econòmiques de Vilanova i la Geltrú.  
 
2. Atès l’actual context de crisi econòmica i la conseqüent necessitat de 
procedir a la reducció i fusió d’ens públics municipals, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, vol eliminar la 
societat municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, i que 
les seves tasques siguin assumides per l’EPEL NEÀPOLIS.  
 
Atès que, a l’empara d’aquesta disposició i en virtut dels principis d’eficàcia i 
eficiència administrativa, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opta per la 



 

 

dissolució i liquidació de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, i la prestació dels serveis públics i l’exercici d’activitats 
econòmiques directament a través de la mateixa organització ordinària de 
l’Ajuntament. 
 
3. Per acord de Ple de 4 de febrer de 2013 es aprovar la creació de la 
comissió d’estudi per integrar la prestació del servei públic de ràdio i televisió 
de l’EPEL NEÀPOLIS i la dissolució i liquidació d’ICVSAM. 
 
4. Per acord de Ple de 3 de juny de 2013 es va aprovar la ratificació del Decret 
de pròrroga del termini d’elaboració de la Memòria justificativa de la prestació 
del servei de ràdio i TV local a través de l’EPEL NEÀPOLIS. 
 
5. El dia 17 de juliol de 2013 es va signar un preacord entre el regidor Gerard 
Figuerasi Albà i els president del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament i 
d’ICVSAM en relació amb la situació del personal d’ICVSAM: 

 

 

“PREACORD REGULADOR DE LA SITUACIÓ JURÍDICA LABORAL 
DELS TREBALLADORS DERIVADA DEL PROCÉS DE 
TRANSFERÈNCIA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
TELEVISIÓ I RÀDIO DE ICVSAM A L’EPEL NEÀPOLIS. 

A Vilanova i la Geltrú, el 17 de juliol de 2013 

D’una part, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Societat Anònima 
Municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (d’ara 
endavant ICVSAM) i l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis (d’ara 
endavant Neàpolis). 

I d’una altra, els representants dels treballadors d’ICVSAM. 

MANIFESTEN 

1. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per acord plenari de 4 de 
febrer d’enguany, ha creat una comissió per elaborar una memòria a fi i 
efecte de determinar la concurrència de l’oportunitat, conveniència i 
interès públic sobre la transferència de la gestió del Servei Públic de 
televisió i ràdio, que ara es presta a través d’ICVSAM, a l’Entitat Pública 
Empresarial Neàpolis, el que implicaria jurídicament la dissolució i 
liquidació de la referida SAM. 

A la part jurídica de l’esmentada memòria es determina que el personal 
que presta els seus serveis a l’empresa ICVSAM haurà de ser subrogat a 
l’EPEL Neàpolis en virtut de la successió empresarial entre les dues 
entitats, d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

2. Que el total de treballadors que actualment presten el seu servei a 
l’empresa ICVSAM és de 23, dels quals 11 van estar contractats 
directament per ICVSAM i els 12 restants van ser subrogats des de 



 

 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Acord del Ple Municipal 
de 7 de maig de 2001, amb la condició que “en el cas que per qualsevol 
supòsit l’empresa Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
desaparegui, sense que tingui continuïtat en qualsevol forma jurídica 
prevista en la normativa vigent, el personal dependent de la mateixa 
tindrà el dret a reintegrar-se de forma immediata a la plantilla de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, obligant-se a la creació de la plaça i a 
la consignació pressupostària corresponent.  Aquest retorn es realitzarà 
garantint els drets laborals segons la categoria que ostentava en el 
moment de la subrogació, així com l’antiguitat”. 

Com a annexos núm. 1 i 2, s’adjunta la relació dels dos grups de 
treballadors esmentats. 

3. Que és voluntat de les parts efectuar aquesta subrogació de personal i 
per tant considerar completats els tràmits previstos a l’article 44 de 
l’Estatut dels Treballadors. 

4. Que a banda de la subrogació de personal en virtut de la successió 
empresarial esmentada, és voluntat de les parts regular altres aspectes 
que es consideren necessaris per incrementar l’estabilitat laboral dels 
treballadors afectats. 

5. Que en data 29 d’abril de 2008, el Ple de l’Ajuntament va prendre 
l’acord que afecta els treballadors de l’annex número 3, el qual establia, 
en la part que interessa, que quedaven integrats en virtut d’una nova 
contractació a la plantilla de Neàpolis, prèvia excedència per 
incompatibilitat a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Igualment es 
respectava l’antiguitat i que “en el cas que per qualsevol supòsit 
l’empresa EPEL Neàpolis desaparegui, sense que tingui continuïtat en 
qualsevol forma jurídica prevista a la normativa vigent, o deixi de ser 
propietat enterament municipal, el personal dependent de la mateixa 
tindrà dret a integrar-se de forma immediata a la plantilla de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, obligant-se a la creació de la plaça amb la 
consignació pressupostària corresponent. 

Aquest retorn es realitzarà garantint els drets laborals que ostenti en el 
moment que es produeixi aquest retorn, així com l’antiguitat.” 

A dia d’avui està contractat per Neàpolis com a AODL el Sr. David Vilella 
Ballester, el qual no s’integra a l’annex III, i que per tant els acords referits 
a aquest annex no li resulten d’aplicació. 

Per tot això, els sotasignats 

PACTEN: 

PRIMER. Subrogar al personal de l’annex II que actualment presta els 
seus serveis a ICVSAM a l’EPEL Neàpolis en el moment que es produeixi 
jurídicament la subrogació i successió empresarial de les dues entitats, 
d’acord amb l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

En relació amb el personal que disposa d’un contracte laboral amb 
ICVSAM, d’acord amb l’annex II, l’EPEL Neàpolis tramitarà l’oferta pública 



 

 

d’ocupació de totes les places vacants d’acord amb allò establert a la 
normativa vigent, prioritzant el sistema de concurs per a la selecció de 
personal laboral. 

SEGON. Realitzar durant l’any 2014 un torn de reserva especial als 
treballadors compresos en els annexos 1 i 3 (funcionarització), de 
conformitat amb l’article 16, i pràctica administrativa posterior del conveni 
col·lectiu de l’Ajuntament, que resulta també d’aplicació a aquest 
personal, sempre que sigui possible d’acord amb la normativa vigent. 

TERCER. Es mantindran les condicions establertes a l”Acord de 
Garanties Socio-Laborals dels treballadors municipals que integren 
l’Entitat Pública Empresarial Neàpolis de Vilanova i la Geltrú” signat a 
data 29 d’abril de 2008 entre l’Ajuntament i els representants dels 
treballadors, per a tots els treballadors de Neàpolis relacionats en l’annex 
3. Aquest mateix acord, en tot el que sigui d’aplicació específica, 
s’aplicarà també al personal de l’annex 1, el qual s’integrarà a l’EPEL 
Neàpolis.  En tot cas l’execució de l’esmentat acord restarà condicionat a 
que les normes legals i pressupostàries ho permetin. 

QUART. En cas que, per qualsevol supòsit, l’empresa EPEL Neàpolis 
desaparegui sense que tingui continuïtat en qualsevol forma jurídica 
prevista en la normativa vigent o deixi de ser propietat enterament 
municipal, el personal dependent de la mateixa tindrà el dret a integrar-se 
de forma immediata a la plantilla de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
obligant-se a la creació de la plaça i la consignació pressupostària 
corresponent, sempre que les normes legals i pressupostàries ho 
permetin. 

Aquest retorn es realitzarà garantint els drets laborals segons la categoria 
que ostenti el treballador en el moment que es produeixi aquest retorn, 
així com l’antiguitat, sempre que les normes legals i pressupostàries ho 
permetin. 

CINQUÈ. Els treballadors dels annexos 1 i 3 podran participar en el 
sistema de provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, incloses les promocions internes, d’acord amb la normativa vigent 
i sempre que reuneixin els requisits per fer-ho. 

SISÈ. Serà d’aplicació a tot el personal que presti el seu servei a l’EPEL 
Neàpolis el conveni col·lectiu/pacte de condicions vigent a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 

SETÈ. Garantir la presència amb veu i sense vot del delegat/ada dels 
treballadors en el Consell d’Administració de l’EPEL Neàpolis. 

VUITÈ. Aquest preacord queda condicionat a l’aprovació de l’assemblea 
dels treballadors i l’aprovació pel Ple de la memòria per la integració 
d’ICVSAM a l’EPEL Neàpolis. 

Els sotasignats donen la conformitat a aquest Preacord Regulador del 
procés de transferència de la gestió del Servei Públic de televisió i ràdio 
d’ICVSAM a Neàpolis. 



 

 

 
6. Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de juliol de 2013, es 
va acordar prendre en consideració la memòria justificativa de la conveniència 
l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de l’activitat 
econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió local a 
traves de l’entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
NEÀPOLIS i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa municipal 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM). 
 
7. Un cop sotmès a informació pública l’esmentat acord, mitjançant anuncis al 
BOP i al DOGC, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació, havent-se 
elevat a definitiva la memòria per Decret de l’Alcaldia. 
 
8. Per acord de Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2014 es va 
aprovar la incoació de l’expedient pel canvi de gestió directa dels serveis 
públics de l’objecte social de la societat municipal ICVSAM a l’entitat pública 
empresarial local NEÀPOLIS: 

 

 “Fets  

Atès que el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprovar la creació d’Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, sota 
la figura jurídica d’una societat anònima mercantil amb capital íntegrament 
pertanyent a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb el que 
disposen els articles 211 del ROAS i l’article 85 ter de la LRBRL, amb les 
finalitats de l’activitat de prestació de serveis públics i l’exercici d’activitats 
econòmiques de Vilanova i la Geltrú.  

Atès que, tenint en compte l’actual context de crisi econòmica i la conseqüent 
necessitat de procedir a la reducció i fusió d’ens públics municipals, l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu vol eliminar la 
societat municipal Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, i que 
les seves tasques siguin assumides per l’EPEL NEÀPOLIS.  

Atès que, a l’empara d’aquesta disposició, i en virtut dels principis d’eficàcia i 
eficiència administrativa, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú opta per la 
dissolució i liquidació de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, i la prestació de l’activitat de prestació de serveis públics i l’exercici 
d’activitats econòmiques directament a través de la mateixa organització 
ordinària de l’Ajuntament. 

Atès que el dia 17 de juliol de 2013 es va signar un preacord entre el regidor 
Gerard Figueras Albà i els presidents del Comitè d’Empresa de l’Ajuntament i 
d’ICVSAM en relació amb la situació del personal d’ICVSAM.  

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de juliol de 
2013, es va aprovar prendre en consideració la memòria justificativa de la 
conveniència, l’oportunitat i la concurrència de l’interès públic en l’exercici de 
l’activitat econòmica derivada de la prestació del servei públic de ràdio i televisió 



 

 

local a traves de l’entitat pública empresarial de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, Neàpolis, i la conseqüent dissolució i liquidació de l’empresa municipal 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú (ICVSAM). 

Atès que un cop sotmès a informació pública l’esmentat acord mitjançant 
anuncis al BOP i al DOGC no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació.   

 

Vist l’Informe jurídic de Secretaria General: 

INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL  

ISIDRE MARTI I SARDÀ, secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i RAÚL LABANDEIRA GARCÍA, tècnic administració general adscrit a 
Secretaria General, emeten el present informe d’acord amb els següents: 

ANTECEDENTS 

I.- Vista la comunicació de l’Ajuntament de Sitges de manifestar la seva voluntat 
de deixar el consorci per a la gestió del servei de Televisió Digital Local Pública 
del Garraf (Consorci Digital del Garraf).  

II.- Atès que el Consorci té encomanades les tasques de Canal Blau a la societat 
municipal  Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima 
Municipal (ICVSAM). 

III.- Atès que l’Ajuntament de Sitges en el moment d’ingressar en el Consorci va 
traspassar personal municipal a la societat municipal ICVSAM. 

IV.- Atès que la retirada de l’Ajuntament de Sitges del Consorci provoca la 
inviabilitat econòmica del Consorci i, de retruc, de la societat municipal ICVSAM. 

V.- Atès que la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú considera que per tal de poder mantenir els serveis i el manteniment 
dels llocs de treball és necessària una reducció de l’estructura de forma i manera 
que les funcions i serveis de l’actual societat ICVSAM siguin traspassades a la 
Entitat Pública Empresarial Neàpolis. 

VI.- Es sotmet a consulta els passos a seguir per dissoldre i liquidar la societat 
municipal ICVSAM i que el servei públic que venia prestant per encàrrec del 
Consorci Teledigital del Garraf, el seu personal propi i els demés drets i 
obligacions passin a l’Entitat Pública Empresarial Local NEÀPOLIS.  

MARC NORMATIU  

-  Constitució Espanyola, de 29 de desembre de 1978 (CE). 

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

-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). 

-  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRL).  

-  RDL 781/1986 (LA LEY 968/1986), de 18 de abril, que aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).  

-  Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. 



 

 

-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  

-  Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’administració 
general de l’estat (LOFAGE). 

-  Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text refós de la 
Llei de societats de capital (TRLSC). 

-  Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional.  

-  Estatuts d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.  

-  Estatuts de NEÀPOLIS, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL. 

 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES  

I.- És l’objecte d’aquest informe establir el full de ruta a seguir per part dels 
òrgans, entitats i empreses municipals implicades per dissoldre i liquidar la 
societat municipal ICVSAM i que es subrogui en els seus drets i deures l’Entitat 
Pública Empresarial Local NEÀPOLIS.  

II.- En primer lloc, les actuacions a realitzar, en línies generals, són:  

1) S’haurà d’incoar l’expedient per a la dissolució i liquidació de la societat 
ICVSAM i la subrogació de l’EPEL Neàpolis en els seus drets i deures (art. 
69 de la LRJPAC), per mitjà d’un Decret d’Alcaldia. En aplicació del principi 
d’eficàcia administrativa, es recomana que en el Decret s’assignin les diferents 
tasques a realitzar per part dels òrgans, entitats i empreses municipals 
implicades, en els termes que s’assenyalaran  en el present informe (art. 103 de 
la Constitució, art. 21 de la LBRL).  

2) S’haurà de resoldre el contracte programa existent entre ICVSAM i el 
Consorci Teledigital del Garraf. La retirada de l’Ajuntament de Sitges del 
Consorci altera les condicions en les quals aquest contracte programa va ser 
signat i per tant existeix, a priori, causa justa per a instar-ne la seva resolució.  

3) De forma paral·lela, s’haurà de subscriure un nou contracte programa 
entre el Consorci Teledigital del Garraf i l’EPEL Neàpolis, per tal que sigui 
aquesta entitat pública empresarial l’encarregada d’actuar com a entitat gestora 
del Consorci i prestar el Servei Públic audiovisual.  

4) S’haurà de resoldre formalment el conveni subscrit entre ICVSAM i 
l’Ajuntament de Sitges i que aquest últim es faci càrrec del personal propi 
que va destinar a ICVSAM, modificat puntualment l’1 de març de 2011. Aquest 
conveni ha estat incomplert per una de les seves parts, l’Ajuntament de Sitges, a 
tenor de l’acord de Ple d’aquest Ajuntament adoptat el 26 de novembre de 2012, 
en el qual es manifesta la seva voluntat d’abandonar el Consorci Teledigital del 
Garraf.  

En conseqüència, tal i com es desprèn dels pactes 2 i 4 del conveni, existeix 
causa de resolució del conveni i caldrà comunicar aquest fet a l’Ajuntament de 
Sitges per a poder resoldre el conveni formalment. També s’haurà de requerir a 
aquest Ajuntament per a què procedeixi a la reincorporació immediata del seu 
personal adscrit a ICVSAM en virtut del conveni.  Es recomana fixar com a data 



 

 

màxima per a què es reincorpori aquest personal el primer de febrer de 2013. Si 
un cop transcorregut aquest termini l’Ajuntament de Sitges no ha reincorporat al 
seu personal, s’entendrà que l’Ajuntament de Vilanova i ICVSAM es troben 
facultats per a resoldre unilateralment la relació laboral amb aquest personal, 
essent a càrrec de l’Ajuntament de Sitges qualsevol despesa que es pugui 
generar per aquest fet.  

5) S’haurà d’iniciar el procediment per a la dissolució i liquidació d’ICVSAM. 
En línies generals el règim jurídic i els passos a seguir són:  

Primer. El règim legal de les societats mercantils locals es troba previst a l’art. 85 
ter de la LBRL, que estableix: 

 

Artículo 85 ter. 

1. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera que 
sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en 
que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en 
el apartado siguiente de este artículo. 

2. La sociedad deberá adoptar una de las formas de sociedad mercantil de 
responsabilidad limitada, y en la escritura de constitución constará el capital, que 
deberá ser aportado íntegramente por la entidad local o un ente público de la 
misma. 

3. Los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de 
la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos 
órganos de dirección de las mismas. 

De conformitat amb el que disposa aquest article, per a la dissolució i liquidació 
de la societat ICVSAM s’haurà d’aplicar allò previst tant a la normativa 
administrativa com a la normativa privada-mercantil que siguin d’aplicació.  

Segon. Així doncs, des del vessant del dret administratiu, el procediment per 
a la dissolució de la societat mercantil municipal no es troba expressament 
regulat a la normativa de règim local i s’ha d’aplicar per analogia el mateix 
procediment previst per a la seva creació, que preveu l’art. 97.1 del TRRL:  

1.  Aprovació inicial de la dissolució i liquidació de la societat.  

2.  Exposició pública de l’acord i expedient administratiu per un termini de 
trenta dies hàbils, publicant edictes al DOGC, BOPB i tauler d’edictes de 
l’Ajuntament 

3.  Aprovació definitiva de la dissolució i liquidació d’ICVSAM. 

La competència per a adoptar els respectius acords correspon, segons 
estableixen els arts. 22.2 f) LBRL, 97.1 TRRL i 52.2 g) TRLMRL al Ple de la 
Corporació, que haurà d’adoptar l’acord per majoria absoluta del nombre legal 
dels seus membres, segons estableix l’art. 47.2 k) LBRL i l’art. 114.3 h) TRLMRL.  

Tercer. Des de la perspectiva del dret privat, l’òrgan competent per a dissoldre 
i liquidar ICVSAM serà aquell que estableixin els seus Estatuts i, en defecte de 
previsió expressa, serà la Junta General qui haurà de prendre l’acord de 
liquidació. Si aquest acord es fonamenta en alguna de les causes de dissolució 
previstes a l’article 364 del TRLSC, i atès que estem davant una societat 
anònima, requerirà el quòrum de constitució i les majories establertes per a les 



 

 

societats anònimes als arts 193 i 201 del TRLSC. Si la causa de dissolució és 
simplement l’acord de la Junta General, tal i com preveu l’art. 368 del TRSCL, 
s’haurà de complir amb els mateixos requisits que en el cas de la modificació 
dels Estatuts. A l’acord de dissolució s’haurà de especificar la causa que en 
motiva la dissolució.  

El procediment a seguir, en línies generals, seria el següent: 

1. Convocar Junta General Extraordinària de socis per aprovar la dissolució i 
liquidació de la societat. 

2. Liquidar drets i deutes i preparar un balanç de liquidació. 

3. Signar davant notari l’escriptura de dissolució (en l’escriptura notarial pot 
constar un compte corrent on es consignin quantitats per fer front a deutes 
amb venciments posteriors). 

4. Liquidar els tributs que corresponguin. 

5. Presentar al Registre Mercantil l’escriptura de dissolució (15 dies hàbils si no 
hi ha defectes formals). 

6. Comunicar a Hisenda la dissolució, un cop retirada l’escriptura del registre 
mercantil.  

7. Inscriure al Registre de la Propietat els immobles que, en el seu cas,  
s’hagin traspassat de la societat mercantil a l’Ajuntament o a l’EPEL. 

Quart. A l’acord de dissolució, i de conformitat amb allò que estableix l’art. 25 
dels Estatuts d’ICVSAM, s’haurà de nomenar un nombre senar de liquidadors 
que tindran les funcions i exerciran les operacions de liquidació establertes als 
arts. 371 i següents del TRSCL. En principi, segons determina l’art. 376 del 
TRSCL, es nomenaran liquidadors les persones que estiguin com a 
administradors al temps de dissolució de la societat.  

En aquest acord cal especificar també que es dóna inici al període de liquidació, 
que la societat conservarà la seva personalitat jurídica durant aquest període de 
liquidació, tot i que haurà d’afegir a la seva denominació l’expressió “en 
liquidació”, i que durant el període de liquidació s’aplicaran els Estatuts pel que fa 
a convocatòria i celebració de les reunions de la Junta General, a les quals 
s’haurà de donar compte de l’evolució de la liquidació. Es recomana establir, a 
l’acord de liquidació, regles concretes per als liquidadors, tals com termini màxim 
per efectuar la liquidació. En el cas que això no es faci, i atesa la manca de 
previsió dels estatuts d’ICVSAM al respecte, les tasques dels liquidadors es 
regiran solsament per allò previst als articles 383 i següents del TRSCL: 

“Artículo 383. Deber inicial de los liquidadores  

En el plazo de tres meses a contar desde la apertura de la liquidación, los 
liquidadores formularán un inventario y un balance de la sociedad con referencia 
al día en que se hubiera disuelto. 

Artículo 384. Operaciones sociales  

A los liquidadores corresponde concluir las operaciones pendientes y realizar las 
nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad. 

Artículo 385. Cobro de los créditos y pago de las deudas sociales  

1. A los liquidadores corresponde percibir los créditos sociales y pagar las 
deudas sociales. 



 

 

2. En las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, los liquidadores 
deberán percibir los desembolsos pendientes que estuviesen acordados al 
tiempo de iniciarse la liquidación. También podrán exigir otros desembolsos 
pendientes hasta completar el importe nominal de las acciones en la cuantía 
necesaria para satisfacer a los acreedores. 

Artículo 386. Deberes de llevanza de la contabilidad y de conservación  

Los liquidadores deberán llevar la contabilidad de la sociedad, así como llevar y 
custodiar los libros, la documentación y correspondencia de ésta. 

Artículo 387. Deber de enajenación de bienes sociales  

Los liquidadores deberán enajenar los bienes sociales. 

Artículo 388. Deber de información a los socios  

1. Los liquidadores harán llegar periódicamente a conocimiento de los socios y 
de los acreedores el estado de la liquidación por los medios que en cada caso se 
reputen más eficaces. 

2. Si la liquidación se prolongase por un plazo superior al previsto para la 
aprobación de las cuentas anuales, los liquidadores presentarán a la junta 
general, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, las cuentas 
anuales de la sociedad y un informe pormenorizado que permitan apreciar con 
exactitud el estado de la liquidación. 

Artículo 389. Sustitución judicial de los liquidadores por duración excesiva de la 
liquidación  

1. Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya 
sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de liquidación, 
cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del juez de lo 
mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores. 

2. El juez, previa audiencia de los liquidadores, acordará la separación si no 
existiere causa que justifique la dilación y nombrará liquidadores a la persona o 
personas que tenga por conveniente, fijando su régimen de actuación. 

3. Contra la resolución por la que se acuerde la separación y el nombramiento de 
liquidadores, no cabrá recurso alguno. 

Artículo 390. Balance final de liquidación  

1. Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la 
aprobación de la Junta General un balance final, un informe completo sobre 
dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo 
resultante. 

2. El acuerdo aprobatorio podrá ser impugnado por los socios que no hubieran 
votado a favor del mismo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de 
su adopción. Al admitir la demanda de impugnación, el juez acordará de oficio la 
anotación preventiva de la misma en el Registro Mercantil.” 

S’haurà de tenir present a l’hora d’adoptar i executar l’acord de dissolució i 
liquidació de la societat que l’EPEL NEÀPOLIS succeirà a ICVSAM en tots els 
seus drets i obligacions, i que el personal que ara treballa a ICVSAM, amb 
excepció d’aquell que hi va destinar l’Ajuntament de Sitges, quedarà adscrit a 
l’EPEL NEÀPOLIS.  



 

 

Cinquè. Un cop finalitzades totes les operacions de liquidació, aprovat el balanç 
de liquidació i transcorregut el termini per a la seva impugnació, i havent pagat, 
consignat o transmès els deutes amb els creditors o amb als propis socis, si fos 
el cas, els liquidadors atorgaran escriptura pública d’extinció de la societat, de 
conformitat amb el que disposen els arts. 395 i següents del TRSCL:  

Artículo 395. Escritura pública de extinción de la sociedad  

1. Los liquidadores otorgarán escritura pública de extinción de la sociedad que 
contendrá las siguientes manifestaciones: 

a) Que ha transcurrido el plazo para la impugnación del acuerdo de aprobación 
del balance final sin que se hayan formulado impugnaciones o que ha alcanzado 
firmeza la sentencia que las hubiera resuelto. 

b) Que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus 
créditos. 

c) Que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación o consignado su 
importe. 

2. A la escritura pública se incorporarán el balance final de liquidación y la 
relación de los socios, en la que conste su identidad y el valor de la cuota de 
liquidación que les hubiere correspondido a cada uno. 

Artículo 396. Cancelación de los asientos registrales  

1. La escritura pública de extinción se inscribirá en el Registro Mercantil. 

2. En la inscripción se transcribirá el balance final de liquidación y se hará 
constar la identidad de los socios y el valor de la cuota de liquidación que hubiere 
correspondido a cada uno de ellos, y se expresará que quedan cancelados todos 
los asientos relativos a la sociedad. 

3. Los liquidadores depositarán en el Registro Mercantil los libros y documentos 
de la sociedad extinguida. 

Artículo 397. Exigencia de responsabilidad a los liquidadores tras la cancelación 
de la sociedad  

Los liquidadores serán responsables ante los socios y los acreedores de 
cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el desempeño 
de su cargo. 

6)  S’hauran d’adoptar els acords i actuacions necessàries per tal que 
l’EPEL NEÀPOLIS es subrogui en els drets i obligacions de ICVSAM i 
absorbeixi el seu personal, amb excepció d’aquell que va ser adscrit per 
l’Ajuntament de Sitges. 

Primer. El règim jurídic de les Entitats Públiques Empresarials Locals ve 
establert a l’article 85 bis de la LBRL, que remet de forma expressa a la regulació 
continguda als arts. 53 a 60 de la LOFAGE. A continuació es reprodueix 
parcialment la regulació de la LBRL: 

“Artículo 85 bis. 

1. La gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las 
formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales 
locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 
a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril (RCL 1997, 879) , de Organización y 



 

 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase 
de aplicación, con las siguientes especialidades: 

a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de 
la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a 
una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el 
caso de las entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un 
organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades 
públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o 
coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza. 

b) El titular del máximo órgano de dirección de los mismos deberá ser un 
funcionario de carrera o laboral de las Administraciones públicas o un 
profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con 
más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. En los municipios 
señalados en el título X, tendrá la consideración de órgano directivo. 

(...)  

d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo de 
administración, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El 
secretario del Consejo de Administración, que debe ser un funcionario 
público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las 
funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y 
colegiados de estas entidades. 

(...)  

g) Su inventario de bienes y derechos se remitirá anualmente a la concejalía, 
área u órgano equivalente de la entidad local. 

h) Será necesaria la autorización de la concejalía, área u órgano equivalente de 
la entidad local a la que se encuentren adscritos, para celebrar contratos de 
cuantía superior a las cantidades previamente fijadas por aquélla. 

i) Estarán sometidos a un control de eficacia por la concejalía, área u órgano 
equivalente de la entidad local a la que estén adscritos. 

j) Cualquier otra referencia a órganos estatales efectuada en la Ley 6/1997, de 
14 de abril, y demás normativa estatal aplicable, se entenderá realizada a los 
órganos competentes de la entidad local. 

Las referencias efectuadas en el presente artículo a la Junta de Gobierno, se 
entenderán efectuadas al Pleno en los municipios en que no exista aquélla. 

2.  Los estatutos de los organismos autónomos locales y de las entidades 
públicas empresariales locales comprenderán los siguientes extremos: 

a) La determinación de los máximos órganos de dirección del organismo, ya 
sean unipersonales o colegiados, así como su forma de designación, con 
respeto en todo caso a lo dispuesto en el apartado anterior, con indicación de 
aquellos actos y resoluciones que agoten la vía administrativa. 

b) Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las 
potestades administrativas generales que éste puede ejercitar. 

c) En el caso de las entidades públicas empresariales, los estatutos también 
determinarán los órganos a los que se confiera el ejercicio de las potestades 
administrativas. 



 

 

d) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los 
recursos económicos que hayan de financiar el organismo. 

e) El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación. 

f) El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, de 
intervención, control financiero y control de eficacia, que serán, en todo caso, 
conformes con la legislación sobre las Haciendas Locales y con lo dispuesto 
en el capítulo III del título X de esta Ley. 

3. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la 
entrada en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente.” 

 

Per la seva banda, la LOFAGE estableix: 

“Artículo 53. Funciones y régimen general aplicable a las entidades públicas 
empresariales  

1. Las entidades públicas empresariales son Organismos públicos a los que se 
encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios 
o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. 

2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto 
en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades 
administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente 
regulados para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la legislación 
presupuestaria. 

Artículo 54. Ejercicio de potestades administrativas  

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas 
empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que 
en los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. 

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas 
empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los 
órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a 
determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos. 

Artículo 55. Personal al servicio de las entidades públicas empresariales  

1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho 
laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones 
relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado y, 
en su caso, de otras Administraciones públicas, quienes se regirán por la 
legislación sobre Función Pública que les resulte de aplicación. 

2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará conforme a 
las siguientes reglas: 

a)  El personal directivo, que se determinará en los estatutos de la entidad, será 
nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado 10 del 
artículo 6 de esta Ley, atendiendo a la experiencia en el desempeño de 
puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. 

b)  El resto del personal será seleccionado mediante convocatoria pública 
basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas, tanto del 
personal directivo como del resto del personal, requerirán el informe conjunto, 



 

 

previo y favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda. 

4. Los Ministerios a que se refiere el apartado anterior efectuarán, con la 
periodicidad adecuada, controles específicos sobre la evolución de los gastos de 
personal y de la gestión de sus recursos humanos, conforme a los criterios 
previamente establecidos por los mismos. 

5. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las 
condiciones conforme a las cuales los funcionarios de la Administración General 
del Estado y, en su caso, de otras Administraciones públicas, podrán cubrir 
destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a 
la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, serán, las que 
tengan legalmente atribuidas los Organismos autónomos. 

El régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales será el 
establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

Artículo 57. Régimen de contratación de las entidades públicas empresariales  

1. La contratación de las entidades públicas empresariales se rige por las 
previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas. 

2. Será necesaria la autorización del titular del Ministerio al cual se encuentren 
adscritas para celebrar contratos de cuantía superior a la previamente fijada por 
el mismo. 

Artículo 58. Régimen presupuestario de las entidades públicas empresariales  

El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y 
de control financiero de las entidades públicas empresariales será el establecido 
en la Ley General Presupuestaria (RCL 1988, 1966 y 2287). 

 

Segon. De conformitat amb aquest règim jurídic, és possible que sigui 
necessària la modificació dels Estatuts de l’EPEL NEÀPOLIS per tal que l’entitat 
pugui prestar el Servei Públic de Televisió Local que fins ara venia prestant 
ICVSAM per encàrrec del Consorci Teledigital. En el cas que els informes del 
secretari del EPEL i, en el seu cas, dels Serveis Jurídics Municipals, considerin 
necessària aquesta modificació, el procediment legal a seguir serà, en línies 
generals, el que s’exposa en els punts següents. 

Tercer.  El procediment per modificar els Estatuts, en defecte de previsió legal 
específica al respecte, serà el mateix que l’establert per a l’aprovació de les 
Ordenances Municipals i que es regula a l’art. 49 de la LBRL: 

1.  Aprovació inicial de la modificació.  

2.  Exposició pública de l’acord i expedient administratiu per un termini de 
trenta dies hàbils, publicant edictes al DOGC, BOPB i tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. 

3.  Aprovació definitiva de la modificació. 

Quart. La competència per a adoptar els respectius acords correspon, segons 
estableixen els arts. 22.2 f) LBRL i 52.2 g) TRLMRL, al Ple de la Corporació, que 
haurà d’adoptar l’acord per majoria absoluta del nombre legal dels seus 
membres, segons estableix l’art. 47.2 k) LBRL i l’art. 114.3 h) TRLMRL. 



 

 

Cinquè. A l’expedient administratiu de la modificació dels Estatuts i subrogació 
de NEÀPOLIS haurà de figurar tota la documentació i els informes tècnics i 
jurídics que justifiquin la seva adequació al que disposen els preceptes legals 
referits als punts anteriors i demés normativa concordant.  

Sisè. Pel que fa als acords interns que haurà d’adoptar l’EPEL NEÀPOLIS, 
aquests es regeixen per la normativa administrativa que regula el funcionament 
dels òrgans col·legiats (articles 22 i següents de la LRJPAC) i també a allò que 
disposin els seus Estatuts. A aquests efectes, l’article 9 dels seus Estatuts 
atribueixen la competència per proposar la modificació estatutària al Consell 
d’Administració, en conseqüència el procediment serà el següent: 

1) convocatòria de sessió extraordinària del Consell d’Administració. 

2) adopció de l’acord de proposta de modificació dels Estatuts, adoptada 
conforme a les normes.  

3) instar la modificació dels Estatus a traves de la Regidoria a la qual es trobi 
adscrita.  

III.- Les actuacions concretes a dur a terme per part dels diferents òrgans, 
empreses i societats municipals haurien de ser, seguint en tot cas les pautes 
assenyalades en el present informe, les següents:   

1) incoar l’expedient per a la dissolució i liquidació de la societat ICVSAM i la 
subrogació de l’EPEL Neàpolis en els seus drets i deures: 

ALCALDIA: Dictar un Decret en què s’assignin les diferents tasques a realitzar 
per part dels òrgans, entitats i empreses municipals implicades, en els termes 
assenyalats en el present informe.  

2) resoldre el contracte programa existent entre ICVSAM i el Consorci Teledigital 
del Garraf: 

a)  ICVSAM: El Secretari de ICVSAM ha d’elaborar informe jurídic analitzant 
la viabilitat jurídica de la resolució del contracte programa, indicant els 
passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el marc d’allò 
que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i següents del 
ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya.  

b)  ICVSAM: Els responsables i gestors d’ICVSAM han d’impulsar els tràmits 
necessaris fins a fer efectiva la resolució d’aquest contracte.  

3) subscriure un nou contracte programa entre el Consorci Teledigital del Garraf i 
l’EPEL Neàpolis: 

a) NEÀPOLIS: El Secretari de l’EPEL NEAPOLIS ha d’elaborar informe 
jurídic analitzant la viabilitat jurídica del contracte a signar, indicant els 
passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el marc d’allò 
que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i següents del 
ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual 
de Catalunya.  

b) NEÀPOLIS: Els responsables i gestors de l’EPEL Neàpolis han d’impulsar 
els tràmits necessaris fins a fer efectiva la signatura d’aquest contracte.  

c) CONSORCI TELEDIGITAL: El secretari del Consorci ha d’emetre informe 
jurídic analitzant la viabilitat jurídica del nou contracte programa i valorant 
si l’assumpció del Servei Públic audiovisual per part de l’EPEL Neàpolis 



 

 

suposa canvi de forma de gestió del servei, als efectes d’allò que disposa 
l’article 188.5 del ROAS.  

4) resoldre formalment el conveni subscrit entre ICVSAM i l’Ajuntament de Sitges 
i que aquest últim es faci càrrec del personal propi que va destinar a ICVSAM: 

a) ICVSAM: haurà de comunicar a l’Ajuntament de Sitges la voluntat de 
resoldre formalment el conveni com a conseqüència del seu incompliment. 
Haurà de requerir a l’Ajuntament de Sitges per a què es faci càrrec del seu 
personal adscrit a ICVSAM a partir del mes de febrer de 2013, amb 
advertiment que en cas contrari serà responsable de tots els danys i 
perjudicis que es puguin ocasionar. Haurà d’instar el Consorci Teledigital 
del Garraf per a què requereixi a l’Ajuntament de Sitges a fer-se càrrec del 
seu personal adscrit en el cas que el Consorci no ho faci d’ofici.  

b) CONSORCI TELEDIGITAL: Haurà de requerir a l’Ajuntament de Sitges per 
a què es faci càrrec del seu personal adscrit a ICVSAM a partir del mes de 
febrer de 2013, amb advertiment que en cas contrari serà responsable de 
tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar. 

c) REGIDORIA D’EDUCACIÓ, TIC I EQUITAT (o regidoria a la qual es trobi 
adscrita ICVSAM): En cas que per motius de celeritat, en defensa dels 
interessos públics municipals, es consideri oportú, el propi Ajuntament pot 
realitzar la comunicació a l’Ajuntament de Sitges per a què es resolgui 
formalment el conveni i es faci càrrec del seu personal a partir de febrer de 
2013.  

5) iniciar el procediment per a la dissolució i liquidació d’ICVSAM:  

a) ICVSAM: El secretari de l’empresa municipal i/o els seus assessors legals 
han de redactar un informe jurídic en relació amb la liquidació i dissolució 
de l’empresa, que desenvolupi les pautes generals establertes en el 
present informe i les posi en relació amb la situació concreta de l’empresa. 
També haurien de redactar els acords escaients, per dur a efecte 
l’operació.  

b) ICVSAM: El gerent de l’empresa ha de preparar un document amb la 
relació detallada de la situació econòmica de la societat i, en concret, la 
relació del personal de l’empresa, relació dels contractes i convenis, o de 
qualsevol acte dels quals es derivin obligacions econòmiques o 
obligacions respecte a tercers, així com la relació de béns.  

c) REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: S’ha de sol·licitar al cap de 
recursos humans l’emissió d’un informe en relació amb la situació del 
personal d’ICVSAM que ha de retornar a l’Ajuntament de Sitges i en 
relació amb el personal d’ICVSAM que ha de passar a l’EPEL NEÀPOLIS, 
tenint en compte els pactes existents entre el personal i els diferents 
Ajuntaments. 

6) adoptar els acords i actuacions necessaris per tal que l’EPEL NEÀPOLIS es 
subrogui en els drets i obligacions d’ICVSAM i absorbeixi al seu personal:  

a) NEÀPOLIS: Sol·licitar al gerent i/o assessors de Neàpolis l’emissió d’un 
informe en relació amb l’organització administrativa, econòmica i 
institucional per tal d’incorporar els drets i obligacions derivats de 
l’absorció d’ICVSAM, en els quals es subroga i en justifiqui la seva 
adequació a Dret. 



 

 

b) NEÀPOLIS: Sol·licitar al secretari de Neàpolis la redacció d’un informe 
jurídic que valori la necessitat de dur a terme la modificació dels Estatuts, 
l’adequació a dret d’aquesta modificació i de les noves obligacions i drets 
que ha d’assumir l’EPEL, així com la redacció de la proposta de 
modificació dels estatuts i de subrogació d’ICVSAM i demés propostes que 
siguin necessàries per a l’adopció d’aquests acords, en el marc d’allò que 
estableixen els articles 85 de la LBRL, la Llei 6/1997 (LOFAGE) i demés 
normativa concordant. 

c) NEÀPOLIS: El gerent de NEÀPOLIS haurà d’impulsar els tràmits 
necessaris per a la modificació dels seus Estatus per tal d’adaptar el seu 
objecte social i la seva estructura a la nova situació fruit de l’assumpció del 
personal, els drets i les obligacions d’ICVSAM,  

7) A banda d’aquestes actuacions específiques, s’estima convenient que, des 
d’una perspectiva més global, es realitzin també les següents: 

a) INTERVENCIÓ MUNICIPAL: Caldrà sol·licitar un informe de l’interventor 
municipal en el qual analitzi la globalitat d’actuacions i acords que es 
preveuen adoptar i valori la seva conformitat a normativa des de la 
perspectiva pressupostària i de fiscalització de la despesa que sigui 
procedent.  

b) SERVEIS JURÍDICS MUNICIPALS: Els Serveis Jurídics Municipals han 
d’emetre un informe jurídic i redactar les propostes d’acord en relació amb 
els acords municipals a adoptar.  

El que s’informa als efectes oportuns, sotmetent-se a qualsevol altre criteri jurídic 
millor fonamentat en dret. 

 

Fonaments jurídics 

Vist que, d’acord amb l’article 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de llur competència d’acord amb el que estableix la 
legislació de règim local i altres disposicions aplicables. 

L’Article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que el canvi de 
forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació dels 
procediments, en els aspectes aplicables als quals es refereixen els articles 159 
i 160 d’aquest Reglament.  

Vist que, per realitzar el canvi de sistema cal sotmetre l’expedient a exposició 
pública pel termini de 30 dies a través d’anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats.  

Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 4.1.a, en la seva qualitat 
d’administracions públiques de caràcter territorial i dins de l’esfera de les seves 
competències, correspondrà als municipis, províncies i illes, entre d’altres, la 
potestat d’autoorganització. 



 

 

Vist allò que disposa l’article 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  

Vist allò que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases de règim local.  

Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts d’Informació i Comunicació de 
Vilanova i la Geltrú, SAM, a efectes de la dissolució de l’entitat.  

Vist el que disposa el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, pel qual 
s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Vist l’anterior i d’acord amb la legislació d’aplicació, la Junta de Govern Local 

ACORDA: 

“PRIMER. APROVAR la incoació de l’expedient per a la dissolució de 
Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, sota la figura jurídica 
d’una societat mercantil xxx amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, de conformitat amb el que disposen els articles 211 del 
ROAS i l’article 85 ter de la LRBRL, amb l’adopció de les mesures següents: 

1) resoldre el contracte programa existent entre ICVSAM i el Consorci Teledigital 
del Garraf: 

a)  ICVSAM: El secretari d’ICVSAM ha d’elaborar informe jurídic analitzant la 
viabilitat jurídica de la resolució del contracte programa, indicant els 
passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el marc d’allò 
que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i següents del 
ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya.  

b)  ICVSAM: Els responsables i gestors d’ICVSAM han d’impulsar els tràmits 
necessaris fins a fer efectiva la resolució d’aquest contracte.  

2) subscriure un nou contracte programa entre el Consorci Teledigital del Garraf 
i l’EPEL Neàpolis: 

a) NEÀPOLIS: El secretari de l’EPEL NEAPOLIS ha d’elaborar informe 
jurídic analitzant la viabilitat jurídica del contracte a signar, indicant els 
passos a seguir per a fer-la efectiva i els seus efectes, en el marc d’allò 
que disposen els articles 245 i següents del TRLMRL, 153 i següents del 
ROAS i la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya.  

b)  NEÀPOLIS: Els responsables i gestors de l’EPEL Neàpolis han 
d’impulsar els tràmits necessaris fins a fer efectiva la signatura d’aquest 
contracte.  

c)  CONSORCI TELEDIGITAL: El secretari del Consorci ha d’emetre informe 
jurídic analitzant la viabilitat jurídica del nou contracte programa i valorant 
si l’assumpció del Servei Públic audiovisual per part de l’EPEL Neàpolis 
suposa canvi de forma de gestió del servei, als efectes d’allò que disposa 
l’article 188.5 del ROAS. 

3) iniciar el procediment per a la dissolució i liquidació d’ICVSAM:  



 

 

a)  ICVSAM: El secretari de l’empresa municipal i/o els seus assessors 
legals han de redactar un informe jurídic en relació amb la liquidació i 
dissolució de l’empresa, que desenvolupi les pautes generals establertes 
en el present informe i les posi en relació amb la situació concreta de 
l’empresa. També haurien de redactar els acords escaients, per dur a 
efecte l’operació. 

b)  ICVSAM: El gerent de l’empresa ha de preparar un document amb la 
relació detallada de la situació econòmica de la societat i, en concret, la 
relació del personal de l’empresa, relació dels contractes i convenis, o de 
qualsevol acte dels quals es derivin obligacions econòmiques o 
obligacions respecte a tercers, així com la relació de béns.  

c)  REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS: S’ha de sol·licitar al cap de 
Recursos Humans l’emissió d’un informe en relació amb la situació del 
personal d’ICVSAM que ha de passar a l’EPEL NEÀPOLIS, tenint en 
compte els pactes existents entre el personal i els diferents Ajuntaments. 

4) adoptar els acords i actuacions necessàries per tal que l’EPEL NEÀPOLIS es 
subrogui en els drets i obligacions d’ICVSAM i absorbeixi al seu personal:  

a) NEÀPOLIS: Sol·licitar al gerent i/o assessors de Neàpolis l’emissió d’un 
informe en relació amb l’organització administrativa, econòmica i 
institucional per tal d’incorporar els drets i obligacions derivats de 
l’absorció d’ICVSAM, en els quals es subroga i en justifiqui la seva 
adequació a Dret. 

b) NEÀPOLIS: Sol·licitar al secretari de Neàpolis la redacció d’un informe 
jurídic que valori la necessitat de dur a terme la modificació dels Estatuts, 
l’adequació a dret d’aquesta modificació i de les noves obligacions i drets 
que ha d’assumir l’EPEL, així com la redacció de la proposta de 
modificació dels estatuts i de subrogació d’ICVSAM i demés propostes 
que siguin necessàries per a l’adopció d’aquests acords, en el marc d’allò 
que estableixen els articles 85 de la LBRL, la Llei 6/1997 (LOFAGE) i 
demés normativa concordant. 

c) NEÀPOLIS: El gerent de NEÀPOLIS haurà d’impulsar els tràmits 
necessaris per a la modificació dels seus Estatus per tal d’adaptar el seu 
objecte social i la seva estructura a la nova situació fruit de l’assumpció 
del personal, els drets i les obligacions d’ICVSAM. 

5) A banda d’aquestes actuacions específiques, s’estima convenient que, des 
d’una perspectiva més global, es realitzin també les següents: 

a) INTERVENCIÓ MUNICIPAL: Caldrà sol·licitar un informe de l’interventor 
municipal en el qual analitzi la globalitat d’actuacions i acords que es 
preveuen adoptar i valori la seva conformitat a normativa des de la 
perspectiva pressupostària i de fiscalització de la despesa que sigui 
procedent.  

b) SERVEIS JURÍDICS MUNICIPALS: Els Serveis Jurídics Municipals han 
d’emetre un informe jurídic i redactar les propostes d’acord en relació 
amb els acords municipals a adoptar.  



 

 

Segon. REQUERIR la Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament a l’emissió 
d’informe als efectes de la dissolució d’Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, i procedeixi a realitzar els tràmits pertinents per a la dissolució de 
la mateixa. 

Tercer. ELEVAR, un cop emesos els informes corresponents i realitzats els 
tràmits corresponents, acord al Ple de la Corporació per a procedir a la 
l’aprovació inicial de la dissolució de dita societat municipal, que haurà de tenir 
lloc en el ple del mes de març.  

Quart. NOTIFICAR el present acord als d’interessats.” 

 

9. El dia 3 de febrer de 2014 el Consell d’Administració d’ICVSAM va aprovar 
inicialment l’expedient pel canvi de gestió directa de serveis públics de l’objecte 
social de la societat ICVSAM a l’entitat NEÀPOLIS. 
 
10. El dia 3 de febrer de 2014 la Junta General d’ICVSAM va aprovar iniciar 
l’expedient per a la subrogació empresarial d’ICVSAM per part de NEÀPOLIS i 
de l’inici de la dissolució de la societat ICVSAM.  
 
A aquests fets li són d’aplicació els següents: 
 

Fonaments jurídics 

1. El marc normatiu és el següent:  

-  Constitució Espanyola, de 29 de desembre de 1978 (CE). 

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

-  Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú 
(LRJPAC). 

-  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRL).  

-  RDL 781/1986 (LA LEY 968/1986), de 18 de abril, que aprova el Text 
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL)  

-  Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya. 

-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).  

-  Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de 
l’administració general de l’Estat (LOFAGE). 



 

 

-  Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text Refós 
de la Llei de societats de capital (TRLSC). 

-  Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter 
nacional.  

-  Estatuts d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.  

-  Estatuts de NEÀPOLIS, ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL. 

 

2. L’article 246 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya, els ens locals 
tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis 
de llur competència d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i 
altres disposicions aplicables.   
 
3. L’article 188.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que el canvi de 
forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la tramitació 
dels procediments, en els termes aplicables als quals es refereixen els articles 
159 i 160 d’aquest Reglament.  
 
4. Per realitzar el canvi de sistema cal sotmetre l’expedient a exposició pública 
pel termini de 30 dies a través d’anuncis que s’inseriran al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
Simultàniament s’ha de donar audiència als interessats.  
 
5. L’article 4.1.a, en la seva qualitat d’administracions públiques de caràcter 
territorial i dins de l’esfera de les seves competències, correspondrà als 
municipis, províncies i illes, entre d’altres, la potestat d’autoorganització. 
 
6. Vist allò que disposa l’article 211 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
7. Vist allò que disposa l’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 
 
8. Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts d’Informació i Comunicació 
Vilanova i la Geltrú, SAM, a efectes de la dissolució de l’entitat.  
 
9. Vist el que disposa el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, pel qual 
s’aprova el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 



 

 

10. Vist l’informe jurídic de Secretaria General.   
 
11. Vist l’informe Jurídic de Secretaria General, Serveis Jurídics i Recursos 
Humans de data 28 de juny de 2013, en relació amb els preacords reguladors 
de la situació jurídica laboral dels treballadors.  
 
12. Vist l’informe de Recursos Humans en relació amb la subrogació 
empresarial: 
 

“Informe de Recursos Humans en relació amb la situació del 
personal de l’Empresa Municipal ICVSAM que ha de passar a l’EPEL 
NEÀPOLIS, amb motiu de la culminació de l’expedient de dissolució 
de l’empresa Informació i Comunicació de  Vilanova i la Geltrú, SAM. 

1.- L’entitat ICVSAM és una empresa mercantil que en forma de societat 
opera sotmesa al règim mercantil i du a terme diverses activitats i serveis 
de competència municipal. Per raons d’autoorganització municipal, totes 
les activitats i serveis propis de l’objecte social de la mercantil, passaran a 
desenvolupar-se mitjançant l’Entitat Pública Empresarial Municipal 
denominada NEÀPOLIS. Això comporta que el personal de la societat 
que està vinculat amb la realització de les activitats i serveis de 
NEÀPOLIS, passaran a aquesta entitat per subrogació empresarial. 

2.-  

a)  La forma de produir-se la subrogació serà mitjançant la figura jurídica 
de la successió d’empresa prevista a l’Estatut dels Treballadors, 
article 44, segons el qual el canvi de titularitat d’una unitat productiva 
autònoma d’una empresa no extingirà la relació laboral, quedant el 
nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de la 
seguretat social de l’anterior. 

b)  El conveni col·lectiu de l’empresa ICVSAM seguirà regint la relació 
dels treballadors als quals afecti la cessió, llevat de pacte en contrari, 
fins que expiri la vigència del conveni anterior o fins que entri en vigor 
un nou conveni a l’entitat econòmica transmesa. 

c) Caldrà informar abans de la transmissió als treballadors afectats a 
través dels seus representants sindicals dels extrems previstos al 
paràgraf 6 de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (data 
transmissió, motius de transmissió, conseqüències jurídiques, 
econòmiques i socials per als treballadors i mesures previstes 
respecte dels treballadors). 

d)  Si la transmissió ha de comportar mesures laborals en relació amb els 
treballadors, serà obligat iniciar un període de consultes amb els 
representants sindicals sobre les mesures i les conseqüències per als 
treballadors que haurà de tenir lloc en un període renovable, per 
poder negociar de bona fe per arribar a un acord. 



 

 

3.- Havent-se informat als treballadors de les conseqüències que per a 
ells tindrà la transmissió, s’ha efectuat en data 17 de juliol de 2013 un 
pacte de preacord regulador entre la representació sindical dels 
treballadors d’una banda, i l’empresa ICVSAM i l’Ajuntament de l’altra, per 
a conduir la incorporació dels treballadors afectats, als quals fa referència 
la subrogació empresarial, pel que no s’aprecia cap inconvenient per a 
què es dugui a terme la incorporació a l’EPEL NEÀPOLIS per efectes de 
l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.” 

 

13. Vist l’informe de la Intervenció Municipal: 

“INFORME  INTERVENCIÓ 

En relació amb l’expedient de fusió d’EPEL Neàpolis i ICVSAM 
mitjançant l’absorció de la segona entitat per la primera. 

Per acord de Ple del dia 29 de juliol de 2013 es va prendre en 
consideració la memòria justificativa de la conveniència i oportunitat de la 
fusió entre EPEL Neàpolis i ICVSAM. Un cop sotmès l’acord a informació 
pública no s’han presentat al·legacions. 

Atès el dictamen d’incoació de l’expedient per tal de desenvolupar el 
conjunt d’actuacions i actes administratius i mercantils, en el seu cas, 
d’ambdues entitats, en el qual  disposava  que “caldrà sol·licitar un 
informe de l’interventor municipal en el que analitzi la globalitat de les 
actuacions i acords que es preveu adoptar i valori la seva conformitat a la 
normativa des de la perspectiva pressupostària i de fiscalització de la 
despesa que sigui procedent”. 

Com ja es feia esment a la part econòmica de la memòria justificativa que 
s’ha considerat, en general, i des del punt de vista del règim mercantil en 
la fusió de dues societats de capital mitjançant l’absorció d’una d’elles per 
l’altra, la societat absorbida es dissol sense necessitat de liquidació i es 
traspassa el seu patrimoni a la societat absorbent, la qual promourà una 
ampliació de capital que entregarà als accionistes de la societat 
absorbida. 

En el cas que ens ocupa es produeixen dues característiques que fan 
modificar aquelles actuacions: 

- La fusió es realitza entre dues societats diferents: una entitat pública 
sense capital (societat absorbent), i una societat de capital íntegrament 
municipal. 

- Per altra banda ambdues entitats són ens instrumentals creats per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Aquestes especialitats fan que, a diferència d’una fusió mercantil normal, 
calgui no només dissoldre sinó també liquidar formalment ICVSAM per tal 
de traspassar el seu patrimoni a l’EPEL Neàpolis i, en tot cas, la variació 
dels fons propis de Neàpolis com a resultat de l’absorció s’hauria de 
materialitzar amb una aportació formal de l’Ajuntament que haurà 



 

 

d’aprovar la transformació del valor de les accions d’ICVSAM amb una 
subvenció de capital a Neàpolis. 

En relació amb aquest punt, la disposició addicional novena de la vigent 
Llei 7/85, de bases del règim local, segons la redacció donada per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, disposa que les entitats locals que tinguin vigent un 
pla econòmic financer o un pla d’ajust, com és el cas de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, no podran realitzar aportacions patrimonials a entitats 
públiques empresarials que tinguin necessitats de finançament.  

Això no obstant, podem entendre que el tema objecte d’aquest informe no 
s’adequa al supòsit contemplat a la Llei,  atès que: 

- L’aportació municipal com a despesa patrimonial provindria de la 
transformació del valor de les accions d’ICVSAM, que tindria la seva 
compensació pressupostària en un increment d’ingressos per actius 
financers (Capítol 8). Tot i això, aquesta operació suposaria una 
incidència negativa sobre el paràmetre d’estabilitat pressupostària 
municipal. 

- L’aportació municipal no seria causa de la necessitat de finançament de 
Neàpolis, que és el supòsit que pressuposa la llei, sinó com a 
conseqüència de l’absorció d’ICVSAM. 

Pel que fa a les actuacions i tràmits a desenvolupar, es poden resumir en 
general en tres apartats: 

- Per part d’ICVSAM: Actes referents a la dissolució i liquidació de la 
societat que han de concloure amb l’establiment del valor patrimonial de 
l’empresa per una banda i amb la relació de drets i deures subjectes a ser 
traspassats a EPEL Neàpolis. 

- Per part de l’EPEL Neàpolis: Actes relatius a la subrogació en la posició 
d’ICVSAM dels drets i obligacions amb especial referència al personal. 
Actes relatius a modificació d’estatuts de l’entitat pel que fa a l’objecte 
social, entre d’altres. 

- Per part de l’Ajuntament: Actes relatius a donar conformitat a tot el 
procés de dissolució, traspàs, modificació estatutària i subrogació, amb 
una especial referència a l’establiment del valor patrimonial de la societat 
absorbida i a les derivacions comptables i pressupostàries que suposa.” 

 

14. Vist l’informe del secretari del Consorci Teledigital del Garraf: 

 

“INFORME JURÍDIC: Anàlisi de la viabilitat jurídica del nou contracte 
programa i si l’assumpció del servei públic audiovisual per part de 
l’EPEL Neàpolis suposa canvi de forma de gestió del servei, als 
efectes d’allò que disposa l’article 188.5 del ROAS. 



 

 

En data 28 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la 
incoació de l’expedient per a la dissolució d’Informació i Comunicació de 
Vilanova i la Geltrú, SAM, sota la figura jurídica d’una societat mercantil 
amb capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
de conformitat amb el que disposen els articles 211 del ROAS i l’article 85 
ter de la LRBRL. 

Entre d’altres mesures, es preveu en dit acord que per part del secretari 
del Consorci s’emeti informe jurídic analitzant la viabilitat jurídica del nou 
contracte programa i valorant si l’assumpció del servei públic audiovisual 
per part de l’EPEL Neàpolis suposa canvi de forma de gestió del servei, 
als efectes d’allò que disposa l’article 188.5 del ROAS.  

Per tal motiu, el sotasignat emet el següent informe, que s’elabora en 
base a les següents CONSIDERACIONS:  

PRIMERA.- La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya (en endavant, LCAC) estableix en el seu 
article 32.2 que “la prestació del servei públic de comunicació audiovisual 
d’àmbit local ha d’ésser duta a terme en forma de GESTIÓ DIRECTA 
per part dels MUNICIPIS, les MODALITATS ASSOCIATIVES D’ENS 
LOCALS ESTABLERTES PER LA LLEI i els CONSORCIS integrats 
per ens locals. En el cas dels consorcis, també poden formar-ne part els 
municipis encara no planificats en l’àrea geogràfica on s’hagi de prestar el 
servei públic audiovisual. També en poden formar part els ens de la 
mateixa àrea geogràfica que els representin o altres entitats públiques, en 
la forma i amb les condicions que els municipis membres de ple dret del 
consorci decideixin, amb una participació no superior al 25%.”. 

SEGONA.- L’article 2 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió 
local per ones terrestres, qualifica aquest mitjà de comunicació social com 
de servei públic. 

La Llei 53/2002 va modificar la Llei 41/1995, per adaptar-la a la televisió 
digital; i  aquesta llei preveu que el Pla Tècnic Nacional de la Televisió 
Digital Local (PTNTDL) determinarà les corresponents demarcacions 
d’emissió, a les quals s’assignen els canals de televisió digital local. 

El  Reial Decret 439/2004, de 12 de març, modificat posteriorment pels 
Reials Decrets 2268/2004 i 944/2005,  va aprovar el PTNTDL amb 
l’objecte d’establir la reserva dels canals múltiples destinats a la 
prestació del servei públic de televisió digital local en cadascuna de 
les demarcacions territorials previstes, que estan constituïdes pels termes 
municipals d’una o més localitats.  

Aquest Pla estableix que la demarcació amb denominació “Vilanova i 
la Geltrú“, canal múltiple 30, referència TL09B, amb una potència 
radiada aparent màxima d’1 kW, una superfície de 307,33 km2 i una 
densitat de població de 706 habitants/km2, comprèn l’àmbit territorial 
conformat per les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf. 

De conformitat amb l’article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, les 
Comunitats Autònomes, un cop aprovat el Pla Tècnic i escoltats els 



 

 

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de cada demarcació, 
determinaran en cadascuna d’elles el nombre de programes que es 
reserven a les entitats locals per a la gestió directa del servei de 
televisió local, i garantiran, si més no, un programa per demarcació i, 
excepcionalment, poden reservar un segon programa per ser també 
gestionat de manera directa pels Ajuntaments. 

L’acord de Govern de la Generalitat de 20 de setembre de 2005 (DOGC 
de 14 d’octubre de 2005) va establir el procediment de concessió de 
programes de TDL als municipis de Catalunya inclosos en les 
demarcacions establertes al PTNTDL vigent.  

Mitjançant la Resolució PRE/1446/2006, de 9 de maig, es va donar 
publicitat als acords de la Comissió de Govern de Política Institucional de 
4 d’abril de 2006 (DOGC núm. 4634, de 16 de maig)  pels quals s’atorga  
la concessió per a la prestació del servei de TDTL als municipis de 
Catalunya inclosos en les demarcacions territorials establertes al Pla 
tècnic nacional de la televisió digital local i, en concret, respecte a la 
demarcació territorial “Vilanova i la Geltrú“,  canal múltiple 30 i referència 
TL09B, als següents municipis: 

� Programa núm. 1: Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, 
Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella. 

� Programa núm. 2: Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els 
Monjos, Gelida i la Granada. 

Per la seva banda, mitjançant l’acord de govern GOV/30/2006 i 
GOV/52/2006 de data 18 de juliol de 2006 (DOGC 4706, de 28 d’agost de 
2006) pel qual s’atorga la concessió a prestadors privats  de la televisió 
digital local i, en concret, respecte a la demarcació territorial “Vilanova i la 
Geltrú“, canal múltiple 30 i referència TL09B, a les següents empreses 
privades: 

� Programa núm. 3: CAT 4 TV, SL. 

� Programa núm. 4:PUBLICACIONS PENEDÈS, SA (CANAL CATALÀ) 

TERCERA.- Els Ajuntaments que esdevinguin titulars del servei públic de 
televisió digital local, han de gestionar de forma directa  i conjunta el 
programa que els hi hagi estat adjudicat. A tal efecte, els Ajuntaments 
abans esmentats van constituir el CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF (en endavant, 
Consorci Teledigital Garraf), integrat pels Ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella; i el 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL 
PÚBLICA DEL PENEDÈS integrat pels Ajuntaments de Vilafranca del 
Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Gelida i la Granada.  

Així, en el nostre cas per acords de Ple dels Ajuntaments de Vilanova i la 
Geltrú (3 de juliol de 2006), Sitges (3 de juliol de 2006), Cubelles (17 de 
juliol de 2006), Olivella (25 de juliol de 2006) i Canyelles (8 d’agost de 
2006), es va aprovar la constitució del Consorci per a la Gestió de la 



 

 

Televisió Digital Local Pública del Garraf i els estatuts pels quals s’ha 
de regir. Els acords es van sotmetre als tràmits previstos legalment i 
reglamentàriament, i van esdevenir definitius. 

L’interès comú que es vol assolir a través d’aquest Consorci és la 
GESTIÓ CONJUNTA d’un dels programes de canal múltiple que 
correspon a la demarcació denominada en el Pla tècnic nacional de la 
televisió digital local aprovat pel Reial Decret 439/2004 de 12 de març, 
modificat pel Reial decret 2268/2004, de 3 de desembre, i segons es 
regula a l’acord del Govern de la Generalitat de 20 de setembre de 2005. 

En compliment de l’anterior, el referit Consorci es va constituir en data 6 
de febrer de 2007 pels municipis de Vilanova i la Geltrú, Sitges, Cubelles, 
Canyelles i Olivella, amb l’objecte de prestar el servei públic audiovisual 
de la demarcació. 

Per acord del Ple del Consorci de data 28 de febrer de 2008 es va 
aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a aquest 
Consorci, en els termes i condicions que figuren en l’esmentat acord.  

QUARTA.- L’article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, determina 
els principis D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC 
audiovisual d'àmbit local: 

1. El Ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari corresponent han 
d'aprovar el REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL LOCAL.  

Dins el marc que estableix aquesta llei, correspon a aquest reglament la 
definició de les missions de servei públic dirigides a la satisfacció de les 
necessitats de la comunitat local i de la forma organitzativa, d'acord amb 
el que estableix la legislació de règim local, per mitjà de la qual s'ha de fer 
la gestió directa del servei. A aquest darrer efecte, la gestió directa del 
servei públic audiovisual d'àmbit local exigeix que l'ens o l'organisme de 
gestió corresponent assumeixi la definició, l’elaboració i la distribució 
dels continguts audiovisuals, sens perjudici de la possibilitat de comptar 
amb el suport del sector privat d'acord amb els termes i els límits que 
determina l'article 23.3. El Reglament d'organització i de funcionament del 
servei ha de garantir la representació adequada de tots els municipis si la 
gestió correspon a un ens de caràcter associatiu. 

2. Correspon al Ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari corresponent 
el nomenament per majoria qualificada de dos terços dels màxims 
responsables de la gestió del servei, d'acord amb el que estableixi el 
Reglament d'organització i funcionament del servei. Aquest nomenament 
s'ha de fer a partir de l'informe preceptiu d'un CONSELL DE 
NATURALESA CONSULTIVA I ASSESSORA, que ha d'avaluar la 
capacitat, el mèrit i la idoneïtat dels candidats. Els conflictes que derivin 
de l'aplicació del reglament d'organització pel que fa a aquests 
nomenaments poden ésser remesos al Consell de l'Audiovisual de 
Catalunya perquè hi exerceixi la mediació, tot respectant l'autonomia local 
i sens perjudici de les mesures administratives aplicables. En particular, si 



 

 

els candidats a l'elecció com a màxims responsables de la gestió del 
servei obtenen un vot majoritari però inferior als dos terços, s'ha de 
remetre l'expedient al Consell de l'Audiovisual de Catalunya i aquest ha 
de fer una proposta al Ple, l'assemblea d'electes o l'òrgan plenari 
pertinent. 

3. L'autonomia de la gestió directa i quotidiana del servei respecte 
dels òrgans de govern corresponents i la decisió dels ens locals, les 
associacions i els consorcis responsables del servei s'ha de garantir per 
mitjà de la subscripció del CONTRACTE PROGRAMA corresponent, el 
qual ha de proveir els fons necessaris per a la prestació adequada del 
servei, tot definint a la vegada els objectius específics de servei públic 
que han d'ésser assumits per l'ens o l'organisme gestor. Abans que 
s'aprovi, la proposta de contracte programa s'ha de sotmetre a informació 
pública dins l'àmbit territorial en què ha de tenir vigència i el Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya n'ha de fer un informe preceptiu. 

En aquest sentit, la LCAC determina l’obligació per part dels ens i 
consorcis responsables de la prestació del servei públic audiovisual en 
l’àmbit local de subscriure un contracte programa amb els ens gestors 
de l’esmentat servei amb les finalitats següents:  

- Fixar els objectius concrets de servei públic que hauran d’assumir els 
ens i consorcis responsables de la prestació del servei públic 
audiovisual en l’àmbit local (art. 24.1). 

- Determinar les missions de servei públic que han de complir els 
prestadors públics de serveis de comunicació audiovisual, d’acord 
amb el que estableix la llei (art. 25.1).  

- Delimitar l’abast i els termes de la prestació de serveis que, malgrat 
que requereixen un determinat grau d’interactivitat amb els usuaris, 
permetin la difusió de continguts dirigits a una col·lectivitat o un grup 
de ciutadans, en compliment de les missions de servei públic 
definides per la llei (art. 27.2). 

- Proveir els fons necessaris per a la prestació adequada del servei de 
comunicació audiovisual, tot definint a la vegada els objectius 
específics de servei públic que han d’ésser assumits per l’ens o 
l’organisme gestor, a fi de garantir l’autonomia de la gestió directa i 
quotidiana del servei respecte dels òrgans de govern corresponents i 
la decisió dels ens locals, les associacions i els consorcis 
responsables del servei (art. 33.3). 

- Garantir la participació dels grups socials i polítics més representatius 
dins el territori corresponent, i també de les entitats sense ànim de 
lucre del mateix territori, per mitjà de la seva integració en un consell 
de naturalesa consultiva i assessora, i d’acord amb el que estableixi 
el Reglament d’organització i funcionament (art. 33.4). 

- Delimitar l’abast i els termes en què ha de complir l’obligació de 
contribuir al desenvolupament del sector audiovisual i de la 
cinematografia (art. 121).  



 

 

Tal i com preveu l’apartat VI del Preàmbul de la LCAC, “la suficiència 
financera és imprescindible per a garantir la prestació del servei públic 
d’una manera real i efectiva. En aquest sentit, la presència principal, 
estable i equilibrada de fons públics, subministrats sobre la base d’un 
contracte programa de durada pluriennal i en el marc de l’assumpció 
d’un seguit d’objectius de servei públic, constitueix una peça clau de tot el 
sistema”. 

Així, a l’empara de l’anteriorment assenyalat, cal garantir un marc de 
finançament estable per a la societat gestora basat en un contracte 
programa de durada pluriennal que especifiqui els objectius de servei 
públic que han d’ésser assumits per l’ens o l’organisme gestor.  

D’acord amb el que disposa la Llei de comunicació audiovisual de 
Catalunya i, en particular, en compliment de les prescripcions establertes 
a l’article 33.3 de l’esmentat text legal, així com l’article 10 d) dels Estatuts 
del Consorci, correspon al Ple d’aquest Consorci l’aprovació del 
contracte-programa per al finançament del servei de televisió digital local, 
referit en l’article 8 de dits Estatuts.  

4. En la gestió del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local 
cal garantir, d'acord amb el contracte programa, la participació dels 
grups socials i polítics més representatius dins el territori 
corresponent, i també de les entitats sense ànim de lucre del mateix 
territori, per mitjà de la seva integració en un CONSELL DE 
NATURALESA CONSULTIVA I ASSESSORA, i d'acord amb el que 
estableixi el Reglament d'organització i funcionament. 

5. Els distribuïdors dels serveis de comunicació audiovisual han de 
garantir a tots els usuaris la disponibilitat del servei públic de comunicació 
audiovisual d'àmbit local. A aquest efecte, els dits subjectes han de 
subministrar els continguts distribuïts originàriament per mitjà dels 
corresponents sistemes d'accés no condicional en el territori 
corresponent. El compliment d'aquesta obligació per l'operador 
corresponent no pot comportar cap mena de cost afegit per als usuaris. 

CINQUENA.- En compliment del referit article 33, el Consorci Teledigital 
Garraf va adoptar els següents ACORDS: 

1. El Ple del Consorci del 28 de febrer de 2008 va aprovar inicialment el 
Reglament d’Organització i Funcionament del servei públic 
audiovisual del Consorci, que va esdevenir definitiu en no haver-se 
presentat al·legacions dins el tràmit d’informació pública.  

2. En data 6 de febrer de 2007, el Ple del Consorci va aprovar, en acte 
de constitució, el conveni d’encomanda de gestió a l'empresa 
“Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima 
Municipal” (ICVSAM), empresa de capital íntegrament públic de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Corporació integrant d’aquest 
Consorci, per portar a terme la gestió directa del servei públic 
audiovisual de la demarcació.  



 

 

Després, en data 24 de juliol de 2008, el Ple del Consorci va aprovar 
definitivament el contracte-programa per a la prestació del servei públic 
audiovisual de la demarcació amb la societat gestora ICVSAM, amb la 
incorporació de les esmenes observades o suggerides pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya al seu informe preceptiu aprovat per Acord 
64/2008, de 7 de maig, del Ple de dit Consell.  

Dit contracte programa tenia una durada de dos anys, abastant el període 
corresponent als exercicis 2008-2009.  

3. Posteriorment, en data 10 de febrer de 2011, el Ple del Consorci va 
aprovar definitivament el contracte-programa per a la prestació del 
servei públic audiovisual de la demarcació, per als exercicis 2010-2011, 
amb la societat gestora ICVSAM, amb la incorporació d’esmenes 
observades o suggerides pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya al seu 
informe preceptiu aprovat per Acord 8/2011, de 25 de gener, del Ple de dit 
Consell.  

En aquest nou contracte programa, la novetat principal va consistir en la 
redacció d’una nova clàusula 8, recollint el procés de fusió de les 
televisions locals de Vilanova i Sitges en un sol centre de producció 
ubicat a Neàpolis, amb la finalitat que la gestió de la TDT, encarregada 
per aquest Consorci a ICVSAM, ofereixi un millor i més eficaç servei de 
TV d’àmbit comarcal, en els termes i condicions previstes al conveni 
signat entre l’Ajuntament de Sitges i ICVSAM.  

No obstant, cal observar que en el temps transcorregut des d’aleshores i 
fins a la data, s’han produït els següents esdeveniments importants: 

a) En data 8 de novembre de 2012, el Ple del Consorci va acceptar la 
renúncia com a membre del Consorci, de l’Ajuntament d’Olivella, 
segons acord de Ple de dit Ajuntament de data 31 de gener de 2012, 
causant baixa voluntària com a membre d’aquesta entitat, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2012. 

b) En data 30 de juliol de 2013, el Ple del Consorci va acceptar la 
renúncia com a membre del Consorci, de l'Ajuntament de Sitges, 
segons acord de Ple de dit Ajuntament de data 26 de novembre de 2012.  

Així mateix, com a conseqüència d’això, en aquest mateix Ple es va 
aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sitges, el Consorci per a la 
Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Garraf i la societat gestora 
“Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima 
Municipal” (ICVSAM), mitjançant el qual es determinava l’extinció de 
l’esmentat conveni signat entre Sitges i ICVSAM relatiu a la fusió de les 
dues televisions locals, l’establiment de les consideracions oportunes 
relacionades amb els treballadors procedents de Sitges que es van 
integrar en ICVSAM a resultes de dit conveni, així com la liquidació de les 
aportacions pendents. 

D’aquesta manera, en l’actualitat el Consorci es troba integrat pels 
següents municipis: Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Cubelles i 
Canyelles. 



 

 

4. Per últim, fins a la data, el Consorci no ha dut a terme la creació del 
Consell de naturalesa consultiva i assessora que preveu l’art. 33 de la 
Llei 22/2005, de 29 de desembre. 

SISENA.- La Disposició addicional tercera, apartat segon, del Reial 
Decret 439/2004, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla Tècnic 
Nacional de la televisió digital local, estableix que: 

“Las entidades que accedan al aprovechamiento de programas dentro de 
un mismo canal múltiple de televisión digital local, sin perjuicio del 
derecho exclusivo a su explotación, establecerán de común acuerdo 
entre sí la mejor gestión de todo lo que afecta al canal múltiple en su 
conjunto o las reglas para esa finalidad.” 

Tant l’article 10 de les bases aprovades per  l’Acord de Govern de 20 de 
setembre de 2005 (DOGC núm. 4482 de 14/10/2005), que regula el 
procés d’atorgament de programes de TDTL als municipis, com a l’article 
26.2.11 del Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques del contracte de gestió del servei públic de televisió digital local, 
que regula la concessió de canals locals de televisió digital al sector privat 
(DOGC núm. 4509, de 14/11/2005 ), s’estableix que:  

“Els concessionaris dels programes d’un mateix canal múltiple establiran 
de comú acord entre ells la millor gestió de tot el que afecti al canal 
múltiple, així com les regles per aquesta finalitat. La Direcció General 
de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals resoldrà, a requeriment de 
qualsevol concessionari, i amb informe previ del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, els conflictes que puguin sorgir entre ells, en particular, 
quant a la decisió de la gestió del canal múltiple. “ 

En concret, els concessionaris que comparteixin un mateix canal múltiple 
han d’acordar conjuntament quin ha de ser l’operador de 
comunicacions electròniques que els ha de dur a terme la transmissió i 
la difusió del senyal, qui ha de ser el gestor del canal múltiple, quina serà 
la xarxa final de centres emissors i reemissors, així com determinar quina 
serà la forma de resoldre els conflictes en la gestió de tot el que afecti a la 
gestió conjunta del canal.  

Per últim, l’article 47.1 de la Llei  22/2005, de  29 de desembre, de la 
Comunicació Audiovisual de Catalunya, determina que: 

“El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’establir les condicions 
de relació dels titulars de la llicència amb el gestor del canal múltiple 
per a garantir la prestació del servei de comunicació objecte de la 
llicència.“ 

Per tal motiu, el Ple del Consorci va aprovar en data 24 de juliol de 2008 
el conveni de col·laboració entre els concessionaris del canal múltiple 
de televisió digital local núm. 30, referència TL09B, amb denominació 
“Vilanova i la Geltrú” (Consorci TDT del Garraf, Consorci TDT del 
Penedès, i els privats Canal Català –Publicacions Penedès SA- i Cat4 TV, 
SL), la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM 
(ICVSAM) i la societat Serveis Municipals de Comunicació, SL 



 

 

(SERCOM), relatiu als aspectes  comuns i, especialment, a la gestió de 
dit canal múltiple i la contractació de l’operador de comunicacions 
electròniques que els ha de fer la transmissió i difusió del senyal. 

En virtut de dit conveni, els concessionaris públics signants del present 
conveni -Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del 
Garraf i Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública del 
Penedès- acordaven delegar la seva participació en la gestió i 
contractació de l’emissió i gestió d’aquest canal múltiple de TDT en 
les societats de capital íntegrament públic “INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM” (ICVSAM), 
pertanyent a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i SERVEIS 
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ, SL (SERCOM), pertanyent a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, respectivament. 

Així, efectuat el corresponent procediment de contractació, ICVSAM va 
signar en data 1 de maig de 2009 amb la societat mercantil anònima 
unipersonal TRADIA TELECOM, SA,, la qual va resultar l’adjudicatària, el 
contracte per a la prestació del servei portador suport del servei de 
difusió de televisió digital local d'un programa de televisió (programa 
núm. 1) dintre del canal múltiple de televisió digital local de la demarcació 
de Vilanova i la Geltrú (TL06B), segons Pla Tècnic de la TDT Local, en les 
condicions de qualitat i cobertura establertes en el Reial decret 439/2004, 
de 12 de març, pel qual s'aprova el Pla tècnic nacional de la televisió 
digital local.  

SETENA.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té constituïda l’Entitat 
Pública Empresarial Local “Neàpolis”, dotada de personalitat jurídica 
diferenciada, patrimoni especial i amb la capacitat d’actuar necessària per 
al compliment de les seves finalitats, i amb domicili a la rambla de 
l’Exposició, núm. 59-69, d’aquesta ciutat (on també tenen la seva seu 
social ICVSAM i el Consorci Teledigital Garraf). 

El seu objecte social va dirigit principalment a tot un seguit d’actuacions 
relacionades amb el món de les telecomunicacions, tal i com es deriva 
de l’art. 5 dels seus Estatuts. 

Les entitats públiques empresarials dependents de l’administració 
local troben la seva regulació en l’article 85 bis de la Llei de bases de 
règim local (introduït per la Llei 57/2003, de 16 de desembre), el qual 
remet en bloc a la regulació plantejada per a l’administració general de 
l’Estat (Llei 6/1997, d’organització i funcionament de l’administració 
general de l’Estat), assenyalant també una sèrie de particularitats pròpies 
de la versió local. 

D’altra banda, l’apartat 2 A c) de l’article 85 de la LBRL, segons redactat 
incorporat recentment per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, considera 
expressament a l’Entitat pública empresarial local com una forma de 
gestió directa dels serveis públics de competència local (recordem 
que segons l’article 25.2 ñ) de la LBRL, en el seu redactat provinent de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, el municipi és competent per a la 



 

 

promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en 
l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions). I com a tal s’ha d’entendre als efectes previstos a 
l’article 188.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (aprovat amb anterioritat per Decret 179/1995, de 13 de juny).  

Així, l’EPEL es preveu com una forma de gestió directa dels serveis de 
la competència local, amb personalitat jurídica pública diferenciada, 
patrimoni i tresoreria propis, així com autonomia de gestió, a la qual se li 
pot atribuir la realització d’activitats prestacionals, la gestió de serveis o 
la producció de béns d’interès públic susceptibles de contraprestació.   

D’aquesta manera, l’EPEL Neàpolis té la mateixa consideració de forma 
de gestió directa que ICVSAM: la primera en tant que entitat pública 
empresarial local (arts. 85.2 A c) i 85 bis LBRL), i la segona en tant que 
societat mercantil local de capital social íntegrament públic (art. 85.2 A d) 
LBRL). 

CONCLUSIONS: 

1.- La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya, obliga a que la prestació del servei públic de comunicació 
audiovisual d’àmbit local sigui duta a terme en forma de GESTIÓ 
DIRECTA per part dels MUNICIPIS, les MODALITATS ASSOCIATIVES 
D’ENS LOCALS establertes per la Llei i els CONSORCIS integrats per 
ens locals. 

2.- L’entitat gestora del servei ha de ser també una forma de gestió 
directa. Fins ara aquesta gestió ha estat duta a terme per una societat 
anònima de capital íntegrament municipal (ICVSAM), però jurídicament és 
factible que aquesta pugui ser substituïda per una altra forma de gestió 
directa, com així succeeix també en el cas de les entitats públiques 
empresarials dependents de l’administració local. 

Concretament, en el cas de l’EPEL “Neàpolis”, perquè això fos possible 
en primer lloc hauria de preveure, si s’escau, l’adaptació dels seus 
Estatuts per permetre el desenvolupament d’aquesta activitat de gestió, 
seguint els tràmits i procediments previstos a la legislació de règim local 
aplicable i els seus Estatuts. 

3.- En aquest supòsit, l’EPEL “Neàpolis” hauria de subrogar-se en totes 
aquelles relacions contractuals i obligacionals preexistents amb 
ICVSAM (personal, béns materials, contracte de gestió amb Tradia 
Telecom, SA, etc.) relacionats amb la prestació d’aquest servei públic, en 
el si de la forma jurídica que s’estimi adient en què calgui fer efectiva 
aquesta substitució: fusió, absorció, etc., segons prevegi la normativa 
aplicable. 

4.- Feta efectiva aquesta substitució entre entitats municipals, des 
d’aquest Consorci caldria complir novament amb els principis 
d'organització i funcionament del servei públic audiovisual d'àmbit local 
previstos a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, adaptant-los a la nova 
estructura jurídica de funcionament que en resultés: 



 

 

- Aprovació pel Ple del Consorci del nou contracte-programa entre 
l’EPEL Neàpolis, en tant que nova entitat gestora, i el Consorci 
(aprovació inicial-informació pública-informe preceptiu del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya-aprovació definitiva).  

- Aprovació pel Ple del Consorci del nou Reglament d’organització i 
funcionament del servei públic audiovisual (aprovació inicial-
informació pública-aprovació definitiva).  

- Creació d’un Consell de naturalesa consultiva i assessora d’acord 
amb el que estableixi el Reglament d’organització i funcionament.   

Respecte al contracte-programa, cal recordar novament que aquest 
haurà de donar compliment a les finalitats esmentades a l’apartat 3 de la 
Consideració Quarta del present informe, així com tenir present que la 
suficiència financera és imprescindible per a garantir la prestació del 
servei públic d’una manera real i efectiva. En aquest sentit, la presència 
principal, estable i equilibrada de fons públics, subministrats sobre la base 
d’un contracte programa de durada pluriennal i en el marc de l’assumpció 
d’un seguit d’objectius de servei públic, constitueix una peça clau de tot el 
sistema.” 

 

Vist l’anterior i d’acord amb la legislació d’aplicació, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

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

gràfics. 
b) Tractament d’informació i especialment d’aquells processos informàtics o 

manuals que puguin ésser d’interès per al municipi de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

c) Elaboració d’instruments de tractament d’informació, siguin informàtics o 
no. 

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

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

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

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

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

 
QUART. Aprovar, amb efectes de 2014, que l’Entitat Neàpolis se subrogui en 
les relacions laborals que manté la societat Informació i Comunicació de 
Vilanova i la Geltrú, SAM amb els seus treballadors, en els mateixos termes i 
condicions laborals que s’especifiquen en el preacord signat entre Ajuntament i 
els representants sindicals, sens perjudici que tots aquells que hagin accedit a 
la societat municipal sense el preceptiu procés selectiu que garanteixi els 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat que preceptua la pròpia CE, hauran de 
subjectar-se a la normativa que li és d’aplicació per a ocupar la corresponent 
plaça de forma definitiva. 
 
CINQUÈ. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l’Entitat Pública 
Empresarial Local “Neapolis” per tal de procedir a l’ampliació del objecte social 
derivat de l’assumpció dels serveis i activitats de la societat municipal ICVSAM. 
 
SISÈ. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord, així com els 
documents que integren l’expedient, durant un període de trenta dies hàbils, 
mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis municipal, BOP i 
DOGC, per al seu examen i, si s'escau, presentació d'al·legacions. 
 
SETÈ. CONSIDERAR APROVADA DEFINITIVAMENT la dissolució amb 
liquidació de la Societat Mercantil Informació i Comunicació de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, unipersonal, sense necessitat d'adoptar un nou acord exprés en 
el supòsit que durant el període d'informació pública no es formulin 
al·legacions. 
 
VUITÈ. NOMENAR el Sr. Gerard Figueras, regidor de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, i el Sr. Jordi Martí, gerent d’ICVSAM, com a liquidadors la societat 



 

 

afectada per l'acord, Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, a fi 
i efecte que puguin efectuar les operacions de liquidació de la societat, segons 
allò que disposa l’article 371 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de capital. 
 
NOVÈ. CONSIDERAR que la totalitat de béns, drets i obligacions de 
l'esmentada societat mercantil s'incorpora al patrimoni de l’EPEL NEÀPOLIS. 
 
DESÈ. REALITZAR els corresponents tràmits i/o comunicacions als registres 
públics corresponents, de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
ONZÈ. FACULTAR, tan àmpliament com en Dret sigui possible, la Il·lma. Sra. 
Alcaldessa per a la formalització tots els documents públics i privats que siguin 
necessaris per tal d’executar els acords precedents.” 
 

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

Vots a favor: CIU (9), CUP (3)  i Sr. Francisco Álvarez = 13 vots 
Vots en contra: PP = 2 vots 
Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 

 
 
  6.  HISENDA. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES 

DELS PRÉSTECS SUBSCRITS A LA PRIMERA FASE DEL 
MECANISME DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS (RD LLEI 
4/2012). 

 
Vist l’acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics de 
24 d’abril de 2014, per a la modificació de determinades condicions financeres 
de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de 
finançament per al pagament a proveïdors de les entitats locals, i el seu 
desenvolupament en la Resolució de 13 de maig de 2014 de la Secretaria 
general de Coordinació Autonòmica i Local. 
 
Vista la possibilitat que l’Ajuntament s’aculli a algunes de les mesures 
regulades en la normativa anterior, i d’acord amb l’informe d’Intervenció, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Acollir-se a la modificació de les condicions financeres dels préstecs 
subscrits per l’Ajuntament a la primera fase del mecanisme de pagament als 
proveïdors (RD Llei 4/2012) en la modalitat d’ampliació en un any del període 



 

 

de carència, mantenint el termini inicial d’amortització de 10 anys i la reducció 
en 131 punts bàsics del diferencial aplicable sobre l’Euribor a 3 mesos, així 
com l’aplicació del fronting que pugui derivar-se.  
 
SEGON. Adherir-se a la plataforma “Emprende en tres” i comprometre’s a 
l’adhesió automàtica al Punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració general de l’Estat, un cop es reguli reglamentàriament pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Tot això sense perjudici que 
les plataformes d’integració promogudes per l’Administració Oberta de 
Catalunya permetin la prestació d’aquests serveis. 
 
TERCER. Procedir a la substitució de, com a mínim, el 30% del volum de 
llicències actuals per inici d’activitat per declaracions responsables, d’acord 
amb el que preveu la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat 
de mercat, i elaborar un informe d’avaluació de la normativa municipal que 
calgui modificar-se perquè resulti incompatible amb les directrius de la Llei 
20/2013. 
 
QUART. Rectificar, si s’escau, el pla d’ajust vigent incorporant les 
modificacions de la càrrega financera que corresponguin. 
 
CINQUÈ. Comunicar via telemàtica i amb signatura electrònica al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques el present acord.” 

 
 
L’adopció d’aquest acord requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CIU (9), PSC (8), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez =  
 20 vots 
Abstencions: CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 

 
 
  7. HISENDA. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE 12.05.2014, 

D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENTS DEL DEUTE 
RELATIU A LA SENTÈNCIA DEL TSJ, PROCEDIMENT RECURS 
ORDINARI 319/2009. 

 
Atès que en data 12 de maig de 2014 la Il·lma. Sra. Alcaldessa va dictar el 
Decret pel qual s’aprovava el calendari de pagaments del deute relatiu a la 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia corresponent al Recurs Ordinari 
319/2009. 
 



 

 

Atès que per a la seva eficàcia és necessària la seva ratificació pel Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Ratificar el Decret de l’Alcaldessa de data 12 de maig de 2014, que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
“Identificació de l’expedient 
Núm.exp.: 000066/2014-SEC 
 
Relació de fets 
 
1. En data 30 de gener de 2012 es va notificar sentència del Tribunal Superior 
de Justícia del procediment Recurs Ordinari 319/2009, per la qual s’estimava 
en part la demanda interposada pels Srs. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx i 
Obras Quintana, SA, fixant el preu just de l’expropiació en l’import 
d’1.009.059,54 €. 
 
2. En data 7 de maig de 2014, i després de diverses negociacions, s’ha arribat 
a un acord amb els demandants per tal de fer efectiu el pagament en els 
terminis i condicions següents: 
 

“El deute principal és 1.671.949,93 euros. 
Durant l’any 2014 es pagaran 230.000.-€ en dos pagaments: 
- 1 pagament el 15 de maig de 100.000.-€. 
- 1 pagament el 15 d’octubre de 130.000.-€. 
La resta del deute es pagarà amb pagament ajornat, amb dues 
possibilitats, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú decidirà quina de les 
dues opcions escull: 
-  Durant tres anys període 2015-2017 es pagarà la quantitat mensual 

de 43.673,77.-€, que correspon a la quantia principal més 
130.305,65 d’interessos al 4%. 

- Durant quatre anys període 2015-2018 es pagarà la quantitat 
mensual de 33.307,10.-€ que correspon a la quantitat principal més 
156.791 d’interessos al 4%.” 

 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i procediment 
administratiu comú. 
 



 

 

Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. APROVAR EL CALENDARI DE PAGAMENTS DEL DEUTE 
contingut a la sentència del Tribunal Superior de Justícia del procediment 
Recurs Ordinari 319/2009, per la qual s’estimava en part la demanda 
interposada pels Srs. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx i Obras Quintana, 
SA, amb les següents condicions i terminis: 
 

“El deute principal és 1.671.949,93 euros. 
 
Durant l’any 2014 es pagaran 230.000 € en dos pagaments: 
- 1 pagament el 15 de maig de 100.000 € 
- 1 pagament el 15 d’octubre de 130.000 € 
 
La resta del deute es farà efectiu amb pagament ajornat durant quatre 
anys 2015-2018 amb una quantitat mensual de 33.307,10 € que 
correspon a la quantitat principal més 156.791 d’interessos al 4%.” 
 

Amb l’acceptació del primer pagament esmentat a aquest acord, es 
considerarà acceptat per part dels interessats el calendari de pagament que es 
conté al paràgraf anterior. 
 
SEGON. Tramitar la modificació pressupostària que correspongui per fer front 
a la despesa de 230.000 euros del present exercici i que es transferirà de 
l’aplicació pressupostària 20,929,27000 del vigent Pressupost municipal. 
 
TERCER. Comprometre’s a consignar en els pressupostos municipals dels 
exercicis futurs 2015 a 2018 la quantitat que resulta per tal de donar 
compliment al calendari aprovat. 
 
QUART.  Portar el present Decret a ratificació del Ple de la Corporació, per a la 
seva completa eficàcia. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
Álvarez = 22 vots 

Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 



 

 

   8. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI ENTRE 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL 
PAGAMENT DE LA SEVA PART EN EL PRÉSTEC AMB DEXIA 
SABADELL, SA. 

 
Amb dates 2 i 19 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va acordar la subrogació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la 
posició de l’empresa municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú, en el 
préstec que aquesta societat tenia subscrit amb l’entitat Dexia Sabadell, SA, 
CIF número A-82892993, amb un import total pendent a 1 de gener de 2014 
de 5.675.987,71 €. 
 
Atès que d’aquesta quantitat, l’import de 4.584.775,64 € correspon a la 
societat municipal Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú, s’ha de procedir a 
la formalització d’un conveni que reguli de quina manera la societat realitzarà 
el pagament d’aquest import a l’Ajuntament. 
 
Amb data 9 d’abril de 2014 el Consell d’Administració de la societat  mercantil 
Serveis Aparcaments Vilanova i la Geltrú, SAM, va aprovar la realització del 
Conveni amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú sobre subrogació del préstec 
per a la construcció de l’aparcament Casernes amb la entitat Dexia Sabadell 
per repercussió del deute. 
 
A la vista d’això, una vegada dictaminat a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones de 26 de maig de 2014, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni entre Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’empresa municipal SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, relatiu al pagament de la quantitat de 4.584.775,64 €, més els 
interessos que meriti el préstec per aquest import fins a la seva cancel·lació, 
assumida per l’Ajuntament en virtut de la subrogació del préstec amb l’entitat 
DEXIA SABADELL, SA, segons el redactat que figura com a Annex a la 
present proposta. 
 
SEGON.  Autoritzar l’alcaldessa per a la signatura del Conveni.” 
 

 
CONVENI 

 
 
Vilanova i la Geltrú,      de                           de 2014 



 

 

 
 

REUNITS 
 
D‘una banda, AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (en endavant creditor), 
amb CIF P0830800I i domicili a la Placa de la Vila, 8, 08800-Vilanova i la Geltrú 
(Barcelona), representat per la senyora MARIA NEUS LLOVERAS I MASSANA, com 
a alcaldessa, amb NIF xxxxxxxxxx. 
 
I, d’una altra, SERVEIS APARCAMENTS VILANOVA GELTRÚ, SAM (en endavant 
deutor), amb ClF A62781208 i domicili a C. Providència, núm. 1B bx, 08800-Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona), representada suficientment per la seva vicepresidenta, la Sra. 
Glòria Garcia Prieto, amb NIF xxxxxxxxxx, i segons acord del Consell d’Administració 
amb data 9 d’abril de 2014. 
 
I amb la intervenció del secretari de I’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Sr. Isidre 
Martí Sardà. 
 
Els compareixents, amb poders i facultats legalment necessaris per a obligar llurs 
representats en els termes d’aquest conveni, 
 

EXPOSEN: 
 
Amb data 2 de desembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
acordar la subrogació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la posició de 
l’empresa municipal Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú en el préstec que 
aquesta societat tenia subscrit amb la entitat Dexia Sabadell, SA, CIF A-82892993. 
 
Atesa la modificació de condicions que va introduir el Comitè d’estudi i avaluació de 
les operacions de Dexia Sabadell, SA, amb data 19 de desembre de 2013 el Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la modificació de les condicions del 
préstec indicat, segons les condicions contingudes als indicats acords del Ple. 
 
En execució d’aquests acords, en data 8 de gener de 2014 l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú va signar el contracte de subrogació del préstec amb Dexia Sabadell, SA, 
(contret inicialment amb Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, per 
import de 7.238.940,82 €) del qual quedaven a data 1 de gener de 2014 pendent 
d’amortitzar 5.675.987,71 €. 
 
Que Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, va prestar a l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 1.091.212,07 €, fets efectius en dos pagaments de 648.552 € 



 

 

en data 7 de juny de 2007, i 442.660,07 € en data 31 de desembre de 2007. Que 
aquest crèdit no ha estat retornat ni total ni parcialment. 
 
Per tant, de les quantitats que trimestralment l’Ajuntament anirà satisfent a Dexia 
Sabadell, SA, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM, ha de fer front al 
pagament d’un import de capital de 4.584.775,64 €, més els interessos de demora 
que vagi meritant al llarg del préstec. 
 
Per regular l’aportació d’aquestes obligacions es formalitza el present CONVENI, que 
es regirà per les Clàusules següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. (Ingrés de l’import) 
Per procedir al pagament de l’import principal, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 
Geltrú, SAM, realitzarà 69 pagaments iguals trimestrals de 66.446,02 € segons 
quadre annex. 
 
Segona. (Durada i límit) 
La durada d’aquest Conveni serà la mateixa del préstec subrogat per l’Ajuntament i 
finalitza el mes de març de 2031. Sense perjudici de la durada indicada, el deutor 
podrà cancel·lar total o parcialment el deute en qualsevol moment, amb l’abonament 
previ del saldo deutor al seu càrrec, més els interessos corresponents a la data de 
tancament. 
 
No obstant la durada pactada, el creditor podrà cancel·lar el conveni quan el deutor 
incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquest conveni i, en particular, 
les relatives als pagaments deguts al creditor. 
 
Tercera. (Interessos) 
Les quantitats pendents de retornar meritaran els corresponents interessos al tipus 
d’interès de Euribor (o índex que el substitueixi) incrementat en un 1’10%. 
 
El pagaments dels interessos meritats es farà de la següent manera: 

a) Junt amb els pagaments trimestrals del principal (66.446,02 €) es pagarà la 
quantitat de 8.553,58 €, resultant una quota trimestral (de capital més provisió 
per interessos) de 75.000,00 €, que s’ingressaran en el compte que determini 
el creditor. 

b) A data 31 de desembre de cada any, en funció dels interessos efectivament 
satisfets per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Dexia Sabadell, SA, per tot 



 

 

l’any, es practicarà liquidació per les diferències que puguin resultar, obligant-
se el deutor a satisfer l’import resultant al llarg del mes de gener següent. 

 
Quarta. (Interessos de demora) 
Les obligacions dineràries del deutor, derivades d’aquest conveni, vençudes i no 
satisfetes, produiran des de l’endemà del seu venciment un interès moratori del 
5,00% nominal anual, calculat i liquidat de la mateixa manera que els interessos, per 
mesos o fracció, si és el cas, per períodes vençuts. 
 
Amb independència d’això anterior, en el supòsit que el creditor exerceixi el seu dret 
de resolució del conveni que preveu la clàusula segona, les quantitats degudes pel 
deutor meritaran interessos de demora de la manera indicada a l’apartat anterior. 
 
Cinquena. (Compensacions) 
El creditor resta expressament autoritzat per realitzar compensacions de les 
obligacions derivades del present conveni per interessos o reintegrament de principal 
amb les quantitats que per altres conceptes tingui obligació de satisfer al creditor. 
 
Sisena. (Força executiva) 
Aquest conveni, intervingut pel secretari municipal com a Fedatari Públic, tindrà 
caràcter executiu a tots els efectes, fins i tot als previstos en el numero 5è de l’article 
517 de la Llei d’enjudiciament civil i legislació concordant. A l’efecte d’allò que es 
disposa en el número 2 de l‘article 572 de la Llei d’enjudiciament civil, els intervinents 
pacten expressament que la liquidació per a determinar el deute reclamable 
executivament serà el resultant de la liquidació del saldo pendent de reintegrament 
per principal més els interessos meritats fins a la data calculats pel creditor segons 
les condicions fixades al present conveni. Amb aquesta finalitat, n‘hi haurà prou per a 
l’exercici de l’acció executiva amb la presentació d’aquest conveni, intervingut pel 
secretari municipal com a Fedatari Públic, juntament amb la certificació previnguda en 
el numero 5è de l'apartat 2 de l’article 517 de La Llei d’enjudiciament civil, i la resta de 
la documentació l’aportació de la qual es preveu en el numero 1 de l'article 573 de la 
mateixa Llei. 
 
Setena. (Domicili) 
Per a tots els efectes de notificacions, requeriments i comunicacions a què doni lloc 
aquest conveni, el domicili dels signants serà el designat a l’encapçalament, si no 
s’ha fet cap notificació fefaent de canvi d’algun dels esmentats domicilis. 
 
 
 
 



 

 

Vuitena. (Cessió) 
El prestador només podrà cedir, transmetre o alienar, totalment o parcial, aquest 
crèdit o qualsevol dels drets derivats d‘aquest contracte, amb l’expressa autorització 
del prestatari. 
 
Novena. (Compromís Pressupostari) 
El creditor s’obliga formalment a disposar de consignació pressupostària suficient 
mentre sigui vigent aquest conveni, per disposar de les quantitats necessàries per fer 
efectives les obligacions que es derivin del préstec subrogat amb Dexia Sabadell, SA. 
 
Així mateix, el creditor s’obliga a comunicar al prestador tots els acords que afectin de 
qualsevol manera les condicions d’aquest conveni i, especialment, les consignacions 
pressupostaries per a pagar al prestador la càrrega financera anual, per tal que pugui 
recórrer legalment contra els qui estimi que el perjudiquen, i es compromet a complir 
tots aquells requisits i tràmits que exigeixi la formalització i el desenvolupament 
d’aquesta operació. 
 
Desena. (Jurisdicció) 
Els Jutges i Tribunals competents per a atendre totes aquelles qüestions litigioses 
que es puguin derivar d’aquest conveni seran els de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, 
pel fet de ser aquesta plaça el lloc de compliment de l’obligació. 
 
Onzena. (Tractament de dades personals) 
Els signants autoritzen que les seves dades personals, derivades d’aquest conveni, 
s’incorporin a fitxers de creditor i deutor per a la gestió del present conveni i les 
incidències derivades del mateix. 
 
Tant el creditor com el deutor accepten aquest conveni en els termes, les condicions i 
responsabilitats que s’hi estableixen, i com a prova de conformitat signen per duplicat, 
amb rúbrica en totes les seves pàgines, i cadascun dels signants rep un exemplar del 
document degudament signat i rubricat. 
 

Annex. Quadre d’amortització préstec. 
 
Capital inicial: 4.584.775,64 € 
 

Data Amortització Interessos Quota Pendent 
     4.584.775,64 

09/06/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.518.329,62 
09/06/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.451.883,59 
08/09/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.385.437,57 



 

 

08/12/2014 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.318.991,54 
09/03/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.252.545,52 
08/06/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.186.099,50 
08/09/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.119.653,47 
08/12/2015 66.446,02 8.553,98 75.000,00 4.053.207,45 
08/03/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.986.761,43 
08/06/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.920.315,40 
08/09/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.853.869,38 
08/12/2016 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.787.423,35 
08/03/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.720.977,33 
08/06/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.654.531,31 
08/09/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.588.085,28 
08/12/2017 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.521.639,26 
08/03/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.455.193,24 
08/06/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.388.747,21 
10/09/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.322.301,19 
10/12/2018 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.255.855,16 
08/03/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.189.409,14 
10/06/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.122.963,12 
09/09/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 3.056.517,09 
09/12/2019 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.990.071,07 
09/03/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.923.625,05 
08/06/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.857.179,02 
08/09/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.790.733,00 
08/12/2020 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.724.286,97 
08/03/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.657.840,95 
08/06/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.591.394,93 
08/09/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.524.948,90 
08/12/2021 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.458.502,88 
08/03/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.392.056,86 
08/06/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.325.610,83 
08/09/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.259.164,81 
08/12/2022 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.192.718,78 
08/03/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.126.272,76 
08/06/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 2.059.826,74 
08/09/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.993.380,71 
08/12/2023 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.926.934,69 
08/03/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.860.488,67 
10/06/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.794.042,64 
09/09/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.727.596,62 
09/12/2024 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.661.150,59 
10/03/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.594.704,57 
09/06/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.528.258,55 



 

 

08/09/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.461.812,52 
08/12/2025 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.395.366,50 
09/03/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.328.920,48 
08/06/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.262.474,45 
08/09/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.196.028,43 
08/12/2026 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.129.582,40 
08/03/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 1.063.136,38 
08/06/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 996.690,36 
08/09/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 930.244,33 
08/12/2027 66.446,02 8.553,98 75.000,00 863.798,31 
08/03/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 797.352,29 
08/06/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 730.906,26 
08/09/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 664.460,24 
08/12/2028 66.446,02 8.553,98 75.000,00 598.014,21 
08/03/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 531.568,19 
08/06/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 465.122,17 
10/09/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 398.676,14 
10/12/2029 66.446,02 8.553,98 75.000,00 332.230,12 
08/03/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 265.784,10 
10/06/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 199.338,07 
09/09/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 132.892,05 
09/12/2030 66.446,02 8.553,98 75.000,00 66.446,02 
10/03/2031 66.446,02 8.553,98 75.000,00 0,00 

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

Vots a favor: CIU (9), PSC (8), ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 
20 vots 

Abstencions: PP (2) i CUP (3) = 5 vots 
 
 
    9. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE PRÒRROGUES I 

CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGES PÚBLICS: 
 

9.1.  CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT 
A LA PLAÇA DE LA RAJANTA, NÚM. 6, 2n-2a. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un parc d’habitatges de propietat 
format per 54 pisos, situats majoritàriament en el barri de mar i també en 
diferents llocs de la ciutat. 
 



 

 

Actualment aquests pisos de l’Ajuntament de Vilanova estan llogats, a proposta 
de la Comissió de Seguiment del Parc d’Habitatges Municipals, a famílies que 
presenten una situació econòmicament i/o socialment desfavorida. 
 
1. Relació de fets 
 
1.1. En data 1 de juny de 1996, es va signar contracte d’arrendament entre la 
persona amb DNI 38.051.958-E, com a arrendatària, i Esteve Orriols i Sendra, 
com a alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per l’habitatge situat a la 
plaça de la Rajanta, núm. 6, 2n pis, 2a porta. 
 
1.2. En data 24/01/2014, es comunica defunció de la persona amb DNI 
38.051.958-E, amb petició de subrogació de la seva filla, empadronada a 
l’habitatge, amb DNI 47.638.464-J, complint les condicions per exercir el dret 
de subrogació. 
 
1.3 En data 27/01/2014, la persona amb  DNI 47.638.464-J aporta 
documentació actualitzada de la situació econòmica familiar i justificant 
d’empadronament i de convivència en l’habitatge anteriorment descrit. 
 
2. Fonaments de dret 
 
2.1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, al seu article 
16.1.c., preveu la subrogació a favor dels fills del titular del contracte en cas de 
defunció, sempre que aquest hagi conviscut habitualment amb el titular durant 
els dos anys precedents. 
 
2.2 Segons el Decret 53/1991, els habitatges de protecció oficial de promoció 
pública només podran cedits en lloguer a aquelles persones que, reunint els 
requisits exigits per a ser adjudicataris de l’habitatge de promoció pública, 
tinguin uns ingressos familiars anuals ponderats inferiors a 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional. 
 
2.3. Segons la interpretació sistemàtica dels articles 41.1, 72 i 73 de Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, i l’acord plenari de 25 de juliol de l’any 2011, l’arrendament de béns 
és una atribució del Ple de la corporació. 
 
Vist l’informe del Servei de Inspecció, que té atribuïda la gestió econòmica del 
Parc de l’Habitatge, pel qual es justifica que la persona amb DNI 47.638.464-J 
reuneix les condicions per acordar la subrogació del contracte. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 



 

 

  
ACORD 

 
“PRIMER. Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat a la 
plaça de la Rajanta, núm. 6, 2n pis, 2a porta, per un període de dos anys. 
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, Miguel Àngel Gargallo Serrano, per a la 
signatura de la subrogació del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la persona amb DNI 47.638.464-J. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la persona amb DNI 47.638.464-J, fent-
li avinent on i quan s’haurà de personar per a la signatura del contracte 
d’arrendament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

9.2. PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE 
L’HABITATGE SITUAT AL CARRER DEL PINTOR MARTÍ 
TORRENTS, NÚM. 8, 2n-3a. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un parc d’habitatges de 
propietat format per 54 pisos, situats majoritàriament en el barri de mar i 
també en diferents llocs de la ciutat. 
 
Actualment aquests pisos de l’Ajuntament de Vilanova estan llogats, a 
proposta de la Comissió de Seguiment del Parc d’Habitatges Municipals, a 
famílies que presenten una situació econòmicament i/o socialment 
desfavorida. 
 
1. Relació de fets 
 
1.1. En data 1 de desembre de 2005 es va signar contracte d’arrendament 
entre la persona amb DNI 52.422.268-R, com a arrendatària, i Joan Ignasi 
Elena i Garcia, com a alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
l’habitatge situat al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 2n pis, 3a porta. 
 
1.2. En data 1 de desembre de 2011 es signa entre les parts la darrera 
pròrroga del contracte esmentat al punt 1.1., amb una durada de dos anys. 
 



 

 

1.3. Ha transcorregut el període de vigència de la pròrroga signada en data 1 
de desembre de 2011, i correspon la signatura d’una nova pròrroga o la 
rescissió del contracte d’arrendament. 
 
2. Fonaments de dret 
 
2.1. La clàusula SEGONA, apartat 2, del contracte d’arrendament, que 
estableix que la duració del contracte s’estableix seguint les normes del 
Decret 53/1991 i, en conseqüència, serà de dos anys i podrà ser prorrogat per 
períodes de dos anys successius en el cas que els arrendataris demostrin que 
continuen reunint els requisits per ser cessionaris en arrendament d’habitatges 
de promoció pública i tinguin uns ingressos familiars anuals inferiors a 2,5 
vegades el salari mínim interprofessional ponderat. 
 
2.2. La clàusula DOTZENA estableix com a causa de resolució del contracte: 
 

1.  L’incompliment pel beneficiari de les obligacions imposades per la Llei i 
de les clàusules fixades en aquest contracte. 

2.  La manca de pagament del lloguer i altres quantitats a què vingui 
obligat l’arrendatari. 

3.  Quan les circumstàncies familiars dels ocupants hagin millorat, de 
forma que els ingressos de la unitat familiar ultrapassin el valor de 2,5 
vegades el salari mínim interprofessional ponderat per a tots els 
conceptes. 

4.  La manca de pagament de les quotes necessàries per al manteniment i 
els serveis de les juntes administradores i, si procedeix, de les exigides 
a les comunitats de propietaris. 

 
2.3. La clàusula PRIMERA indica que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 
propietari de l’habitatge situat al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 2n 
pis, 3a porta, conceptuada com a bé patrimonial de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, destinada a habitatge que es va declarar com de protecció oficial de 
promoció pública segons qualificació definitiva de data 27 de febrer de 1992, 
expedient 87.024. 
 
2.4. Segons la interpretació sistemàtica dels articles 41.1, 72 i 73 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, i l’acord plenari de 25 de juliol de l’any 2011, l’arrendament de béns 
és una atribució del Ple de la corporació. 
 
Vist l’informe del Servei de Inspecció, que té atribuïda la gestió econòmica del 
Parc de l’Habitatge, pel qual es justifica que el titular del contracte reuneix les 
condicions per acordar la pròrroga del contracte. 
 



 

 

Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Prorrogar el contracte d’arrendament de data 01/12/2005 de 
l’habitatge situat al carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 2n pis, 3a porta, 
per un període de dos anys, amb entrada en vigor el 01/12/2013 i data de 
venciment el 30/11/2015. 
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, Miguel Àngel Gargallo Serrano, per a 
la signatura de la pròrroga del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la persona amb DNI 52.422.268-R. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la persona amb DNI 52.422.268-R, 
fent-li avinent on i quan s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 

9.3.  CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT 
AL CARRER DEL PINTOR MARTÍ TORRENTS, NÚM. 8, 3r-
1a. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un parc d’habitatges de 
propietat format per 54 pisos, situats majoritàriament en el barri de mar i 
també en diferents llocs de la ciutat.  
 
Actualment aquests pisos de l’Ajuntament de Vilanova estan llogats, a 
proposta de la Comissió de Seguiment del Parc d’Habitatges Municipals, a 
famílies que presenten una situació econòmicament i/o socialment 
desfavorida. 
 
1. Relació de fets 
 
1.1. En data 1 de juliol de 2002 es va signar contracte d’arrendament entre la 
persona amb DNI 27.744.887-X, com a arrendatari, i Sixte Moral i Reixach, 
com a alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per l’habitatge situat al 
carrer del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 3r pis, 1a porta. 
 



 

 

1.2. En data 1 de juliol de 2008 es signa entre les parts pròrroga a favor de la 
persona amb DNI 75.466.367-D, per defunció del titular del contracte, exercint 
el seu dret de subrogació. 
 
1.3. En data 28/03/2014 es comunica la defunció de la persona amb DNI 
75.466.367-D, amb petició de subrogació del seu fill, empadronat a l’habitatge, 
amb DNI 46.328.984-S, complint les condicions per exercir el dret de 
subrogació. 
 
1.4. La persona amb DNI 46.328.984-S sol·licita arrendar, junt amb l’habitatge 
esmentat, plaça d’aparcament situada a la plaça de la Rajanta, 3-9, núm. 26, 
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
1.5. En data 28/03/2014 la persona amb DNI 46.328.984-S aporta 
documentació actualitzada de la situació econòmica familiar i justificant 
d’empadronament i de convivència en l’habitatge anteriorment descrit. 
 
 
2. Fonaments de dret 
 
2.1. La Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, al seu 
article 16.1.c., preveu la subrogació a favor dels fills del titular del contracte en 
cas de defunció, sempre que aquest hagi conviscut habitualment amb el titular 
durant els dos anys precedents. 
 
2.2 Segons el Decret 53/1991, els habitatges de protecció oficial de promoció 
pública només podran cedits en lloguer a aquelles persones que, reunint els 
requisits exigits per a ser adjudicataris de l’habitatge de promoció pública, 
tinguin uns ingressos familiars anuals ponderats inferiors a 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional. 
 
2.3. Segons la interpretació sistemàtica dels articles 41.1, 72 i 73 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals, i l’acord plenari de 25 de juliol de l’any 2011, l’arrendament de béns 
és una atribució del Ple de la corporació. 
 
Vist l’informe del Servei de Inspecció, que té atribuïda la gestió econòmica del 
Parc de l’Habitatge, pel qual es justifica que la persona amb DNI 46.328.984-S 
reuneix les condicions per acordar la subrogació del contracte i incloure la 
contractació en lloguer de la plaça d’aparcament. 
 
Per això, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Formalitzar el contracte d’arrendament de l’habitatge situat al carrer 
del Pintor Martí Torrents, núm. 8, 3r pis, 1a porta, incloent plaça d’aparcament 
situada a la plaça de la Rajanta, 3-9, núm. 26, per un període de dos anys. 
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, Miguel Àngel Gargallo, Serrano per a 
la signatura de la subrogació del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la persona amb DNI 46.328.984-S. 
 
TERCER. Notificar aquesta resolució a la persona amb DNI 46.328.984-S, 
fent-li avinent on i quan s’haurà de personar per a la signatura del contracte 
d’arrendament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 

9.4. PRÒRROGA DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE 
L’HABITATGE SITUAT A LA PLAÇA DE LA RAJANTA, 
NÚM. 5, 2n-2a. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa d’un parc d’habitatges de 
propietat format per 54 pisos, situats majoritàriament en el barri de mar i 
també en diferents llocs de la ciutat. 
 
Actualment aquest pis de l’Ajuntament de Vilanova esta llogat a TEGAR com a 
titular de serveis de caràcter assistencial, sempre que els destini a domilici o 
residència de persones físiques, en compliment de les seves finalitats 
assistencials. 
 
1. Relació de fets 
 
1.1. En data 1 d’abril de 2004 es va signar contracte d’arrendament entre la 
Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la 
comarca del Garraf (TEGAR), com a arrendatari, i Sixte Moral i Reixach, com 
a alcalde de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per l’habitatge situat a la 
plaça de la Rajanta, núm. 5, 2n pis, 2a porta. 
 
1.2. En data 1 d’abril de 2012 es signa entre les parts la darrera pròrroga del 
contracte esmentat al punt 1.1., amb una durada de dos anys. 
 



 

 

1.3. Ha transcorregut el període de vigència de la pròrroga signada en data 1 
d’abril de 2012, i correspon la signatura d’una nova pròrroga o la rescissió del 
contracte d’arrendament. 
 
2. Fonaments de dret 
 
2.1. El contracte d’arrendament exposa al seu apartat SEGON que el Decret 
195/2001, de 10 de juliol, sobre el procediment d’adjudicació d’habitatges 
promoguts per la Generalitat de Catalunya, en el seu article tercer, disposa 
que els habitatges qualificats en règim de promoció pública poden ser alienats 
o llogats per motius d’interès públic o social a persones jurídiques sense afany 
de lucre, titulars de serveis de caràcter assistencial, sempre que els destinin a 
domilici o residència de persones físiques en compliment de les seves 
finalitats assistencials, i sempre que no s’alteri de forma substancial la 
destinació i les finalitats per a les quals es va construir la promoció. 
 
2.2. La clàusula NOVENA estableix com a causa de resolució del contracte: 
 

a.  La manca de pagament de la renda o, si s’escau, de qualsevol de les 
quantitats que hagi assumit o correspongui a l’arrendatària. 

b.  La manca de pagament de la fiança o de la seva actuació. 
c.  El subarrendament o cessió inconsentits. 
d.  La realització de danys causats amb intencionalitat o per negligència en 

la finca per part de l’arrendatària o d’aquelles persones que ocupin 
l’habitatge o de les qui l’entitat hagi de respondre. 

e.  La realització en l’habitatge d’obres no consentides per l’arrendadora, 
quan en sigui necessària la prèvia autorització. 

f.  Quan a l’habitatge tinguin lloc activitats que resultin molestes, 
insalubres, nocives, perilloses o il·lícites. 

g.  Per no destinar l’habitatge com a domicili habitual i permanent, d’acord 
amb allò que s’ha especificat al punt segon de la part expositiva 
d’aquest contracte. 

h.  Per transformar l’habitatge en local de negoci. 
 
2.3. A l’apartat PRIMER del contracte d’arrendament s’exposa que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari de l’habitatge situat a la plaça 
de la Rajanta, núm. 5, 2n pis, 2a porta, conceptuada com a bé patrimonial de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, destinat a habitatge que es va declarar 
com de protecció oficial de promoció pública, segons qualificació definitiva de 
data 16 de maig de 1988, expedient 84.456.01. 
 
2.4. Segons la interpretació sistemàtica dels articles 41.1, 72 i 73 de Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 



 

 

ens locals, i l’acord plenari de 25 de juliol de l’any 2011, l’arrendament de béns 
és una atribució del Ple de la corporació. 
 
Vist l’informe del Servei de Inspecció, que té atribuïda la gestió econòmica del 
Parc de l’Habitatge, pel qual es justifica que el titular del contracte reuneix les 
condicions per acordar la pròrroga del contracte. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Prorrogar el contracte d’arrendament de data 01/04/2004 de 
l’habitatge situat a la plaça de la Rajanta, núm. 5, 2n pis, 2a porta, per un 
període de dos anys, amb entrada en vigor el 01/04/2014 i data de venciment 
el 31/03/2016. 
 
SEGON. Facultar el regidor d’Hisenda, Miguel Ángel Gargallo Serrano, per a 
la signatura de la pròrroga del contracte entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Mancomunitat TEGAR del Garraf. 
  
TERCER. Notificar aquesta resolució a la Mancomunitat TEGAR del Garraf, 
fent-li avinent on i quan s’haurà de personar per a la signatura de la pròrroga.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 

 10. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. ENCÀRREC DE GESTIÓ 
DE LA FIRA DE NOVEMBRE DE VILANOVA I LA GELTRÚ A 
L’EMPRESA PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM 
(PIVSAM). 

 
Relació de fets 
 
Atès que a Vilanova i la  Geltrú s’organitza des de 1991 la recuperada Fira de 
Novembre, l’Ajuntament de Vilanova considera oportú optar per un nou model 
de gestió d’organització i execució de la Fira que permeti millorar-ne l’eficàcia i 
l’eficiència, podent treballar durant tot l’any amb una Oficina Oberta de la Fira. 



 

 

 
L’Ajuntament està interessat en que PIVSAM gestioni i executi la Fira de 
Novembre, aprofitant l’experiència que té la societat en el desenvolupament 
de projectes municipals, replantejant les condicions que regulen la prestació 
d’aquest servei. 
 
En concret, es considera convenient la participació de PIVSAM definint i 
coordinant el projecte de la Fira de Novembre, des de la Fase prèvia de 
disseny fins a la fase d’execució, desmuntatge i tancament.  
 
Per altra banda, aquest nou conveni ha d’establir les condicions amb les que 
es regularà la gestió de la Fira de Novembre.  
 
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia econòmica i administrativa, 
PIVSAM assumirà els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge de la Fira i 
facturarà als expositors de la Fira de Novembre els serveis contractats, 
segons els preus aprovats per l’Ajuntament.  
 
En acabar la Fira, PIVSAM presentarà la liquidació de la gestió de cobraments 
i pagaments realitzats i retindrà el preu que s’estableixi.  
 
Es proposa l’aprovació d’aquest nou conveni per continuar encomanant la 
gestió de la Fira de Novembre a PIVSAM (PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM). 
 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 
 
2. Vist allò que disposen els articles 188 i següents del ROAS (Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals), sobre les formes de gestió dels 
serveis públics. 
 
3. Vist allò que disposa el Reglament regulador dels mercadals de Vilanova i 
la Geltrú, aprovat inicialment el 6 de maig de 2013 i de manera definitiva el 19 
de juliol 2013, havent estat publicat al BOPB el 5 d’agost 2013. 
 
4. D’acord amb les competències que atorga a l’alcaldessa l’article 53.1.r del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril). 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 



 

 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el pressupost de la Fira de Novembre 2014 per un import 
equilibrat de DOS-CENTS DOS MIL EUROS (202.000 €), IVA inclòs (ANNEX 
1) 
  
SEGON. Aprovar l’aportació de QUARANTA MIL EUROS (40.000 €) destinats 
a la realització d’activitats complementàries de dinamització firal, amb càrrec a 
la partida 10.432.2279901 Fires, del pressupost de Promoció Econòmica. 
 
TERCER. Aprovar l’encàrrec de gestió de la Fira de Novembre de Vilanova i 
la Geltrú a l’empresa PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM (PIVSAM), 
per un import valorat en TRENTA MIL EUROS (30.000 €), inclòs en el 
pressupost de la Fira, en els termes que figuren en el conveni que s’adjunta i 
forma part del present acord. 
 
QUART. L’eficàcia de l’encàrrec resta suspès a la seva acceptació per part del 
Consell d’Administració de PIVSAM, segons les atribucions expressades a l’art 
24 dels seus estatuts i sempre que es realitzi en els termes d’aquests acords. 
Una vegada sigui acceptada, s’hauran de publicar aquests acords al BOP, en 
els termes expressats a l’art. 15 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
CINQUÈ. Autoritzar l’alcaldessa a la signatura del conveni i de tota la 
documentació que sigui necessària a l'efecte.” 
 

ANNEX 1 
 
 
PRESSUPOST FIRA NOVEMBRE 2014 
 
 
INGRESSOS  
  
Expositors 160.000,00 
Subvenció activitats Ajuntament 40.000,00 
Altres 2.000,00 
  
Total 202.000,00 
  
  
DESPESES  
  
Lloguer infraestructures i serveis generals 172.000,00 
Gestió Pivsam 30.000,00 



 

 

  
Total 202.000,00 
 
 

CONVENI QUE REGULA L’ENCÀRREC DE  GESTIÓ DE LA FIRA DE NOVEMBRE 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ A L’EMPRESA PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, 
SAM (PIVSAM)  

 
Vilanova i la Geltrú,   xxxx de xxxxxxxxxxx de 2014 
 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, autoritzada per aquest acte per acord de xxxxxxxxxxxxxxxx i 
assistida pel secretari de la Corporació, el Sr. Isidre Martí i Sardà. 
 
I per altra, el Sr. Joan Giribet de Sebastián, en qualitat de vicepresident de Promoció 
Industrial Vilanova, SAM (PIVSAM).  
 
Reconeixent-se mútuament capacitat per a contractar i obligar-se per aquest conveni,  
 
 
MANIFESTEN: 
  
I.- Que a Vilanova i la Geltrú, s’organitza des de 1991 la recuperada Fira de Novembre 
i que l’Ajuntament considera que és necessari optar per un nou model de gestió 
d’organització i execució de la fira que permeti millorar l’eficàcia i eficiència de la 
mateixa, podent treballar durant tot l’any amb una Oficina oberta de la fira.  
 
II.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en que PIVSAM gestioni i 
executi la fira. 
 
D’altra banda, PROMOCIÓ INDUSTRIAL VILANOVA, SAM, considera convenient 
assumir el present encàrrec, tot aprofitant l’experiència que té en el desenvolupament 
de projectes municipals. 
 
Per tot això, i a l’empara del règim jurídic de l’encàrrec de gestió que preveu l’art. 15 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, ambdues parts formalitzen el present 
conveni que té per objecte l’encàrrec de gestió a PROMOCIÓ INDUSTRIAL 
VILANOVA, SAM (PIVSAM) de la Fira de Novembre, d’acord amb les següents  
 
 
CLÀUSULES: 
 
 



 

 

Clàusula 1: OBJECTE I DEFINICIÓ  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular els termes en què PIVSAM gestionarà els 
continguts i serveis que es consideri oportú delegar-li, en relació amb la gestió i 
organització de la Fira de Novembre. 
 
L’objecte d’aquest conveni inclou les eventuals modificacions d’espais que es puguin 
realitzar dels ja existents a proposta o per instrucció de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
 
Clàusula 2: OBJECTIUS GENERALS  
 

1.  Determinar la fórmula de gestió i la distribució de responsabilitats entre 
PIVSAM i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de gestionar i executar la 
Fira de Novembre d’una forma eficaç i eficient. 

2.  Optimitzar els recursos destinats a la gestió de la fira. 
3.  Oferir un servei estable i permanent d’Oficina de Fira durant tot l’any. 
4.  Establir estratègies de captació d’expositors, especialment en la contractació 

d’expositors del territori. 
5.  Millorar i modernitzar la imatge de la fira.  

 
 

Clàusula 3: INICI I DURADA DE L’ENCÀRREC 
  
L’inici del conveni s’estableix a la data de la seva signatura, sens perjudici de que es 
fixa el dia 1 de gener de 2014 als efectes formals, com a data d’inici de les tasques 
d’organització, gestió i administració de la Fira de Novembre, essent la seva durada 
fins el 31 de desembre de 2014, prorrogables any a any de forma indefinida, fins que 
una de les dues parts el denunciï amb una antelació mínima de 3 mesos.  
 
 
Clàusula 4: OBLIGACIONS DE PIVSAM EN RELACIÓ AMB LA COMANDA  
 
Les obligacions de PIVSAM en relació amb l’encàrrec de serveis seran les següents:  
 

1. Seran a càrrec de PIVSAM tots els impostos i drets tributaris que gravin 
l’activitat objecte de la comanda.  

2. PIVSAM serà responsable, civil i administrativament, davant de l’Ajuntament 
per les faltes en què incorrin els seus treballadors/ores, i estarà obligada a 
indemnitzar per danys produïts a tercers, amb motiu d’una defectuosa 
prestació dels serveis. A tal efecte, es subscriurà una pòlissa d’assegurança 
per responsabilitat civil, que cobreixi qualsevol reclamació relacionada amb els 
serveis que desenvolupi i pel període de durada de la comanda, sobretot pel 
que fa referència als danys que puguin afectar als usuaris dels serveis, 
obligant-se a presentar la documentació que així ho acrediti a l’Ajuntament.  

3. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social.  
4. Facilitar anualment una còpia de la liquidació de les assegurances socials, 

degudament segellada, i amb caràcter anual còpia del rebut de l’assegurança 



 

 

que cobreixi les seves responsabilitats i els certificats d’estar al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

5. Dur a terme el servei amb els mitjans humans i tècnics suficients.  
6. Crear un servei permanent durant tot l’any d’Oficina de Fira de Novembre que 

atengui als possibles expositors i sigui proactiu en la recerca de nous. 
7. Executar les tasques pròpies de cada fase firal: 

 
Fase prèvia 
 
- Disseny i dimensionament del projecte. 
-  Estudi de disseny i millora de la distribució d’espais i instal·lacions. 
- Definició d’estratègies i línies d’actuació i negociació. 
- Disseny de distribució i tarifes de contractació d’estands comercials. 
- Disseny del pla de producció i muntatge. 
- Col·laboració en el disseny del Pla de seguretat i autoprotecció de la Fira 

de Novembre. 
- Disseny del Pla d’atenció a les entitats. 
-  Coordinació en l’organització de les activitats paral·leles i de dinamització 

firal. 
 

Fase d’implementació 
 
- Direcció i coordinació del  muntatge d’instal·lacions i serveis. 
-  Coordinació, negociació i seguiment de la producció general de la Fira. 
- Coordinació de l’operativa de seguretat i protecció civil. 
- Elaboració del procediment i circuit necessari per a executar el Pla 

d’atenció a l’expositor. 
 
Fase d’execució  
 
- Direcció i coordinació en el manteniment d’espais i instal·lacions afectats 

per la Fira. 
- Coordinació dels moviments de materials i adequació d’espais. 
- Direcció i coordinació del personal de seguretat, protecció civil i 

informadors. 
- Supervisió de la implantació del Pla de Seguretat i autoprotecció. 
- Coordinació del Pla d’atenció a l’expositor. 
 
Fase de desmuntatge  
 
- Direcció i coordinació en el desmuntatge d’espais i instal·lacions. 
- Direcció i coordinació en el retorn de materials i infraestructures. 
 
Fase de tancament  
 
- Elaboració dels informes necessaris respecte a proveïdors. 
- Tancament pressupostari. 
- Elaboració de la memòria de valoració i propostes de millora. 
 



 

 

Les característiques tècniques més destacables del servei a prestar són: 
 

a) La superfície de la Fira de Novembre és aproximadament de 67.000 m². 
 

b) PIVSAM assumirà els costos de lloguer, muntatge i desmuntatge dels estands, 
subministrament dels mateixos, així com de les estructures que s’habilitin. Els 
estands hauran d’estar degudament retolats i equipats, com a mínim, amb llum 
i presa de corrent elèctrica. 
 

c) PIVSAM gestionarà el cobrament del preu de l’estand, així com dels 
complements sol·licitats per cada entitat. 
 

d) PIVSAM posarà a disposició de l’Ajuntament amb caràcter gratuït 6 estands 
destinats a les entitats que es decideixi en el seu moment. Quatre d’aquests 
estands o un espai equivalent (8x6 m.) es destinaran a la representació de 
l’Ajuntament, la ubicació dels quals es consensuarà en la fase d’implantació. 

 
e) El muntatge haurà d’estar finalitzat, com a mínim, 1 dia abans del 

començament de la fira i el desmuntatge haurà de començar un cop finalitzada 
la fira, quedant lliures els espais màxim una setmana després. 

 
f)  S’editarà una guia-directori gratuïta dels expositors per tal de que els visitants 

de la Fira puguin orientar-se en el seu recorregut i conèixer l’oferta dels 
diversos estands instal·lats (el nombre d’exemplars no serà inferior a 4.000). 
 

g)  Tanmateix haurà d’encarregar-se de la promoció de la Fira de Novembre a 
través de cartells, banderoles i la presència en diversos mitjans de 
comunicació com premsa, ràdio i televisió local.  

 
h)  S’hauran de mantenir els continguts de la web dedicada a la fira: 

www.firadenovembre.com durant tot l’any. 
 

i) PIVSAM ha d’organitzar, en coordinació amb l’Ajuntament i previ consens 
entre les parts, activitats complementàries que enriqueixin i dinamitzin la Fira 
(tallers, actuacions, concerts, etc.). Aquestes activitats tindran un doble 
contingut: dirigides a la ciutadania en general i les dirigides a les empreses, 
comerciants i dinamització del teixit econòmic de la ciutat. El promig d’activitats 
realitzades en els darrers dos anys ha estat d’un centenar. L’aportació 
econòmica que assigna l’Ajuntament per a la realització d’aquestes activitats 
és de QUARANTA MIL EUROS (40.000 euros) imputada a la partida 
10.432.2279901 Fires. 
 

j) En tots els materials o suports informàtics que es realitzin, haurà de fer constar 
que la Fira de Novembre està organitzada per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, així com incloure els logotips d’entitats col·laboradores que s’indicaran 
en el seu moment a l’adjudicatari. 

 
k) Tot el material publicat es realitzarà en català i serà supervisat i provat 

prèviament a la seva impressió per l’Ajuntament. 



 

 

 
l) No es podran posar a la venda entrades. L’entrada és lliure i gratuïta. 

 
m) PIVSAM realitzarà la inscripció dels organismes, institucions i demés entitats 

que desitgin ocupar un estand a la Fira. 
 

n)  Es crearà un Comitè tècnic per tractar i ajudar a la planificació dels aspectes 
més tècnics de la Fira i un Consell assessor format per representants d’entitats 
i membres destacats del sector socioeconòmic de la ciutat designats per 
PIVSAM i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 
Clàusula 5: OBLIGACIONS I DRETS DE L’AJUNTAMENT  
 
Els drets i obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú quant a l’encàrrec de 
gestió, seran els següents: 
 
1.- Fase prèvia: 
-  Seguiment del disseny i millores en la distribució d’espais i instal·lacions. 
-  Col·laboració en el disseny del pla de producció i muntatge. 
-  Coordinació del disseny del Pla de Seguretat i autoprotecció de la Fira de 

Novembre. 
-  Organització de les activitats paral·leles i de dinamització firal. 
-  Procediment de contractació dels diferents contractistes necessaris per a la 

celebració de la fira, mitjançant el procediment de licitació pertinent, posant-los a 
disposició de PIVSAM per a la seva coordinació. 

 
2.- Fase d’implementació: 
-  Seguiment del muntatge d’instal·lacions i serveis. 
-  Seguiment de la producció general de la fira. 
 
3.- Fase d’execució: 
-  Seguiment del manteniment d’espais i instal·lacions afectats per la fira. 
-   Seguiment dels moviments de materials i adequació d’espais. 
 
4.- Fase de desmuntatge: 
-  Seguiment del desmuntatge d’espais i instal·lacions i reagrupament i retorn de 

materials i infraestructures. 
 
5.- Fase de tancament: 
-   Valoració i propostes de millora.  
 
Les característiques tècniques més destacables són: 
 
1.- Satisfer a PIVSAM les prestacions econòmiques necessàries per al 

desenvolupament dels serveis objecte de gestió que es recullen en aquest 
conveni. 

2.-  Vetllar pel correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni. 



 

 

3.- Obrir tots els procediments necessaris per a procedir a aplicar les sancions 
derivades dels incompliments reglamentaris, segons informes aportats per 
PIVSAM. 

4.-  Facilitar l’actuació d’agents policials per tal d’assegurar el bon funcionament dels 
expedients inicials. 

 
 
Clàusula 7: COORDINACIÓ ENTRE PIVSAM I L’AJUNTAMENT I SEGUIMENT DEL 
CONVENI 
 
Es crearà una comissió tècnica que farà un seguiment del compliment del present 
conveni. 
 
 
Clàusula 8: RÈGIM ECONÒMIC   
 
L’Ajuntament, com a titular de l’organització de la fira, aprovarà anualment els preus a 
aplicar als expositors de la fira. Pel present any 2014, les parts acorden mantenir els 
mateixos preus dels expositors que es varen aprovar per la fira celebrada l’any 2013. 
Així mateix, determinarà, de conformitat amb la proposta efectuada per PIVSAM, els 
models de documents, el format de traspàs de la informació, la definició dels circuits, i 
qualsevol altra característica relacionada amb l’aplicació, gestió i cobrament dels 
preus. 
 
PIVSAM facturarà als expositors de la Fira de Novembre els serveis contractats 
segons els preus aprovats per l’Ajuntament, i pagarà als proveïdors de la Fira els 
serveis i subministres contractats. 
 
A fi i efecte d’assegurar més eficàcia en la gestió econòmica i administrativa, si 
s’escau, podran compensar-se les posicions de tresoreria deutora i creditora que 
mantinguin ambdues entitats. 
 
PIVSAM haurà de presentar a l’Ajuntament, en acabar la fira i abans del 31 de 
desembre de 2014, un estat de liquidació de la gestió de cobraments i pagaments 
realitzats. De resultes d’aquesta liquidació PIVSAM retindrà el preu establert, que per 
a l’any 2014 es fixa en 30.000 € i transferirà la resta al compte bancari municipal que 
es determini, si és el cas. 
 
 
Clàusula 9: MARC LEGAL  
 
El servei recollit al present conveni es regeix per la Llei 8/1994, de 25 de maig, 
d'activitats firals, modificada pel Decret legislatiu 3/2010 , de 5 d'octubre, per a 
l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (DOGC 
núm. 5729 de 6.10.2010)  i la Llei 10/2011 , de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa (DOGC núm. 6035 de 30.12.2011), així com pel 
Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'activitats 
firals. 



 

 

 
I en prova de conformitat ho firmen per duplicat exemplar i a un sol efecte a la ciutat i 
data designades a l’encapçalament.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 

 
 
 11.  CULTURA. ATORGAMENT, SI ESCAU, DEL V PREMI FRANCESC 

ROIG I TOQUÉS AL SR. JAUME MORATÓ MASIP. 
 
Relació de fets 
 
En data 13 de maig de 2014 es va reunir el Jurat del Premi Francesc Roig i 
Toqués i va acordar proposar al Ple de l’Ajuntament l’atorgament del Premi en 
la seva cinquena edició al senyor JAUME MORATÓ MASIP, mestre d’aixa i 
fundador de les drassanes “Astilleros Morató”, com a homenatge a tots els 
mestres d’aixa de Catalunya. 
 
Fonaments jurídics 
 
Les bases del Premi Francesc Roig i Toqués, aprovades per acord del Ple de 
la Corporació en data 6 de maig de 2013, estableixen que el seu objecte és el 
reconeixement a la dedicació d’un projecte o trajectòria de tipus cívic, cultural o 
científic de l’àmbit de la Mediterrània que ha contribuït al coneixement i 
divulgació d’algun aspecte relatiu al mar. 
 
Dites bases disposen que durant el mes de maig es reunirà el Jurat del Premi 
per valorar les candidatures presentades i elaborarà una proposta de candidat 
a l’obtenció del premi, que elevarà al Ple de l’Ajuntament. 
 
És per això que, a proposta de la Regidoria de Cultura, aquest Ple de 
l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“ÚNIC. Atorgar el V PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS al senyor JAUME 
MORATÓ MASIP, mestre d’aixa i fundador de les drassanes “Astilleros 
Morató”, com a homenatge a tots els mestres d’aixa de Catalunya.” 
  
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 12. CULTURA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADDENDA AL 
CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE CESSIÓ 
D’ÚS DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL. 

 
Antecedents de fet 
 
La Diputació de Barcelona és propietària de l’immoble anomenat Museu 
Romàntic Can Papiol, situat al terme municipal de Vilanova i la Geltrú, al 
carrer Major, número 32, així com de la col·lecció d’obra artística que es troba 
instal·lada per a la seva exposició pública al mateix immoble. 
 
En data 17 de desembre de 2002, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú van subscriure un conveni específic relatiu a la cessió d’ús 
de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció 
d’obra artística, de cessió en propietat de béns mobles i de transferència de 
funcions i mitjans del Museu de la Diputació de Barcelona a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
De conformitat amb el que s’estableix en el pacte tercer del conveni, la durada 
de la cessió serà de trenta anys, renovables per mutu acord exprés entre 
ambdues parts, mantenint la Diputació la propietat sobre l’immoble i els béns 
artístics. 
 
En el pacte sisè d’aquest conveni s’estableix una col·laboració econòmica per 
part de la Diputació de Barcelona per facilitar la gestió i manteniment de 
l’equipament i de la seva col·lecció artística, que s’inicia amb un import de 
144.623 € l’any 2003 i que finalitza l’any 2013 amb un import de 25.222 €. 
 
La voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és dotar la ciutat d’uns 
equipaments i serveis de qualitat que posin en valor un patrimoni immoble de 
gran rellevància, on el ciutadà trobi un referent cultural de primer nivell. 
 
L’acord de cessió permet a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú potenciar el 
patrimoni cultural i un discurs únic de ciutat, a més de posar en marxa 
propostes coordinades amb els diferents elements patrimonials de la ciutat. 
 
El Museu Romàntic Can Papiol és un dels museus més emblemàtics de 
Vilanova i la Geltrú, amb una gran acceptació per part del públic i que ha anat 
incrementant el nombre de visitants any rere any. 



 

 

 
Ateses les circumstàncies actuals l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, veient 
que no pot assumir en solitari el cost necessari del manteniment dels 
equipaments i dels serveis museístics que s’ofereixen als ciutadans, va 
trametre un escrit a la Diputació de Barcelona, en data 28 de gener de 2014, 
sol·licitant que hi hagués continuïtat amb el darrer import del conveni, és a dir, 
una col·laboració anual de 25.222 €. 
 
En resposta a la sol·licitud presentada la Diputació de Barcelona comunica 
que, en data 27 de març de 2014, el Ple de la Diputació de Barcelona ha 
aprovat un dictamen (ref. Registre 44/14) pel qual aprova realitzar una 
addenda al conveni de referència per tal de modificar la redacció del seu pacte 
sisè, en el sentit d’ampliar en dues anualitats la col·laboració econòmica 
prevista per la Diputació de Barcelona, per un import total de 50.444 €, 
repartits entre els anys 2014 i 2015, a raó de 25.222 € cada any. 
 
 
Fonaments jurídics 
 
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-lo. 
 
Atès que el conveni de cessió d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, 
de cessió en dipòsit de la col·lecció d’obra artística del Museu i transferència 
de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va ser 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de 
novembre de 2002, així com pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i 
es va signar en data 17 de desembre de 2002.  
 
De conformitat amb allò que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i demés legislació 
concordant.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ 
informe de la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea d’Intervenció 
d’aquest Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i a proposta del Departament de 
Cultura, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“Vist que la Diputació de Barcelona té la voluntat de col·laborar amb 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i considera adient signar una addenda al 
Conveni de referència per tal de modificar la redacció  del seu pacte sisè, en 



 

 

el sentit d’ampliar les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona 
en dues anualitats més, per un import total de 50.444 €, i atès que la 
competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni correspon 
al mateix òrgan que va aprovar-lo, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
PRIMER. L’aprovació de la signatura de l’addenda al conveni referenciat, 
d’acord amb la minuta de la Diputació de Barcelona i que es transcriu a 
continuació: 
 
 
ADDENDA AL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DE L’IMMOBLE MUSEU ROMÀNTIC 
CAN PAPIOL, DE CESSIÓ EN DIPÒSIT DE LA COL·LECCIÓ D’OBRA ARTÍSTICA 
DEL MUSEU  I TRANSFERÈNCIA DE FUNCIONS I MITJANS A L’AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AMPLIAR EN DUES ANUALITATS LES 
APORTACIONS ECONÒMIQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
PREVISTES AL PACTE SISÈ DEL CONVENI 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA,........................ 
 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ .................. 
 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- En data 17 de desembre de 2002 es va formalitzar el Conveni relatiu a la cessió 
d’ús de l’immoble Museu Romàntic Can Papiol, cessió en dipòsit de la col·lecció 
d’obra artística del Museu i transferència de funcions i mitjans a favor de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, amb una vigència inicial de trenta anys. 
 
II.- En el pacte sisè d’aquest Conveni s’estableix una col·laboració econòmica per part 
de la Diputació de Barcelona per a la gestió i manteniment de l’equipament. Aquesta 
col·laboració econòmica s’inicia l’any 2003 amb una aportació de 144.623,00 € i 
finalitza l’any 2013 amb una aportació de 25.222,00 €. 
 
III.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona que 
segueixi col·laborant econòmicament en aquest projecte per tal de continuar 
potenciant el patrimoni cultural i de posar en marxa propostes coordinades amb els 
diferents elements patrimonials de Vilanova i la Geltrú, així com de mantenir 
l’equipament del Museu en condicions òptimes i donar el millor servei als ciutadans. 
 
IV.- La Diputació de Barcelona té la voluntat d’acompanyar en aquest camí a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i considera adient signar una addenda al Conveni 
de referència per tal de modificar la redacció del seu pacte sisè, en el sentit d’ampliar 
les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona a dues anualitats més per 
un import total de 50.444,00 €. 



 

 

 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat 
per a aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 
 
PACTES 
 
Primer.- Modificació del Pacte Sisè del conveni 
 
Afegir un tercer paràgraf al Pacte Sisè, relatiu als recursos econòmics a aportar per la 
Diputació de Barcelona, en el sentit següent: 
 

“La Diputació de Barcelona ampliarà en dues anualitats més la col·laboració 
econòmica prevista al paràgraf anterior mitjançant una aportació addicional per 
un import total de 50.444 EUR, repartits entre les anualitats de 2014 i 2015 de la 
següent manera: 

Any 2014: 25.222 EUR 
Any 2015: 25.222 EUR.” 

 
 
Segon.- Modificació del Pacte Tretzè del conveni 
 
Modificar la redacció del Pacte Tretzè, relatiu a la senyalització de l’activitat 
cooperada, que queda redactat de la següent manera: 
 

“L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú resta obligat a fer esment de l’ajut de la 
Diputació de Barcelona en tota la documentació generada per l’activitat 
cooperada, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-la a conèixer, així com als llibres, vídeos, 
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport 
del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip vigent 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
Tercer.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni de col·laboració 
original que no hagin estat modificats en el pacte anterior de la present addenda es 
mantenen en vigor, tal i com foren expressats en aquell. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat i a un efecte en els llocs i dates indicats a continuació. 
____________________________________________________________________ 
 
 
SEGON. Comunicar els precedents acords a la Diputació de Barcelona per al 
seu coneixement i efectes. 
 



 

 

TERCER. Facultar l’alcaldessa/regidora de Cultura per a la signatura de 
l’esmentada addenda, d’acord amb la minuta de la Diputació de Barcelona i de 
quantes actuacions se’n derivin.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 13.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D'ORDENACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A 
LA REINTRODUCCIÓ DELS USOS ESPORTIU I ESTACIÓ DE 
SERVEI A LA CLAU 8B3 (INDUSTRIAL ROQUETES 15B). 

 
 
Relació de fets 
 
I.- En data 10 de març de 2014, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
adoptar l’acord d’aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la reintroducció dels usos esportiu i 
estació de servei a la Clau 8b3 (Industrial Roquetes 15b), d’acord amb la 
Memòria Justificativa incorporada a l’expedient. 
 
Així mateix, l’esmentat Ple va acordar aprovar la suspensió de la tramitació de 
qualssevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió urbanística i 
d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles llicències, que 
contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la totalitat dels 
paràmetres, tant de la normativa vigent com de la proposada en la 
modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol corresponent incorporat en el 
document de modificació, a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i li seran 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament. Així, mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i 
l’atorgament de llicències, es podrien tramitar els instruments o atorgar les 
llicències, fonamentats en el règim vigent, que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la 
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou 
planejament, una vegada definitivament aprovat. 
 



 

 

II.- L’esmentada aprovació inicial d’aquesta Modificació puntual es va sotmetre 
a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera publicació 
obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 85, 96 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 28 de març de 2014, i en el Diari de 
Vilanova de data 28 de març de 2014, així com en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs del dit termini 
d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment. 
 
2.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present Modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim 
local, en relació amb l’article 85.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb l’article 47.2 ll) de la referida Llei de bases de règim local i l’art. 
114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el referit acord 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 85 i 96 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la 
desenvolupa, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú per a la reintroducció dels usos esportiu i 
estació de servei a la Clau 8b3 (Industrial Roquetes 15b).   
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars del document de Modificació puntual de 
Pla General d’Ordenació, degudament diligenciats, així com una còpia del dit 
document en suport informàtic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb l’article 80 a) del 
Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 
    
TERCER.  Donar a aquest acord la publicitat que sigui preceptiva i notificar-lo 
a l’entitat Gimnàs Samà, SL.” 
 
 
L’adopció d’aquest acord requereix majoria absoluta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 14.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL DE 
LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ 
URBANA A LA FINCA "MAS RICART" DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 

I.- En data 20 de setembre de 2013, el Sr. xxxxxxxxxxxxx, en representació de 
la Societat Agrària de Transformació núm. 5166, amb nom “Hermanos 
Gargallo”, va presentar en aquest Ajuntament (registre d’entrada núm. 
2013023631) el document de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana en la qualificació de la finca de Mas Ricart, per tal que l’Ajuntament 
trametés el document de la dita Modificació puntual al corresponent òrgan 
ambiental i en sol·licités la declaració de no subjecció del Pla a avaluació 
ambiental. 
 
II.- Al novembre de 2013, l’Ajuntament va sol·licitar a l’Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya la declaració de no 
subjecció del Pla a avaluació ambiental, previ al tràmit d’aprovació inicial. El 
16 de gener de 2014 l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental comunicà a 
l’Ajuntament la resolució: 



 

 

-1 Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació a la finca Mas Ricart, al terme municipal de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que caldrà sol·licitar 
informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
sobre el Pla especial urbanístic que desenvolupi les determinacions de la 
present Modificació puntual de Pla General d’Ordenació, el qual haurà de 
concentrar les possibles noves construccions sobre la parcel·la ja 
edificada, i incorporar-hi les mesures ambientals corresponents. 

 
III.- En data 1 de febrer de 2014, el promotor va sol·licitar l’aprovació inicial de 
la proposta presentada. El 28 de març va fer efectives les corresponents taxes 
urbanístiques. 
 
IV.- L’objectiu de la proposta és la modificació del planejament general, per tal 
de permetre la incorporació a la finca de Mas Ricart, prèvia formulació d’un Pla 
especial, dels següents usos, actualment no admesos: 

• Aparcament d’autocaravanes, caravanes i remolcs. 

• Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i 
d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, la MPPGOU presentada crea una nova clau 
18a i qualifica la finca de Mas Ricart amb aquesta nova clau. La dita nova clau 
té una regulació semblant a la clau 18, qualificació actual de la finca, amb la 
diferència que incorpora els usos esmentats abans, no permesos en la clau 
18. La implantació de dits nous usos requerirà, en qualsevol cas, la formulació 
i aprovació prèvia a la llicència d’un Pla especial urbanístic. 
 
V.- Els articles de les normes urbanístiques que cal modificar per aconseguir 
aquests objectius són els següents: 
 

• Art. 33: Afegir-hi una nova definició d’ús 12.D per les esmentades activitats 
col·lectives de caràcter esportiu, cultural, educació en el lleure i d’esbarjo 
que es desenvolupin a l’aire lliure, sense exhibició al públic. 

• Art. 258.2: Eliminar la limitació general de l’ús residencial mòbil (dintre de 
la qual es troben els aparcaments d’autocaravanes, caravanes i remolcs) a 
la clau de càmping. Dita limitació continua vigent per la resta de casos a 
través de la reglamentació detallada. 

• Art. 259.1: Afegir una columna corresponent a la nova clau 18a en el 
quadre de reglamentació detallada dels usos en sòl no urbanitzable. 

• Art. 27-bis: Creació d’un nou article per la regulació de la nova clau 18a, 



 

 

idèntica a la regulació de la clau 18, excepte pel que fa als nous usos 
incorporats. 

 
A més, modifica el plànol de la sèrie A2. Classificació del sòl. Usos Globals del 
Sòl. Sòl No Urbanitzable, del PGOU, en el sentit de qualificar de clau 18a la 
finca de Mas Ricart. 
 
VI.- La dita proposta presentada a tràmit, conté la justificació que preveu 
l’article 97 del TRLUC en relació amb la necessitat, l’oportunitat i la 
conveniència de la modificació per als interessos públics i privats concurrents. 
 
El resum de la justificació és el següent: 

• La incorporació dels nous usos permetrà al promotor l’aprofitament de les 
naus anteriorment destinades a cria de xai, actualment en desús, com a 
aparcament i, a la vegada, canviar el destí agrícola de la finca per destinar-
la a usos esportius i recreatius, més lucratius. 

• El promotor podrà oferir un servei d’aparcament de llarga estada de 
caravanes, etc., als clients del proper Càmping Vilanova Park. Aquest 
servei complementa els serveis del dit càmping i, en conseqüència, millora 
el seu atractiu. 

• L’interès públic, segons la proposta, rau en la creació d’una nova activitat 
econòmica en el municipi i en la consolidació o millora d’una d’existent, 
amb la fixació o atracció de clients estrangers. 

 
La proposta en tràmit no està inclosa en cap del supòsits establerts per 
l’article 97.2 del TRLU, que n’obliguen a una valoració negativa i la 
subsegüent denegació per part de l’òrgan competent per a l’aprovació. 
 

Fonaments de dret 

1.- De conformitat amb l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’art. 117.3  del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol), la 
tramitació de les modificacions dels plans urbanístics se subjecta al mateix 
procediment que la seva formació, amb les excepcions que s’estableixin per 
reglament i les particularitats previstes legalment.  
 
2.- En compliment dels objectius propis d’aquesta modificació i a l’empara de 
l’establert a l’article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com 
a l’art. 102 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, cal acordar dins l’àmbit delimitat en el 
plànol corresponent incorporat en el document de modificació la suspensió de 



 

 

la tramitació de qualssevol plans urbanístics derivats i d’instruments de gestió 
urbanística i d’urbanització, així com de l’atorgament de totes aquelles 
llicències, que contradiguin o no compleixin en ambdós supòsits amb la 
totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent com de la proposada en 
la modificació.  
 

3.- De conformitat amb l’article 74.1 TRLUC i l’article 103.3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, si amb anterioritat a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la 
suspensió potestativa (com és el cas), la suspensió que s’acordi amb motiu de 
l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. Els seus efectes 
s’extingiran en els supòsits previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme.  

Un cop exhaurits els efectes de l’acord de suspensió, no se’n pot adoptar cap 
de nou per al mateix àmbit i per a idèntica finalitat, fins que no hauran 
transcorregut tres anys des de la data d’exhauriment dels efectes (art. 74 
TRLUC i 103.5 RLUC). 

 
4.- D’acord amb l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, mentre 
estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències en 
aplicació del que estableix l’article 73.2 de la Llei d’urbanisme, es podrien 
tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent 
que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament 
inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no 
es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament 
aprovat. 
 
5.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial 
i provisional de la present Modificació puntual de Pla general és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de règim 
local. D’acord amb l’article 47.2 ll) d’aquesta mateixa Llei, els referits acords 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
La seva tramitació s’ha de subjectar a les mateixes disposicions que en 
regeixen la formació (concretament, arts. 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme) i l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva és la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 80 a) TRLUC). 
 

El referit acord d’aprovació inicial s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal 
d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes des 
de la darrera publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del 



 

 

Reglament de la Llei d’urbanisme, i 96 i 85 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.    
 
Per tot l’exposat, vist el document de Modificació puntual de Pla general 
d’Ordenació, així com els informes tècnic i jurídic incorporats a l’expedient, i de 
conformitat amb el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple de l'Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanístic a la finca “Mas Ricart” del terme municipal de Vilanova 
i la Geltrú, promogut per la Societat Agrària de Transformació núm. 5166, amb 
nom “Hermanos Gargallo”, d’acord amb el document de Modificació incorporat 
a l’expedient, assumint expressament la iniciativa pública per a la seva 
formulació, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
De conformitat amb l’informe favorable de l’arquitecte municipal incorporat a 
l’expedient, el referit document de Modificació resta sotmès al compliment de 
les condicions relacionades en el mateix, les quals caldrà complimentar per al 
tràmit d’aprovació provisional.  
 
SEGON. Aprovar la suspensió de la tramitació de qualssevol plans urbanístics 
derivats i d’instruments de gestió urbanística i d’urbanització, així com de 
l’atorgament de totes aquelles llicències, que contradiguin o no compleixin en 
ambdós supòsits amb la totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent 
com de la proposada en la modificació, dins l’àmbit delimitat en el plànol 
corresponent incorporat en el document de modificació. 

La present suspensió s’aprova a l’empara de l’establert a l’article 73.2 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), així com a l’art. 102 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i li seran 
d’aplicació els efectes previstos als articles 74 TRLUC i arts. 102.4 i 103 del 
referit Reglament.     
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
tauler d’anuncis de la Corporació, en un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació en l’àmbit municipal i en la web municipal d’aquest Ajuntament, 
i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un (1) mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’article 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 96, 85 i Disposició Addicional Desena del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.   
 



 

 

Simultàniament al tràmit d’informació pública s’ha de sol·licitar un informe, si 
s’escau, als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els 
quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició 
n’autoritzi un de més llarg (art. 85.5 TRLUC).  
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer de Josep Llanza, 1-7, 08800 Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), i el projecte es podrà consultar a la pàgina web 
municipal.  
 
QUART. Notificar aquest acord al Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, en representació de la 
Societat Agrària de Transformació núm. 5166, amb nom HERMANOS 
GARGALLO, amb expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 

Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 

 15.  URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR NÚM. 
1/2014-UES. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 2 d’abril de 2014, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 1/14-UES  va dictar la següent Proposta de Resolució:  

 
“PROPOSTA 
 
I. FETS QUE S’IMPUTEN: 
 
Segons denúncia de la Guàrdia Civil (Seprona) de data 25 de juny de 2013 
i número de registre d’entrada 17048 que consta a l’expedient, al 
POLÍGON 39, 44, es constata que s’ha fet una AMPLIACIÓ 
d’EDIFICACIÓ, PRESUMIBLEMENT PER A GOSSERES, D’UNS 200 M2. 
 
En data 16 de gener de 2014 el regidor delegat ha signat el decret 
d’incoació de l’expedient sancionador que, després de dos intents de 
notificació, s’ha publicat al BOP en data 5 de març de 2014. 
 
En data 5 de febrer de 2014 l’instructor de l’expedient ha signat el plec de 
càrrecs que, després de dos intents de notificació, s’ha publicat al BOP en 
data 5 de març de 2014. 
 
Atès que en el termini d’audiència atorgat a l’imputat aquest no ha formulat 
cap al·legació, ni ha presentat cap document ni justificació. 
 



 

 

En data 27 de març de 2014 els serveis tècnics de l’Ajuntament emeten un 
informe de valoració de les obres realitzades que literalment diu el 
següent: 
 
“En data 25 de juny de 2013, la Direcció General de la Guardia Civil 
presenta escrit en què, amb motiu de les diligències d’Investigació Penal 
18/2013 de la “Fiscalia Provincial de Delitos Urbanísticos”, sol·licita informe 
i documentació al respecte de la construcció d’una edificació destinada a 
gossera en l’emplaçament en qüestió. 
 
Una vegada posat en coneixement a aquesta administració l’existència de 
dita construcció, d’uns 200 metres quadrats, que ha estat realitzada sense 
cap mena de autorització municipal, cal determinar que les obres 
realitzades es troben situades en sòl no urbanitzable (clau 18), constituït 
per sòls qualificats d’especial protecció i de reconegut valor agrícola, els 
quals s’ha de preservar de processos d’edificació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 265 i ss. del Pla General es determina que 
la parcel·la mínima en la clau 18 és de 30.000 metres quadrats, i que 
estableix la prohibició de realitzar edificacions per dessota d’aquesta 
superfície mínima de finca, cal considerar les obres com no legalitzables. 
 
Donat que les obres realitzades representen un acte d’edificació realitzat 
en sòl no urbanitzable, cal tipificar la infracció com a molt greu d’acord 
amb l’article 213 de la Llei d’urbanisme. 
 
L’article 219 de la Llei d’urbanisme determina que les sancions imposables 
per a les infraccions greus és de fins a 1.500.000 euros. 
 
Atès que la construcció objecte de l’expedient és d’uns 200 metres 
quadrats i es considera que és una construcció de baixa qualitat, es 
proposa un mòdul de valor de construcció de 175,87 euros/m2, per la qual 
cosa la sanció que es proposa és 175,87 x  200 =  35.174 euros”. 
 
II.- PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ: 
 
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, 
d’acord amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 270 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) són: 
 
BG DOG TEAM, SL.  B6493774-1 
 
 
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA: 
 
Infracció urbanística molt greu prevista a l’article 213 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, tota vegada que s’han vulnerat els articles 211.1 i 212 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, en realitzar obres i instal·lacions sense la 
obtenció prèvia de la llicència urbanística municipal que prescriu l’article 
187.1 en relació amb l’article 187.2. 
 
 



 

 

IV.- CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA 
INFRACCIÓ: 
 
Dites obres són NO LEGALITZABLES atès que es troben en sòl no 
urbanitzable d’Especial valor o protecció, clau 18, Zona de sòl de valor 
agrícola. 
 
V. SANCIÓ A IMPOSAR: 
 
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme i l’article 279 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, que s’ha tingut en compte en 
l’informe dels serveis tècnics que consta a l’expedient. 
 
B) La sanció aplicable, de conformitat amb l’article 219 del text refós, i 
d’acord amb la present proposta de resolució, és de 35.174 EUROS 
(TRENTA-CINC MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS) a BG DOG 
TEAM, SL, com a responsable de la infracció pels fets que es declaren 
provats en la present proposta de resolució. 
 
 
VI. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS: 
 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu a 
l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-ne resultat 
acreditats. 
 
VII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ: 
 
L’autoritat competent per imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1.b) de 
l’esmentat Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Per tot l’exposat, l’instructor de l’expedient formula la següent proposta de 
resolució: 
 
“PRIMER. Imposar una sanció de 35.174 EUROS (TRENTA-CINC MIL 
CENT SETANTA-QUATRE EUROS) a BG DOG TEAM, SL, com a 
responsable de la infracció pels fets que es declaren provats en la present 
proposta de resolució. 
 
SEGON. Notificar a l’imputat la present proposta de resolució amb la 
concessió d’un termini d’audiència de DEU (10) dies hàbils, a partir del dia 
següent de la seva notificació perquè, si resulta del seu interès, pugui 
al·legar allò que consideri convenient a la seva defensa”. 

 
Aquesta proposta de resolució es va publicar al BOP en data 7 de maig de 
2014, després de dos intents de notificació a l’interessat. 
 
II. L’interessat no ha presentat cap escrit d’al·legacions en defensa dels seus 
interessos.   
 



 

 

Fonaments de dret 
 

Segons l’article 222.1.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.  
 

Per tot l’exposat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 

“PRIMER. Imposar a l’interessat amb NIF B6493774-1 la sanció de TRENTA-
CINC MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS (35.174 €), en relació amb 
l’expedient sancionador núm. 1/2014-UES, de conformitat amb la Proposta 
de Resolució de l’Instructor de l’expedient de data 2 d’abril de 2014. 
 
SEGON. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients.  
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 16. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS 
DOS DIES DE FESTA LOCAL PER A L'ANY 2015. 

 
Relació de fets 
 
L’ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2015, ordena que, a més de les festes 
esmentades, es fixaran dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels ajuntaments. 
 
Cada any l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú estableix les dues festes locals 
per a la ciutat, d’acord amb el que sol·licita el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015, i d’acord 
amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, 
aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Establir com a FESTES LOCALS, retribuïdes i no recuperables, de 
Vilanova i la Geltrú per a l’any 2015, el dissabte 17 de gener de 2015, festivitat 
de Sant Antoni Abat, i el dimecres dia 5 d’agost de 2015, festivitat de la Mare 
de Déu de les Neus, les quals seran publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 17. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
RESOLUCIÓ DE DIVERSOS EXPEDIENTS SANCIONADORS. 

 
 17.1. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 1/2014-SVP.  

 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
25/11/2013 al 01/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 



 

 

 
II. Atès que del citat informe es desprenen diversos fets realitzats pel 
contractista i que són incompliments de les directrius descrites al Plec de 
condicions tècniques que regeix el contracte, concretament els fets imputats 
consisteixen en: 
 

Incompliments de les directrius descrites al Plec de condicions 
tècniques que regeix el contracte de serveis amb l’empresa 
concessionària, en concret: la manca o prestació irregular dels 
serveis el dia 27 de novembre de 2013. El tècnic municipal 
responsable de la supervisió de l’execució del contracte, constata i 
informa que no es realitza correctament el servei d’escombrada 
manual durant el matí al sector: 
 

- IT-29 (plaça Josep Tarradellas), 
 
Contràriament a la informació aportada pel contractista mitjançant el 
comunicat de treball realitzat pel propi treballador. 
 
III. En data 17 de febrer de 2014, es van notificar el Plec de càrrecs i el Decret 
d’inici del procediment administratiu sancionador contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li 15 dies perquè formulés 
al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o interessos.  
 
IV. En data 4 de març de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal de 
l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, presenta escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament, en què al·lega el següent: 
 

- Primer. Deficiències en la notificació de l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador, entre elles: actuacions basades en informes 
tècnics de l’Ajuntament de dates molts anteriors a la d’incoació. 

- Segon. Notificació de l’informe tècnic i al·legacions efectuades per 
l’empresa amb anterioritat a la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador. 

- Tercer. Nul·litat de ple dret. 
- Quart. Acord i modificació contractual. Rellevància per a l’execució del 

contracte. 
- Sisè. Modalitat de contractació. Contracte de gestió de servei públic. 
- Setè. Doctrina dels actes propis. Confiança legítima en l’administració. 

Aquietament de l’administració durant temps. 
- Vuitè. Deure de l’administració de contestar cada una de les peticions 

dels administrats. Indefensió. 
- Novè. Fons de l’assumpte.  

 



 

 

V. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
VI. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions a la proposta de 
resolució de l’expedient administratiu sancionador anomenat anteriorment, 
l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no ha formulat cap 
al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014.  Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma, tal i com consta documentat a 
l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i, el que es més important, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i probatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del Decret d’inici de l’expedient 



 

 

administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació amb la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, 
aquesta Administració local manté el seu posicionament que no procedeix 
declarar la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en 
el paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret 
fonamental de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la  Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos. Limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en 
els seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa, atès que en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada. Reiterant que les 
valoracions dels incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet amb una captació d’imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries. 
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data 2 de maig de 2012, i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i, per tant, tots els seus annexos 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè.  Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la 
confiança legítima i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada 
per la part al·legant, aquesta Corporació manté que en cap moment ha dut a 
terme un comportament contradictori, ni ha conculcat la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi, la qual troba el seu fonament 
darrer en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 



 

 

fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, per al particular i per a 
la pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com és el cas que ens ocupa, tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
A criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en actuacions dintre 
de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que representarien la 
vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el present supòsit.  
 
II.  De forma que atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic 
de neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, SA (actualment, Valoriza Servicios Medioambien-
tales, S.A.) en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb allò establert al 
propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb l’Acord de 
modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord de 
modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs, 
resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 



 

 

la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que, tot i la 
reducció acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària, els serveis 
estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el 
contracte, i que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han 
sofert variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius, 
destacant que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis 
estacionaris i reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són 
coneixedors de la possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un 
cap de setmana amb el mínim de serveis estipulats contractualment, i per tant 
ponderen totes les circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. Atès l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats al punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars,  que en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, i que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 



 

 

 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, estableix el quadre de sancions 
per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, segons la 
gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció cal atendre a les circumstàncies 
concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 
 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no ha aportat proves que desvirtuen els fets, 
ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis treballadors 
de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els considera prova 
insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les circumstàncies anteriors, 
correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
Atès que l’empresa contractista no ha presentat cap escrit d’al·legacions, ni ha 
proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució notificada en 
data 21 de març de 2014, correspon imposar la sanció de 2.500 euros, ja 
que els fets denunciats són constitutius de falta lleu per treballs 
realitzats de forma defectuosa o que deixin restes de materials, d’acord 
amb el Plec de clàusules administratives tècniques i particulars del 
contracte, amb l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les 
parts, en data 2 de maig de 2012, i amb l’Acord de la reducció de l’abast 
dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots 
els seus annexos. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  



 

 

ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF 
número A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros, ja que els fets denunciats són 
constitutius de “Falta lleu per treballs realitzats de forma defectuosa o que 
deixin restes de materials”, d’acord amb el Plec de clàusules administratives 
tècniques i particulars del contracte i l’Acord de modificacions del contracte 
firmat entre les parts, en data 2 de maig de 2012, així com l’Acord de la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol 
de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012. 
 
La competència per resoldre aquest expedient administratiu sancionador 
l’ostenta el Ple, segons el tenor literal de l’article 212.8 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP: “las penalidades se 
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones.”. 
 
SEGON. L’esmentada quantitat s’haurà d’ingressar en efectiu a la Dipositaria 
municipal, per mitjà de targeta o xec conformat o mitjançant transferència 
bancària a favor de l’Ajuntament a les entitats següents: La Caixa – 2100 0024 
99 0200725822; Catalunya Caixa – 2013 0386 89 0500000481; Banc de 
Sabadell – 0081 0050 12 0001267530. 
 
TERCER. Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
el termini d’ingrés en període voluntari serà des de la data de la notificació fins 
al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior. Si s’ha notificat entre els 
dies 16 i l’últim de cada mes, el termini d’ingrés serà fins al 20 del mes 
següent o immediat hàbil posterior. Transcorreguts els terminis esmentats, el 
deute tributari incorrerà en el recàrrec de constrenyiment del 20% del seu 
import. 
 



 

 

QUART. RESERVAR l’acció de donar compte al Ministeri Fiscal per si 
procedís imputar un delicte de falsedat documental en els comunicats de 
treball entregats a aquest Ajuntament pel contractista. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 

 
  17. 2. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 2/2014-SVP. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
02/12/2013 al 08/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. Atès que del citat informe es desprenen diversos fets realitzats pel 
contractista i que són incompliments de les directrius descrites al Plec de 
condicions tècniques que regeix el contracte, concretament els fets imputats 
consisteixen en: 
 

Incompliments de les directrius descrites al Plec de condicions 
tècniques que regeix el contracte de serveis amb l’empresa 
concessionària, en concret: la manca o prestació irregular dels 
serveis els dies 2, 4 i 5 de desembre de 2013. El tècnic municipal 
responsable de la supervisió de l’execució del contracte, constata i 



 

 

informa que no es realitza correctament el servei d’escombrada 
manual durant el matí als sectors: 

 
- IT-8 (c. Narcís Monturiol) 
- IT-6 (c. Parlament) 
- IT-4 (c. Picapedrers i c. Sant Onofre) 
- IT-18 (c. Tarragona) 

 
Contràriament a la informació aportada pel contractista mitjançant els 
comunicats de treball realitzats pel propi treballador.   
 
III. En data 17 de febrer de 2014, es va notificar el Plec de càrrecs i el Decret 
d’inici del procediment administratiu sancionador contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li 15 dies perquè formulés 
al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o interessos.  
 
IV. En data 4 de març de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, presenta escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament, en què al·lega el següent: 
 

- Primer. Deficiències en la notificació de l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador, entre elles: actuacions basades en informes 
tècnics de l’Ajuntament de dates molts anteriors a la d’incoació. 

- Segon. Notificació de l’informe tècnic i al·legacions efectuades per 
l’empresa amb anterioritat a la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador. 

- Tercer. Nul·litat de ple dret. 
- Quart. Acord i modificació contractual. Rellevància per a l’execució del 

contracte. 
- Sisè. Modalitat de contractació. Contracte de gestió de servei públic. 
- Setè. Doctrina dels actes propis. Confiança legítima en l’administració. 

Aquietament de l’administració durant temps. 
- Vuitè. Deure de l’administració de contestar cada una de les peticions 

dels administrats. Indefensió. 
- Novè. Fons de l’assumpte.  

 
 
V. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 



 

 

VI. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions a la Proposta de 
resolució, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no ha formulat 
cap al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014. Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma, tal i com consta documentat a 
l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals, en 
el moment de fer les inspeccions, tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i, el que es més important, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 



 

 

En relació amb la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, 
aquesta Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix 
declarar la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en 
el paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret 
fonamental de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos, limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en els 
seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit, i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa, atès que en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada, reiterant que les 
valoracions dels incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet amb una captació d’imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data 2 de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i, per tant, tots els seus annexos 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant, aquesta Corporació manté que en cap moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi, la qual troba el seu fonament 
darrer en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, per al particular i per a 
la pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 



 

 

l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com és el cas que ens ocupa, tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
A criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en actuacions dintre 
de la legalitat i no per reclamar l’extensió a casos que representarien la 
vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el present supòsit.  
 
II. De forma que, atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic 
de neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, S.A. (actualment, Valoriza Servicios Medioambien-
tales, S.A.), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb allò establert al 
propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb l’Acord de 
modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord de 
modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs, 
resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013, cal posar de manifest que, tot i la reducció 
acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària, els serveis estipulats a 
l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el contracte, i 
que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han sofert  



 

 

variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius. Destacant 
que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis estacionaris i 
reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la 
possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb 
el mínim de serveis estipulats contractualment i, per tant, ponderen totes les 
circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. Atès l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats al punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, que en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, i que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, estableix el quadre de sancions 
per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, segons la 
gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 



 

 

 
VI. Per a determinar l’import de la sanció cal atendre a les circumstàncies 
concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 
 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no ha aportat proves que desvirtuen els fets, 
ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis treballadors 
de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els considera prova 
insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les circumstàncies anteriors, 
correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
Atès que l’empresa contractista no ha presentat cap escrit d’al·legacions ni ha 
proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució, notificada en 
data 21 de març de 2014, correspon imposar la sanció de 2.500 euros per 
cada un dels quatre incompliments, ja que els fets denunciats són 
constitutius de falta lleu per treballs realitzats de forma defectuosa o que 
deixin restes de materials, d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives tècniques i particulars del contracte, amb l’Acord de 
modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 2 de maig de 
2012, i amb l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF 
número A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros per cada un dels quatre 
incompliments, ja que els fets denunciats són constitutius de “Falta lleu per 



 

 

treballs realitzats de forma defectuosa o que deixin restes de materials”, 
d’acord amb el Plec de clàusules administratives tècniques i particulars del 
contracte i l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 
2 de maig de 2012, així com l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012. 
 
La competència per resoldre aquest expedient administratiu sancionador 
l’ostenta el Ple, segons el tenor literal de l’article 212.8 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP: “las penalidades se 
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones.”. 
 
SEGON. L’esmentada quantitat s’haurà d’ingressar en efectiu a la Dipositaria 
municipal per mitjà de targeta o xec conformat o mitjançant transferència 
bancària a favor de l’Ajuntament a les entitats següents: La Caixa – 2100 0024 
99 0200725822; Catalunya Caixa – 2013 0386 89 0500000481; Banc de 
Sabadell – 0081 0050 12 0001267530. 
 
TERCER. Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
el termini d’ingrés en període voluntari serà des de la data de la notificació fins 
el dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior. Si s’ha notificat entre els 
dies 16 i l’últim de cada mes, el termini d’ingrés serà fins el 20 del mes 
següent o immediat hàbil posterior. Transcorreguts els terminis esmentats, el 
deute tributari incorrerà en el recàrrec de constrenyiment del 20% del seu 
import. 
 
QUART. RESERVAR l’acció de donar compte al Ministeri Fiscal per si 
procedís imputar un delicte de falsedat documental en els comunicats de 
treball entregats a aquest Ajuntament pel contractista. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 17.3. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 3/2014-SVP. 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
09/12/2013 al 15/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. Atès que del citat informe es desprenen diversos fets realitzats pel 
contractista i que són incompliments de les directrius descrites al Plec de 
condicions tècniques que regeix el contracte, concretament els fets imputats 
consisteixen en: 
 

Incompliments de les directrius descrites al Plec de condicions 
tècniques que regeix el contracte de serveis amb l’empresa 
concessionària, en concret: la manca o prestació irregular dels 
serveis el dia 9 de desembre de 2013. El tècnic municipal 
responsable de la supervisió de l’execució del contracte, constata i 
informa que no es realitza correctament el servei d’escombrada 
manual durant el matí al sector: 

 
- IT-23 (c. Menendez i Pelayo) 

 
Contràriament a la informació aportada pel contractista mitjançant el 
comunicat de treball realitzat pel propi treballador. 
 



 

 

III. En data 17 de febrer de 2014 es va notificar el Plec de càrrecs i el Decret 
d’inici del procediment administratiu sancionador contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li 15 dies per que formulés 
al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o interessos.  
 
IV. En data 4 de març de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, presenta escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament, en què al·lega el següent: 
 

- Primer. Deficiències en la notificació de l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador, entre elles: actuacions basades en informes 
tècnics de l’Ajuntament de dates molts anteriors a la d’incoació. 

- Segon. Notificació de l’informe tècnic i al·legacions efectuades per 
l’empresa amb anterioritat a la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador. 

- Tercer. Nul·litat de ple dret. 
- Quart. Acord i modificació contractual. Rellevància per a l’execució del 

contracte. 
- Sisè. Modalitat de contractació. Contracte de gestió de servei públic. 
- Setè. Doctrina dels actes propis. Confiança legítima en l’administració. 

Aquietament de l’administració durant temps. 
- Vuitè. Deure de l’administració de contestar cada una de les peticions 

dels administrats. Indefensió. 
- Novè. Fons de l’assumpte.  

 
V. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
VI. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions esmentades en 
el punt anterior, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no ha 
formulat cap al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades contra el Decret d’inici 
s’oposaven els següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 



 

 

el 17 de febrer de 2014. Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma tal i com consta documentat a l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es fan sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals, en 
el moment de fer les inspeccions, tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i, el que és més important, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació amb la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, 
aquesta Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix 
declarar la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en 
el paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret 
fonamental de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos, limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en els 



 

 

seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit, i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa, atès que en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada, reiterant que les 
valoracions dels incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet amb una captació d’imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts en 
data 2 de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i, per tant, tots els annexos 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant, aquesta Corporació manté que en cap moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi, la qual troba el seu fonament 
darrer en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, per al particular i per a 
la pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració és més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com és el cas que ens ocupa, tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
A criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en actuacions dintre 
de la legalitat i no per reclamar l’extensió a casos que representarien la 
vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el present supòsit.  
 
II. De forma que, atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic 
de neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, S.A. (actualment, Valoriza Servicios Medioambien-
tales, S.A.), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb allò establert al 
propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb l’Acord de 



 

 

modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord de 
modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament els serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs, 
resultant d’especial importància per a aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que, tot i la 
reducció acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària, els serveis 
estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el 
contracte, i que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han 
sofert variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius, 
destacant que el gruix de la reducció afecta significativament els serveis 
estacionaris i reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són 
coneixedors de la possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un 
cap de setmana amb el mínim de serveis estipulats contractualment i, per tant, 
ponderen totes les circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. Atès l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 



 

 

administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Amb relació a la competència per resoldre, s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats al punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, que en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, i que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, estableix el quadre de sancions 
per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, segons la 
gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció cal atendre a les circumstàncies 
concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 
 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 



 

 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no ha aportat proves que desvirtuen els fets, 
ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis treballadors 
de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els considera prova 
insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les circumstàncies anteriors, 
correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
Atès que l’empresa contractista no ha presentat cap escrit d’al·legacions ni ha 
proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució, notificada en 
data 21 de març de 2014, correspon imposar la sanció de 2.500 euros, ja 
que els fets denunciats són constitutius de falta lleu per treballs 
realitzats de forma defectuosa o que deixin restes de materials, d’acord 
amb el Plec de clàusules administratives tècniques i particulars del 
contracte, amb l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les 
parts, en data 2 de maig de 2012, i amb l’Acord de la reducció de l’abast 
dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots 
els seus annexos. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF 
número A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros, ja que els fets denunciats són 
constitutius de “Falta lleu per treballs realitzats de forma defectuosa o que 
deixin restes de materials”, d’acord amb el Plec de clàusules administratives 
tècniques i particulars del contracte i l’Acord de modificacions del contracte 
firmat entre les parts, en data 2 de maig de 2012, així com l’Acord de la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol 
de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012. 
 



 

 

La competència per resoldre aquest expedient administratiu sancionador 
l’ostenta el Ple, segons el tenor literal de l’article 212.8 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la LCSP: “las penalidades se 
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones.”. 
 
SEGON. L’esmentada quantitat s’haurà d’ingressar en efectiu a la Dipositaria 
municipal per mitjà de targeta o xec conformat, o mitjançant transferència 
bancària a favor de l’Ajuntament a les entitats següents: La Caixa – 2100 0024 
99 0200725822; Catalunya Caixa – 2013 0386 89 0500000481; Banc de 
Sabadell – 0081 0050 12 0001267530. 
 
TERCER. Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
el termini d’ingrés en període voluntari serà des de la data de la notificació fins 
al dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior. Si s’ha notificat entre els 
dies 16 i l’últim de cada mes, el termini d’ingrés serà fins al 20 del mes 
següent o immediat hàbil posterior. Transcorreguts els terminis esmentats, el 
deute tributari incorrerà en el recàrrec de constrenyiment del 20% del seu 
import. 
 
QUART. RESERVAR l’acció de donar compte al Ministeri Fiscal per si 
procedís imputar un delicte de falsedat documental en els comunicats de 
treball entregats a aquest Ajuntament pel contractista. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 17.4. RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR 4/2014-SVP. 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 



 

 

07/01/2014 al 31/01/2014, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012, i amb l’acord de modificació del contracte referent a 
la reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. Atès que del citat informe es desprenen diversos fets realitzats pel 
contractista i que són incompliments de les directrius descrites al Plec de 
condicions tècniques que regeix el contracte, concretament els fets imputats 
consisteixen en: 
 

Incompliments de les directrius descrites al Plec de condicions 
tècniques que regeix el contracte de serveis amb l’empresa 
concessionària, en concret: la manca o prestació irregular dels 
serveis el dies 7, 9, 10, 13, 14, 15, 21 i 31 de gener de 2014. El 
tècnic municipal responsable de la supervisió de l’execució del 
contracte constata i informa que no es realitza correctament el 
servei d’escombrada manual durant el matí als sectors següents: 
 

- Dia 7/01/2014: IT-2 (C. Sant Felip Neri) 
- Dia 9/01/2014: IT-6 (pas Magdalena Miró) 
- Dia 10/01/2014: IT-10 (C. Duc de l’Ahumada) 
- Dia 13/01/2014: IT-16 (C. Joan Maragall) 
- Dia 13/01/2014: IT-14 (Rambla Salvador Samà) 
- Dia 14/01/2014: IT-18 (C. Tarragona) 
- Dia 15/01/2014: IT-27 (C. Balears) 
- Dia 21/01/2014: IT-8 (C. Magdalena Miró) 
- Dia 31/01/2014: IT-7 (C. Llibertat) 

 
Contràriament a la informació aportada pel contractista mitjançant el 
comunicat de treball realitzat pel propi treballador. 

 
III. En data 17 de febrer de 2014 es va notificar el Plec de càrrecs i el Decret 
d’inici del procediment administratiu sancionador contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li 15 dies per que formulés 
al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o interessos.  
 



 

 

IV. En data 4 de març de 2014 el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, presenta escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament, en què al·lega el següent: 
 

- Primer. Deficiències en la notificació de l’acord d’incoació de 
l’expedient sancionador, entre elles: actuacions basades en informes 
tècnics de l’Ajuntament de dates molts anteriors a la d’incoació. 

- Segon. Notificació de l’informe tècnic i al·legacions efectuades per 
l’empresa amb anterioritat a la incoació de l’expedient administratiu 
sancionador. 

- Tercer. Nul·litat de ple dret. 
- Quart. Acord i modificació contractual. Rellevància per a l’execució del 

contracte. 
- Sisè. Modalitat de contractació. Contracte de gestió de servei públic. 
- Setè. Doctrina dels actes propis. Confiança legítima en l’administració. 

Aquietament de l’administració durant temps. 
- Vuitè. Deure de l’administració de contestar cada una de les peticions 

dels administrats. Indefensió. 
- Novè. Fons de l’assumpte.  

 
V. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
VI. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions esmentades en 
el punt anterior, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no ha 
formulat cap al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014.  Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma, tal i com consta documentat a 
l’expedient. 
 



 

 

Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i, el que és més important, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del Decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació amb la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, 
aquesta Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix 
declarar la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en 
el paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret 
fonamental de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la  Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos, limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en els 
seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit, i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 



 

 

propis treballadors de l’empresa, atès que en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada, reiterant que les 
valoracions dels incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet amb una captació d’imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte, firmat entre les parts en 
data 2 de maig de 2012, i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i, per tant, tots els seus annexos 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima  i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant, aquesta Corporació manté que en cap moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi, la qual troba el seu fonament 
darrer en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, per al particular i per a 
la pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració és més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com és el cas que ens ocupa, tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
A criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en actuacions dintre 
de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que representarien la 
vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el present supòsit.  
 
II. De forma que, atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic 
de neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, S.A. (actualment, Valoriza Servicios Medioambien-
tales, S.A.), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb allò establert al 
propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb l’Acord de 
modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord de 
modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 



 

 

 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions referents als serveis 
a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció afecta 
significativament els serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no  es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs, 
resultant d’especial importància per a aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que, tot i la 
reducció acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària, els serveis 
estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el 
contracte, i que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han 
sofert  variacions referents als serveis a prestar els diumenges i festius, 
destacant que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis 
estacionaris i reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són 
coneixedors de la possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un 
cap de setmana amb el mínim de serveis estipulats contractualment i, per tant, 
ponderen totes les circumstàncies, juntament amb la detecció de serveis 
precaris que no són comunicats pels mateixos treballadors del servei (en el 
cas que es trobin fets o situacions contràries al bon estat de la neteja urbana 
que hagi anat observant en el seu itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per 
ell mateix) als responsables municipals. 
 
IV. Atès l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 



 

 

de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats al punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, que en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, i que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, estableix el quadre de sancions 
per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, segons la 
gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció cal atendre a les circumstàncies 
concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 
 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no ha aportat proves que desvirtuen els fets, 
ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis treballadors 
de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els considera prova 



 

 

insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les circumstàncies anteriors, 
correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
Atès que l’empresa contractista no ha presentat cap escrit d’al·legacions ni ha 
proposat cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució notificada en 
data 21 de març de 2014, correspon imposar la sanció de 2.500 euros per 
cada un dels vuit incompliments, ja que els fets denunciats són 
constitutius de falta lleu per treballs realitzats de forma defectuosa o que 
deixin restes de materials, d’acord amb el Plec de clàusules 
administratives tècniques i particulars del contracte, amb l’Acord de 
modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 2 de maig de 
2012, i amb l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“PRIMER. IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF 
número A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros per cada un dels vuit  
incompliments, ja que els fets denunciats són constitutius de “Falta lleu per 
treballs realitzats de forma defectuosa o que deixin restes de materials”, 
d’acord amb el Plec de clàusules administratives tècniques i particulars del 
contracte i l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 
2 de maig de 2012, així com l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en les clàusules primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de 
maig de 2012. 
 
La competència per resoldre aquest expedient administratiu sancionador 
l’ostenta el Ple, segons el tenor literal de l’article 212.8 del RDL 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la LCSP: “las penalidades se 
impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la 



 

 

garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse 
de las mencionadas certificaciones.”. 
 
SEGON. L’esmentada quantitat s’haurà d’ingressar en efectiu a la Dipositaria 
municipal, per mitjà de targeta o xec conformat o mitjançant transferència 
bancària a favor de l’ajuntament a les entitats següents: La Caixa – 2100 0024 
99 0200725822; Catalunya Caixa – 2013 0386 89 0500000481; Banc de 
Sabadell – 0081 0050 12 0001267530. 
 
TERCER. Si la present resolució es notifica entre els dies 1 i 15 de cada mes, 
el termini d’ingrés en període voluntari serà des de la data de la notificació fins 
el dia 5 del mes següent, o immediat hàbil posterior. Si s’ha notificat entre els 
dies 16 i l’últim de cada mes, el termini d’ingrés serà fins el 20 del mes 
següent o immediat hàbil posterior. Transcorreguts els terminis esmentats, el 
deute tributari incorrerà en el recàrrec de constrenyiment del 20% del seu 
import. 
 
QUART. RESERVAR l’acció de donar compte al Ministeri Fiscal per si 
procedís imputar un delicte de falsedat documental en els comunicats de 
treball entregats a aquest Ajuntament pel contractista. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

 18.  SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
BAIXA I SEPARACIÓ DEL CONSORCI CONGIAC. 

 
Relació de fets 
 
El 5 de novembre de 1997, es crea una Associació d’Interès Econòmic (AIE), 
formada per Societats Municipals Catalanes que gestionen el cicle integral de 
l’aigua. Aquesta Associació s’anomena GIAC (Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya). 
 
Per potenciar el model de la gestió pública en l’àmbit dels municipis de 
Catalunya, l’any 2005, l’AIE es complementa amb la creació d’un Consorci 
que s’anomena CONGIAC i que és una entitat pública de base associativa i 
caràcter local que agrupa els diversos ajuntaments implicats molt directament 



 

 

en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les seves 
empreses municipals. 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, com a empresa de capital 
íntegrament municipal, amb objectius que s’engloben en la gestió del cicle 
integral de l’aigua, i interessada en participar del model que propugna el GIAC 
i dels seus avantatges, va demanar i li va ser acceptada la integració com a 
membre en GIAC AIE, al gener de 2007. Així mateix, es va realitzar i acceptar 
en les mateixes dates l’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
CONGIAC. 
 
GIAC AIE va realitzar una ampliació de capital i es va transformar en GIACSA 
al 2008. L’aportació econòmica per part de Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú, que va ser autoritzada per acord del Ple municipal, va ser de 22.344 
euros. 
 
GIACSA ha tingut entre el 2008 i el 2012 uns resultats econòmics i de millores 
que han repercutit en la gestió i altres, i han resultat globalment positius per a 
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú en la seva relació amb GIACSA. 
 
A partir de 2012 la situació econòmica general repercuteix en l’activitat de 
GIACSA de forma negativa i es redueixen molt els resultats, sent clarament 
previsible que en l’horitzó dels propers anys es poden produir resultats 
negatius, de forma que amb aquestes perspectives de resultats, Companyia 
d’Aigües no podria mantenir l’interès que ha tingut fins ara en continuar dins 
del grup d’empreses de GIACSA. 
 
Pel mateix motiu, la presència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dins del 
CONGIAC resulta econòmicament poc procedent i per això seria convenient la 
sol·licitud de baixa d’aquesta entitat. 
 
Vist que a més la nova Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, recentment aprovada, acota molt més l’activitat dels ens de segon nivell 
amb capital íntegrament públic, com és el cas de GIACSA, la presidenta del 
Consell d’Administració, el 22 de gener de 2014, va prendre la resolució 
següent: 

 
“Resolc iniciar l’expedient de baixa de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú com a soci del grup d’empreses Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, SA (GIAC SA). 
 
Resolc iniciar l’expedient de baixa de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú com a membre del Consorci per la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC). 



 

 

 
Donar compte de la resolució al proper Consell d’Administració.” 
 

L’anterior resolució es va notificar seguidament tant a GIACSA, com a 
CONGIAC, i al Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües, en sessió 
del 6 de febrer de 2014. 
 
En sessió de 3 d’abril de 2014, la Junta General de GIACSA va prendre el 
següent acord: 
 

“S’acorda, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües,  
renunciar al dret d’adquisició preferent sobre les accions de la 
pròpia societat que ostenta el soci Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú.” 
 

En sessió del 3 d’abril de 2014, la Junta Rectora del CONGIAC va prendre els 
següents acords: 
 

“Aprovar, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües, la 
separació del Consorci de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
aprovar la liquidació parcial de la seva separació, segons 
s’especifica, amb un saldo de 10.756,69 a favor de CONGIAC.” 
 
“Adquirir, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües, a 
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú les 28 accions que 
ostenta sobre el capital de la societat instrumental d’aquest 
consorci denominada Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA, al 
preu de 944,43 € cada acció, per un import total per tota l’operació 
de 26.444,12 €. 
 
Ordenar que es notifiqui a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú l’anterior acord, a efectes de la seva acceptació, si s’escau, 
i un cop manifestada la seva acceptació, es notifiqui també al 
Consell d’Administració de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 
SA, als efectes de la seva circularització a la resta d’accionistes 
per a l’exercici del seu dret d’adquisició preferent o, en el seu 
defecte, el de la societat.” 

 
 
 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que es preveu a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local; a l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 
26 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i demés normativa concordant, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar-se de baixa i separar-se del Consorci per la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, SA (CONGIAC), aprovar inicialment la separació de 
l’Ajuntament d’aquest consorci i aprovar la liquidació parcial de la seva 
separació amb un saldo de 10.756,69 € a favor de CONGIAC, sense perjudici 
que aquesta quantitat es pugui determinar amb més exactitud en el moment de 
la separació definitiva.  
 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant anunci que s'inserirà al Butlletí Oficial de la Província, al 
DOGC i al tauler d'anuncis de la Corporació. Simultàniament es donarà 
audiència als interessats. Un cop transcorregut aquest termini sense que 
s’hagin presentat reclamacions o suggeriments, l’acord del Ple esdevindrà 
definitiu. En cas que es presentin al·legacions, el Ple de la corporació s’haurà 
de pronunciar sobre aquestes i acordarà allò que estimi oportú. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Consorci per la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya, SA (CONGIAC), perquè el prengui en consideració a tots els 
efectes legals.” 
 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

 19. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, A 
LA COMPANYIA D’AIGÜES PER A LA TRANSMISSIÓ DE LES 
ACCIONS DE LES QUE RESULTA SER TITULAR, A L’EMPRESA 
GIACSA. 

 
Relació de fets 
 
El 5 de novembre de 1997 es crea una Associació d’Interès Econòmic (AIE), 
formada per Societats Municipals Catalanes que gestionen el cicle integral de 
l’aigua. Aquesta Associació s’anomena GIAC (Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya). 
 



 

 

Per potenciar el model de la gestió pública en l’àmbit dels municipis de 
Catalunya, l’any 2005 l’AIE es complementa amb la creació d’un Consorci que 
s’anomena CONGIAC i que és una entitat pública de base associativa i de 
caràcter local que agrupa els diversos ajuntaments implicats molt directament 
en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de les seves 
empreses municipals. 
 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, com a empresa de capital 
íntegrament municipal, amb objectius que s’engloben en la gestió del cicle 
integral de l’aigua, i interessada en participar del model que propugna el GIAC 
i dels seus avantatges, va demanar i li va ser acceptada la integració com a 
membre en GIAC AIE, al gener de 2007. Així mateix, es va realitzar i acceptar 
en les mateixes dates l’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al 
CONGIAC. 
 
GIAC AIE va realitzar una ampliació de capital i es va transformar en GIACSA 
al 2008. L’aportació econòmica per part de Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú, que va ser autoritzada per acord del Ple municipal, va ser de 22.344 
euros. 
 
GIACSA ha tingut entre el 2008 i el 2012 uns resultats econòmics i de millores 
que han repercutit en la gestió i altres, i han resultat globalment positius per a 
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú en la seva relació amb GIACSA. 
 
A partir de 2012 la situació econòmica general repercuteix en l’activitat de 
GIACSA de forma negativa i es redueixen molt els resultats, sent clarament 
previsible que en l’horitzó dels propers anys es poden produir resultats 
negatius, de forma que amb aquestes perspectives de resultats, Companyia 
d’Aigües no podria mantenir l’interès que ha tingut fins ara en continuar dins 
del grup d’empreses de GIACSA. 
 
Pel mateix motiu, la presència de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dins del 
CONGIAC resulta econòmicament poc procedent i per això seria convenient la 
sol·licitud de baixa d’aquesta entitat. 
 
Vist que a més la nova Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, recentment aprovada, acota molt més l’activitat dels ens de segon nivell 
amb capital íntegrament públic, com és el cas de GIACSA, la presidenta del 
Consell d’Administració, el 22 de gener de 2014, va prendre la resolució 
següent: 
 

“Resolc iniciar l’expedient de baixa de la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú com a soci del grup d’empreses Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, SA (GIAC SA). 



 

 

 
Resolc iniciar l’expedient de baixa de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú com a membre del Consorci per la Gestió Integral d’Aigües 
de Catalunya (CONGIAC). 
 
Donar compte de la resolució al proper Consell d’Administració.” 
 

L’anterior resolució es va notificar seguidament tant a GIACSA com al 
CONGIAC, i al Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües, en sessió 
del 6 de febrer de 2014. 
 
En sessió de 3 d’abril de 2014, la Junta General de GIACSA va prendre el 
següent acord: 
 

“S’acorda, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües,  
renunciar al dret d’adquisició preferent sobre les accions de la 
pròpia societat que ostenta el soci Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú.” 
 

En sessió del 3 d’abril de 2014, la Junta Rectora del CONGIAC va prendre els 
següents acords: 
 

“Aprovar, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües, la 
separació del Consorci de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
aprovar la liquidació parcial de la seva separació, segons 
s’especifica, amb un saldo de 10.756,69 a favor de CONGIAC.” 
 
“Adquirir, condicionat a la presa dels acords adients de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de la Companyia d’Aigües, a 
la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú les 28 accions que 
ostenta sobre el capital de la societat instrumental d’aquest 
consorci denominada Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA, al 
preu de 944,43 € cada acció, per un import total per tota l’operació 
de 26.444,12 €. 
 
Ordenar que es notifiqui a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú l’anterior acord a efectes de la seva acceptació, si s’escau, i 
un cop manifestada la seva acceptació, es notifiqui també al 
Consell d’Administració de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 
SA, als efectes de la seva circularització a la resta d’accionistes 
per a l’exercici del seu dret d’adquisició preferent o, en el seu 
defecte, el de la societat.” 



 

 

 
 
Fonaments de dret 
 
Acord plenari autoritzant la Companyia a la subscripció de 28 accions del 
capital resultant de la liquidació de GIAC, AIE. 
 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Autoritzar a Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú perquè 
manifesti a l’empresa GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
SOCIETAT ANÒNIMA, la voluntat de transmetre les 28 accions que ostenta la 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú sobre el capital de la societat 
instrumental denominada GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, 
SOCIETAT ANÒNIMA, al preu de 944,43 euros per cada acció, per un import 
total per tota l’operació de 26.440,12 euros. 
 
SEGON. Acceptar els acords presos el dia 3 d’abril de 2014 per la Junta 
General de GIACSA i la Junta Rectora del CONGIAC i, per tant, acceptar que 
aquest últim organisme adquireixi pel preu esmentat les accions abans 
esmentades.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CiU (9), PP (2), CUP (3) i Sr. Francisco Álvarez = 
 15 vots 
Abstencions: PSC (8) i ICV (2) = 10 vots 
 

 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 

 
20.  ALCALDIA. DONAR COMPTE DE DECRETS DE CARTIPÀS: 
 

20.1. DECRET DE DATA 12.05.2014, DE DELEGACIÓ 
TEMPORAL DE LA SIGNATURA D’UN REGIDOR. 

 
 
Relació de fets 
 



 

 

Atès que el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA és regidor de Salut, 
Convivència i Seguretat i Protecció Ciutadana.  
 
Atès que el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA no es podrà ocupar 
temporalment i de forma eficient del desenvolupament normal de les tasques 
de firma que té encomanades en exercici de les facultats que se li varen 
atribuir. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb la delegació de 
firma. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
“PRIMER. Aprovar una delegació de firma a favor de la regidora Sra. GLÒRIA 
GARCÍA PRIETO, en l’àmbit competencial de la Regidoria de Seguretat i 
Protecció Ciutadana i, específicament, la potestat sancionadora que inclou 
tots els actes administratius fins a la fermesa en via administrativa, per 
resoldre els procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles amb motor i seguretat vial que siguin de competència municipal. 
 
SEGON.  Aprovar una delegació de firma a favor de la regidora Sra. BLANCA 
ALBÀ PUJOL, en l’àmbit competencial de la Regidoria de Salut. 
 
TERCER. Avocar la delegació de firma del Sr. SÁNCHEZ VERA en l’àmbit 
competencial de la Regidoria de Convivència, que tornarà a ser competència 
d’aquesta Alcaldia. 
 
QUART. Aquestes delegacions seran de caràcter temporal i mentre duri el 
procés electoral de les properes eleccions europees. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquest Decret als interessats, així com ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al Ple i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

20.2. DECRET DE DATA 19.05.2014, DE DIVERSOS 
NOMENAMENTS AMB RELACIÓ A LES COMISSIONS 
INFORMATIVES. 

 



 

 

Relació de fets 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de 6 de maig de 2013, de creació d’una 
comissió informativa de caràcter específic per a l’estudi i dictamen del Projecte 
del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilanova i la Geltrú, que en el 
seu apartat segon diu: 
 

“Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada grup 
polític amb representació municipal, i podran assistir a les seves sessions 
acompanyats de tot aquell personal tècnic que considerin oportú, el qual 
intervindrà amb veu però sense dret a vot.” 

 
Vist l’escrit de data 28 d’abril de 2014, presentat pel portaveu del grup 
municipal del Partit Popular de Catalunya, en el que proposa el nomenament 
del Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA com a nou membre de la Comissió 
del POUM. 
 
Atès que fruit de la separació del grup municipal del PP del Sr. Francisco 
Álvarez s’ha de substituir la representació del grup municipal a les Comissions 
Informatives. 
 
Vist l’escrit presentat pel portaveu del grup municipal del PP, Sr. Santiago 
Rodríguez Serra, en data 6 de maig de 2014, en el qual demana la substitució 
de dos membres del seu grup a les comissions informatives de Promoció de la 
Ciutat i de Serveis a la Ciutat. 
 
Vist el missatge de correu electrònic del Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN de 
data 22 d’abril de 2014, en el qual manifesta la seva intenció de participar en 
totes les comissions informatives de caràcter estable d’aquest Ajuntament. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de maig de 2014, que modifica 
puntualment la composició de les comissions informatives en el sentit que 
estaran formades per: 
 

3 regidors/ores de CIU 
3 regidors/ores de PSC-PM 
1 regidor/ora del PP 
1 regidor/ora de la CUP-PA 
1 regidor/a d’ICV-E 
1 regidor no adscrit 

 
Fonaments de dret 
 
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 



 

 

2. Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  

3. Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals. 

4. Reglament Orgànic Municipal i demés legislació concordant. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar els regidors del grup municipal del PP que s’esmenten a 
continuació com a membres de les Comissions Informatives de caràcter 
estable, segons el detall següent: 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en substitució del 
Sr. Santiago Rodríguez Serra. 
 
SERVEIS A LA CIUTAT 
 
Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA, en substitució del Sr. 
Francisco Álvarez Marín. 

 
SEGON. Adscriure el Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN a totes les 
comissions informatives de caràcter estable d’aquest Ajuntament i a la 
Comissió Especial de Comptes.  
 
TERCER.  De conformitat amb el que estableixen els punts precedents i demés 
acords municipals sobre la matèria, la composició de les comissions 
informatives de caràcter estable de l’Ajuntament és la següent: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
President: 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
 
Vocals: 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL  (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA  (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ  (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA  (PP) 
MARC FONT I RIMBAU  (CUP) 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ  (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN  (no adscrit) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 
I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 

 
Presidenta: 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA  (CiU) 
 
Vocals: 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET  (CiU) 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ  (CiU) 
JOAN MARTORELL MASÓ  (PSC) 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI  (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
CARMEN M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
MARTA RIUS GALLART  (CUP) 
MANEL CLAVER ROSO  (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN  (no adscrit) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
President: 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ  (CiU) 
 
Vocals: 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET  (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL  (CiU) 
JOAN MARTORELL I MASÓ  (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA  (PSC) 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI  (PSC) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
MARTA RIUS GALLART  (CUP) 
MANEL CLAVER ROSO  (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN  (no adscrit) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
Presidenta: 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO  (CiU) 
 



 

 

Vocals: 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN  (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL  (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO  (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ  (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA  (PP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ  (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN  (no adscrit) 
 
De conformitat amb l’acord de Ple de creació de les Comissions Informatives 
de caràcter estable, els membres podran ser substituïts de forma automàtica 
per qualsevol altre membre del seu grup polític. El sistema de votació en el si 
de les comissions serà el vot ponderat.  
 
QUART. Nomenar el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA membre de la 
Comissió informativa de caràcter específic del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM). 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest Decret a les persones interessades, als 
presidents/es de les Comissions Informatives i donar-ne compte al Ple de 
l’Ajuntament.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

21. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR 
COMPTE DEL PERSONAL EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT. 

 
Relació de fets 
 
1. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, introdueix un nou article 104.bis relatiu al personal 
eventual de les corporacions locals, establint un número màxim en funció del 
tram de població de cada municipi i prescriu en el seu apartat quatre que: “el 
personal eventual al que se refiere los apartados anteriores tendrá que 
asignarse siempre a los servicios generales de las entidades locales en 
cuya plantilla aparezca consignado. Sólo excepcionalmente podrá 
asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o 
departamentos de la estructura propia de la entidad local, si así lo 
reflejara expresamente su reglamento orgánico”. 
 



 

 

2. És voluntat d’aquest Ajuntament regular, mitjançant la seva previsió 
expressa al Reglament Orgànic Municipal, aquesta assignació excepcional 
que permet la norma anteriorment mencionada, amb la finalitat de contribuir a 
una millor i més flexible gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. 
 
3. Igualment, l’esmentat precepte determina que les corporacions locals 
publicaran semestralment en la seu electrònica i al BOP el nombre dels llocs 
de treball reservats a personal eventual, i el president informarà al Ple 
trimestralment sobre el compliment del que determina l’article 104 esmentat. 
 
A aquest efecte, la denominació, característiques, retribució i adscripció actual 
del personal eventual de la corporació és la següent: 
 
-  Auxiliar Administratiu de grup municipal. Retribució 897,17 € bruts mensuals, 

distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 
-  Director dels Serveis Urbanístics i Territorials. Retribució 3.707,14 € bruts 

mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, més dietes per desplaçaments i 
carburant. Dedicació 37,5 hores setmanals. 

-  Tècnica de Suport Administratiu de grup municipal. Retribució 2.999,72 € 
bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 37,5 hores 
setmanals. 

- Administrativa de grup municipal. Retribució 991,91 € bruts mensuals, 
distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 104. bis de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
2. Articles 22.2.d) i 49, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL), que atribueixen competència al Ple per aprovar o modificar 
el Reglament Orgànic Municipal i el procediment a seguir. 
 
3. Article 47.2.f) de la LBRL, que estableix la necessitat que l’acord de 
modificació del ROM compti amb la majoria absoluta del número legal de 
membres de la corporació. 
 
L’Ajuntament, malgrat no compartir el contingut de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, i haver interposat un recurs en defensa de l’autonomia local davant 
el Tribunal Constitucional, reconeix que és una llei en vigor i aplicable i, en 
conseqüència, adopta l’acord següent: 
 
“PRIMER. Donar compte de la denominació, característiques, retribució i 
adscripció actual del personal eventual actualment al servei de la corporació: 



 

 

 
-  Auxiliar Administratiu de grup municipal. Retribució 897,17 € bruts mensuals, 

distribuïts en 14 pagues l’any.  Dedicació 17,5 hores setmanals. 
- Director dels Serveis Urbanístics i Territorials. Retribució 3.707,14 € bruts 

mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, més dietes per desplaçaments i 
carburant.  Dedicació 37,5 hores setmanals. 

- Tècnica de Suport Administratiu de grup municipal. Retribució 2.999,72 € 
bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 37,5 hores 
setmanals. 

-  Administrativa de grup municipal. Retribució 991,91 € bruts mensuals, 
distribuïts en 14 pagues l’any.  Dedicació 17,5 hores setmanals. 

 
SEGON. Publicar semestralment en la seu electrònica i al BOP el nombre de 
llocs de treball reservats a personal eventual. A més, l’Alcaldia informarà 
trimestralment al Ple del compliment del que prescriu l’article 104-bis de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre.” 

 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

22. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR 
COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL DE 08.04.2014, SOBRE LA 
COMPATIBILITAT DE PERSONAL MUNICIPAL. 

 
El dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2014 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
I. El treballador d’aquest Ajuntament amb DNI núm. 52.424.841-K, ha 

sol·licitat compatibilitzar el treball a l’administració com a Tècnic Mig AODL 
a l’Entitat Pública Empresarial Local Neàpolis, amb l’exercici privat 
d’assessor de projectes per compte propi, amb una dedicació aproximada 
de 6 hores setmanals. 

 
II. Atesa la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 

servei de les administracions públiques. 
 
III. Atès que l’article 329.2 del Decret 214/90 indica que en cap cas la suma 

de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, 
incrementada en un 50%. 

 
IV. Atès que, en qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel 

personal que s’inclou a la Llei, serà incompatible amb l’exercici d’algun 
càrrec, activitat o professió pública o privada que pugui impedir o 



 

 

menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, o comprometre la 
imparcialitat o independència del funcionari. 

 
V. Atès que l’atribució de declaració de compatibilitats i incompatibilitats ha 

estat delegada pel Ple en la Junta de Govern. 
 
La Junta de Govern Local 

ACORDA: 
 
“PRIMER. De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, 
declarar la compatibilitat al treballador DNI núm. 52.424.841-K, per a l’exercici 
privat d’assessor de projectes per compte propi, amb una dedicació màxima 
de 18,75 hores setmanals. 
 
SEGON. En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada 
en tot moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part 
del treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin 
establir amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 
 
TERCER. Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es 
configura com a falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de 
compatibilitat està tipificat com a falta greu. 
 
QUART. Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta declaració de 
compatibilitat, en la propera sessió plenària.” 
 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
 

MOCIONS 
 

GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
 

 23. MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL DE 
L’“ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA 
INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS.  

 
Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l'Acord 
Transatlàntic de Comerç i la Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va 
molt més allà del comerç, ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible 
en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, 
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets 



 

 

laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la 
manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions 
en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania. 
 
Atès que la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del 
TTIP és una vulneració del dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant 
en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la 
Comissió encara està classificat com un document secret, fins i tot per als 
membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les 
relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com va 
fer amb l'Acord Comercial Antifalsificació, ACTA), només se'ls permet l'accés 
limitat als textos de negociació. 
 
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de 
solució de controvèrsies inversora-estat, que permetria als inversors 
estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes 
directament als tribunals internacionals d'arbitratge.  Es tracta d'un privilegi per 
a les empreses més poderoses, injustificable entre dos subjectes polítics amb 
tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal 
d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien 
reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a 
un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la 
llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i 
financers, entre d’altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres 
acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a 
Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos 
sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la 
seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. 
Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels 
interessos de les empreses, que les anteposa a les lleis i a la pròpia 
democràcia. 
 
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia 
varietat de sectors, que es veuria encara més afectat per l'establiment d'un 
Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte 
bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova 
legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria 
ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc.) un 
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants 
d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes 
d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 
 



 

 

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del 
treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció 
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de 
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major 
protecció dels drets laborals.  
 
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de 
l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres 
estratègies, que poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense 
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement 
mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses 
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències 
en la regulació.  A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular 
i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 
 
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes 
europees establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la 
privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a 
l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o 
socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i 
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors 
econòmics que són essencials i la defensa de béns públics. 
 
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual 
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui 
l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament la 
indústria del cinema i la cultura en general. 
 
Ateses les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure 
Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords 
comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força 
impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la 
mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara 
vol formar un club exclusiu amb la UE.  En el mig termini, això podria fins i tot 
afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs 
econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a normes en 
les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant la cooperació mundial 
i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar 
millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la 
protecció del medi ambient. 
 
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta 
del darrera que afectaria directament a matèries tan sensibles com la salut, el 
medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món 



 

 

local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats 
a les institucions públiques.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Instar el Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la 
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta de 
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió, entre la Unió Europea i 
Estats Units. 
 
SEGON. Instar el Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents 
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un Ple monogràfic sobre el 
contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de 
les negociacions. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la 
Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, 
del Congrés de Diputats i al Senat de l’Estat espanyol.” 
 
 
Se sotmet la moció a votació i es desestima: 
 
 Vots a favor:  CUP (3) i ICV (2) = 5 vots 
 Vots en contra: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
 Abstencions: PSC = 8 vots  
 
 

GRUP MUNICIPAL DE CIU 
 
 

 24. MOCIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DEL SINDICAT DE 
FUNCIONARIS DE POLICIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
PRESENTADA PER CIU, PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE 
JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE POLICIES LOCALS I 
DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT DELS MOSSOS 
D’ESQUADRA. 

 
Atès que els pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, van modificar 
mitjançant esmena presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Basc, 
EAJ-PNV, la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de 
Seguretat Social pel que fa referència a l’aplicació de coeficients reductors en 
l’edat de jubilació en el cos de l’Ertzaintza. 



 

 

 
Atès que la modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la 
professió de policia com a col·lectiu especialment vulnerable i la necessitat 
d’ajustar la seva vida laboral a la situació real, situació emparada en la Ley 
General de la Seguridad Social que, en el seu article 161.1 bis, empara les 
professions de “naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa i insalubre” 
en les que es registrin “elevats índexs de morbiditat o mortalitat“. Aquest 
establiment dels coeficients reductors implica i exigeix la realització prèvia 
d’estudis de sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions de treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral 
que genera en els treballadors i treballadores i els requeriments físics exigits 
per al desenvolupament de dita activitat. 
 
En relació amb el col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts 
a terme per diferents organismes es desprèn que existeixen indicis de 
perillositat i penositat en el desenvolupament de la seva activitat i que els 
requeriments psicofísics que s’exigeixen pel seu ingrés en el col·lectiu i en el 
desenvolupament de la seva vida laboral, no poden fer-se a partir d’unes 
determinades edats, complint-se d’aquesta forma els requeriments exigits en 
la legislació per a la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a 
conseqüència de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment 
penosa tòxica, perillosa o insalubre. 
 
Atès que ja no es discuteix que la professió policial, sigui quina sigui la seva 
dependència orgànica, es una professió de risc; la legislació, els estudis 
realitzats, l’experiència en el desenvolupament de la professió màxim en grans 
ciutats, avalen l’avançament de l’edat de jubilació. 
 
Atesa l’existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de 
l’Estat, així com la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica 
Ertzaintza, que no fan sinó ratificar la necessitat de regulació i no discriminació 
per analogia de la resta de policies: a igual risc, igual cobertura. 
 
Atès que un policia d’edat avançada és un risc per a la seva pròpia seguretat 
en el treball i per a una eficaç protecció de la ciutadania i dels seus béns: la 
seguretat és un Dret de la Ciutadania 
 
És per tot l’anterior que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“ÚNIC. Instar la Secretaria de l’Estat de la Seguretat Social, la Direcció 
General de la Ordenació del Territori de la Seguretat Social, la FMC, l’ACM i la 
FEMP, perquè proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en 



 

 

matèria de Seguretat Social, que permeti l’avançament de l’edat de jubilació 
de les policies locals, a través de l’aprovació de les següents mesures:  
 

− L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als 
membres dels cossos de Policies Locals de l’Estat i de la Policia 
de la Generalitat Mossos d’Esquadra, en les mateixes condicions 
que es contemplen en la Disposició Addicional 45a. del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, per la qual s’aprova el text refós de 
la Ley General de la Seguridad Social, introduïda per la Ley 
10/2007, de 7 de desembre, de mesures en matèria de 
Seguretat Social. 

 
− Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió 

policial de risc i, en conseqüència, la redacció d’un catàleg de 
malalties professionals, amb l’objectiu de protegir la salut i posar 
fi a la injustícia d’una edat de jubilació sense tenir en compte la 
sinistralitat en els processos d’incapacitat laboral que genera, i 
els requeriments exigits per al desenvolupament de la tasca 
policial.” 

 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez  = 
   22 vots 
 Abstencions: CUP = 3 vots  
 

 
 25.  MOCIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DE L’AJUNTAMENT 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PRESENTADA PER CIU, PER LA 
RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C1. 

 
Atès que la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
va presentar el 25 d’abril de 2013 una instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, amb registre 2013011030/1, en la qual demanava que els policies locals 
passessin del grup C2 al grup C1. 
 
Atès que a la reunió de la comissió de treball de sindicats, CCOO va proposar 
el compliment de l’ordre ECI/945/2008, de 2 d’abril, que fa equiparar el curs 
bàsic efectuat a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (abans Escola de 
Policia) al títol de Batxillerat o de Tècnic de Grau Mitjà corresponent a la 
formació professional del sistema educatiu. 
 



 

 

Atès que la secció sindical de CCOO, conjuntament amb l’agrupació de Policia 
local, demanava als grups polítics que integren el Ple municipal la defensa 
d’aquesta moció. 
 
És per tot l’anterior que aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. A tots els grups amb representació a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, la defensa al Ple de la moció de reclassificació professional del 
col·lectiu de la policia local perquè els que avui són del grup C2 passin al grup 
C1. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insti el Govern de la 
Generalitat perquè dugui a terme les modificacions legals que siguin 
necessàries per tal que els agents i caporals de l’escala bàsica de les Policies 
locals de Catalunya es classifiquin, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1 mitjançant, entre d’altres, la modificació de la Llei 
16/91, de juliol, de les policies locals.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 

GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
 
 

 26.  MOCIÓ PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA AUDIÈNCIA 
PÚBLICA SOBRE L’EIXAMPLE NORD. 

 
El POUM del 2001 incloïa un gran sector urbanístic al nord de la ronda Ibèrica 
anomenat Eixample Nord, que suposa la urbanització de més de 100 
hectàrees de la ciutat i que equival a aproximadament a 1/3 de la superfície de 
la ciutat consolidada. 
 
L’operació que es va produir per salvar la Platja Llarga l’any 2006 va acabar 
amb un acord a tres bandes entre l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl i 
l’empresa Subirats Berenguer, que suposà el trasllat de l’aprofitament 
d’aquest sector urbanístic a l’Eixample Nord, multiplicat per 2,4, i la creació del 
Consorci de l’Eixample Nord, format al 50% per l’Ajuntament i l’Incasol i que 
és l’administració actuant a l’Eixample Nord. Els convenis signats suposaven 
el compromís de l’Ajuntament per fer la reparcel·lació del sector en una data 



 

 

concreta, que després de diverses pròrrogues ara mateix està fixat en el 31 de 
desembre del 2016, el que provoca certes presses per avançar en el 
planejament del sector, tot i que la ciutat no ho necessiti. 
 
La situació actual, tant per la crisi econòmica i immobiliària i l’evolució 
demogràfica, creiem que ha variat molt des d’aquell 2006.  És per això que 
des de la CUP creiem que no és moment de seguir avançant en el 
planejament d’aquest sector i que el nostre representant al Consorci de 
l’Eixample Nord no va votar a favor de traslladar al Ple l’avanç del 
planejament. 
 
Des de la CUP sempre hem defensat la participació ciutadana en tots els 
temes importants per a Vilanova i la Geltrú, i sobretot per a aquells temes que 
afecten el futur de la ciutat.  Una participació ciutadana no només entesa com 
que la gent pugui opinar i decidir sobre si les coses s’han de fer d’una 
determinada manera o d’una altra, sinó també decidint si les coses s’han de 
fer o no. 
 
L’Eixample Nord és el projecte urbanístic més important per a la ciutat des de 
l’Eixample Gumà, aprovat a la segona meitat del segle XIX i, per tant, pensem 
que és imprescindible que els vilanovins puguin estar informats de primera mà 
sobre els pros i els contres de seguir endavant amb aquest procés i que 
puguin opinar sobre la seva conveniència, i no tan sols sobre si els carrers 
han d’anar d’una manera o d’una altra, o de si hi ha d’haver més o menys 
habitatges. 
 
Des de la CUP proposem, com a primera mesura al respecte, que es faci una 
audiència pública que permeti als diferents partits amb representació al Ple 
poder explicar als vilanovins la seva opinió sobre aquest planejament i que 
també permeti als ciutadans poder preguntar i opinar sobre tot plegat. 
Entenem, però, que l’audiència no ha de ser simplement un espai on els 
partits s’expliquin i la ciutadania opini, sinó que ha de tenir com a objectiu 
poder acostar totes les posicions cap a un consens que considerem bàsic a 
l’hora de formular el replantejament urbanístic de la ciutat, ja que no és només 
l’Eixample Nord. Cal repensar tota la ciutat a nivell urbanístic, per fer que 
l’urbanisme estigui al servei dels veïns i les veïnes, i per aquest motiu és 
imprescindible la participació de partits i ciutadans que portin el màxim 
consens possible en un tema tan important com aquest. 
 
És per tot això que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Vilanova i la Geltrú volem proposar els següents acords al Ple de 
l’Ajuntament: 
 



 

 

“PRIMER. Instar l’alcaldessa a que convoqui una audiència pública sobre 
l’Eixample Nord durant el proper mes de setembre. 
 
SEGON.  Que aquesta audiència pública es divideixi en tres parts: una 
primera, en la que els partits tinguin prou temps per poder explicar la seva 
postura sobre la conveniència o no de tirar endavant el planejament en aquest 
sector; una segona, en la que els ciutadans i entitats puguin preguntar als 
partits, interpel·lar-los o simplement opinar sobre el tema, i una darrera part, 
més breu, que permeti a partits i ciutadania extreure’n les seves conclusions.” 
 
 
Es vota la moció, la qual queda desestimada amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor:  CUP (3) i Sr. Francisco Álvarez  = 4 vots 
 Vots en contra: CIU (9), PSC (8) i ICV (2) = 19 vots 
 Abstencions: PP = 2 vots  
 
 

GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
 
 

  27.  MOCIÓ PER A TREBALLAR PER UN PLA D’ESPAIS BUITS 
URBANS. 

 
Són moltes les ciutats que han començat a dotar-se d’instruments o 
actuacions per tal d’activar molts solars buits de les ciutats.  En aquest cas, tot 
i que tenen tota la cabuda, no són exclusivament finques en 
urbanitzacions, parlem de  solars dispersos als centres i eixamples de la 
ciutat, que a mesura que s’han anat enderrocant habitatges, magatzems o 
altres espais han quedats deserts, en alguns d’ells sense cap expectativa de 
construcció des de fa molts anys. 
  
De forma precària, aquells que no han quedat tancats, són utilitzats com a 
aparcaments en condicions pèssimes i en altres casos acumulen herbes, 
deixalles, i fins i tot són nius d’animals rosegadors. A part de l'impacte sobre el 
paisatge urbà i sobre l’entorn habitat més immediat, aquests solars podrien 
tenir una altra utilitat social i pública, sempre acordada amb el propietari, que 
podria cedir-los al municipi, perquè aquest, bé el pugui cedir a entitats per a 
dur-hi a terme activitats o bé es puguin arranjar de forma mínima per poder 
ubicar-hi elements que després es puguin reutilitzar en altres indrets: mobiliari 
urbà, petits espais per a la pràctica esportiva com cistelles, tennis taula, etc..., 
fins i tot en alguns casos pot permetre ubicar-hi algun element prefabricat que, 
integrat, pugui donar servei a la comunitat. 
  



 

 

Tot i que l'Ajuntament no disposa de solars municipals, aquest Pla podria 
abordar la col·laboració pública i privada, amb convenis amb els propietaris, i 
si s’escau, poder-los cedir a entitats o bé dur-hi la iniciativa per a fer els 
arranjaments mínims necessaris. Per a la seva redacció, cal primer identificar 
aquells solars que tinguin les condicions més adients, partint de criteris com el 
seu abandonament, la superfície, el seu impacte a l’entorn urbà, etc. 
  
L’objectiu doncs, és treballar per evitar la degradació de l’espai urbà i 
recuperar temporalment amb usos públics espais que no tenen cap utilitat. 
  
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 

“PRIMER. Redactar un Pla d'espais buits, identificant els solars de la ciutat, el 
seu impacte i els usos més adients per a la seva utilització pública  en el 
termini de 4 mesos. 
  
SEGON. Treballar conjuntament amb les associacions de veïns, entitats i 
altres col·lectius interessats en poder-los gestionar per planificar el seu ús.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 
1 del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
   
“PRIMER. Redactar un Pla d'espais buits, identificant els solars de la ciutat, el 
seu impacte i els usos més adients per a la seva utilització pública, així com la 
seva titularitat i la voluntat i disposició per a cedir-ne l’ús a precari, l’ús 
temporal o de la manera que sigui més convenient, fixant un calendari a la 
Comissió Informativa per al seu desenvolupament. 
  
SEGON. Treballar conjuntament amb les associacions de veïns, entitats i 
altres col·lectius interessats en poder-los gestionar per planificar el seu ús.” 
 
 

 28. MOCIÓ PER A L’ACOMPLIMENT DELS ACORDS PRESOS EN 
LES MOCIONS. 

 
La presentació de mocions en el Ple de l’Ajuntament és un dels mecanismes 
que tots els grups municipals, a iniciativa pròpia o a demanda de col·lectius de 



 

 

la ciutat, tenim per presentar i debatre resolucions o acords sobre temes que 
afecten als ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, la seva qualitat de 
vida, la millora dels serveis públics, .... 
 
L’acompliment de les resolucions adoptades i dels acords presos en 
l’aprovació d’aquestes mocions impliquen, en una bona part dels casos, la 
realització d’actuacions per part del govern municipal, però també n’hi ha que 
insten a les altres administracions a dur a terme determinades accions que 
influeixen en la vida dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la Geltrú. 
 
Del seguiment que realitzem els grups municipals sobre les resolucions i 
acords aprovats, s’han detectat alguns incompliments, fins al punt que algunes 
mocions s’han presentat més d’una vegada. De la resposta que donen les 
altres administracions als requeriments i peticions fetes arran de les mocions 
presentades en el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els grups de 
l’oposició en desconeixem, en la major part dels casos, la resposta que han 
donat. 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal Socialista, aquest Ple de 
l'Ajuntament acorda: 

ACORD 
 

“PRIMER. L’equip de govern presentarà un informe sobre l’estat dels acords i 
resolucions aprovades en les mocions presentades fins al mes de maig de 
2014 a les comissions informatives corresponents. 
 
SEGON. A partir del Ple del mes de juny de 2014 es donarà compte 
periòdicament, a la comissió informativa corresponent, sobre l’evolució dels 
acords presos en les mocions aprovades en cada Ple.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots de 
CiU, 8 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 de la CUP, 2 d’ICV i 1 del Sr. Francisco 
Álvarez). 
 
 
URGÈNCIA 1. MOCIÓ D’URGÈNCIA D’ICV PER PROTEGIR ELS CAMINS, 

LA MOBILITAT PEATONAL I CICLISTA ALS CAMINS DE 
L’ORTOLL. 

 
Atès que el sector de l’Ortoll es caracteritza pel seu interès paisatgístic, natural 
i patrimonial, entre els quals els seus camins, principalment l’històric camí de 
Sant Gervasi, que la ciutadania utilitza per passejar-hi a peu o amb bicicleta, i 
a l’estiu per accedir a les platges a peu. 



 

 

 
Atès que el sector d’Ortoll és urbanitzable però no compta amb un 
planejament urbanístic concret aprovat. 
 
Atès que la propietat dels terrenys situats entre el camí de Sant Gervasi i 
l’antic karting Domènech ha sol·licitat un permís d’activitats a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per instal·lar-hi provisionalment un aparcament per a 
vehicles durant els mesos d’estiu, que implica el desbrossament de la 
parcel·la, l’esporga dels arbres i la retirada del sotabosc que va començar el 
26 de maig, així com un posterior aplanament del terreny per a poder-hi 
habilitar l’aparcament. 
 
Atès que la Junta de Govern encara no s’ha pronunciat sobre l’atorgament de 
la llicència d’activitat i es desconeix el nombre de places que tindrà el 
pàrquing. 
 
Atès que aquesta possible llicència d’activitat marca un precedent al sector i 
que avança en la direcció d’augmentar-hi el trànsit de vehicles amb el 
consegüent perjudici per als vianants i ciclistes que utilitzen els camins de 
l’Ortoll i principalment el de Sant Gervasi per a passejar o arribar a la platja. 
 
Atès que a l’altra banda de la via del ferrocarril, l’Ajuntament enguany hi 
tornarà a instal·lar un aparcament al final del passeig de Ribes Roges, a sobre 
d’on es troben les restes arqueològiques no posades en valor de Darró. 
 
Atès que hi haurà tres aparcaments d’una magnitud considerable en el mateix 
sector (l’aparcament gratuït del Llebetx, l’aparcament final passeig Ribes 
Roges i el nou aparcament que planteja la propietat de la parcel·la 
esmentada), sumats a les places de zona blava existents, que suposarà el 
col·lapse permanent del pas sota la via de l’escola Llebetx durant els dies de 
més afluència de vehicles a l’estiu, així com un increment de vehicles als 
camins de l’Ortoll i principalment al camí de Sant Gervasi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha iniciat la redacció d’un nou 
POUM i d’un Pla de Mobilitat, que han de servir, entre d’altres, per consensuar 
quin model volem per al sector de l’Ortoll. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV, aquest Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

ACORD 
 
“Que el govern municipal prengui les mesures necessàries per no permetre 
cap activitat que augmenti el trànsit motoritzat al camí de Sant Gervasi que 
dificulti el pas a peu i amb bicicleta en aquest camí.” 



 

 

 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la moció: 
 
VOTACIÓ URGÈNCIA: 
 
 Vots a favor: PSC (8),  CUP (3) i ICV (2)  = 13 vots 
 Vots en contra: CIU (9) i Sr. Francisco Álvarez = 10 vots 
 Abstencions: PP = 2 vots  
 
A continuació se sotmet a votació el contingut de la moció, la qual queda 
aprovada amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ MOCIÓ: 
 
 Vots a favor: PSC (8),  CUP (3) i ICV (2)  = 13 vots 
 Vots en contra: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
 
 
URGÈNCIA 2. MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP EN PROTESTA PEL 

TANCAMENT DEL C.S.A. “CAN VIES” I L’ACTUACIÓ DELS 
MOSSOS D’ESQUADRA. 

 
L’endemà de la convocatòria electoral del 25 de maig d’enguany va ser 
desallotjat i parcialment enderrocat el Centre Social Autogestionat “Can Vies”, 
disset anys després de la seva creació.  L’Ajuntament de Barcelona, 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i els Mossos d’Esquadra van 
contribuir a aniquilar un projecte alternatiu referencial i consolidat al barri de 
Sants i a la ciutat de Barcelona, un punt neuràlgic de l’associacionisme 
autoorganitzat i una infraestructura oberta a tots els veïns de la ciutat. 
 
“Can Vies” ha estat parcialment enderrocat en un moment en què, més que 
mai, fan falta espais on desenvolupar activitats socials que defugin la lògica 
dels mercats.  L’Ajuntament de Barcelona, en comptes de defensar-lo i oferir-
hi suport, es va entestar en torpedinar i enfonsar un espai d’aquestes 
característiques, encara més quan tècnicament tampoc no era necessari 
enderrocar una instal·lació que no amenaçava ruïna.  L’enderrocament de 
“Can Vies” és, en definitiva, el fracàs d’una manera de fer política que canvia 
el diàleg per la imposició unilateral, bandejant altres formes de viure la ciutat i 
els barris. 
 
Igual de trist i lamentable ha estat el context en què es realitzà el 
desallotjament i enderrocament del centre autogestionat, sotmetent el barri de 
Sants a un autèntic tancament policial per part de les BRIMO, desplegant 



 

 

dotzenes de dotacions, amb un helicòpter sobrevolant contínuament la zona, 
tallant els accessos a l’Estació de Sants i colpejant arbitràriament qualsevol 
vianant que transités per la zona pel simple fet de vestir d’una determinada 
manera, com si fossin l’enemic a abatre.  Un cop més hem hagut de lamentar 
una actuació desproporcionada d’uns cossos de seguretat que continuen 
estant a l’ull de l’huracà quant a comportaments dubtosos i antidemocràtics i 
que la ciutadania que els paga no mereix: el desallotjament de la Plaça de 
Catalunya del 27 de maig de 2011 (15-M), el cas Quintana (2011), el cas Juan 
Andrés Benítez (2013), en són exemples evidents de la desproporció a què 
ens referíem.  En realitat, el setge sobre “Can Vies” i els carrers de Sants ve 
de lluny: un dispositiu policial de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra 
acompanyats d’un secretari que supervisava l’operació ja va irrompre el 29 de 
gener d’enguany al Centre Social Autogestionat, per realitzar un escorcoll.  La 
policia autonòmica i un equip de la divisió de la Policia Científica van trencar 
les tres portes de “Can Vies” per tal de recollir “objectes, instruments, papers i 
material informàtic” i altres indicis en el marc d’una investigació policial en 
relació amb una baralla que va tenir lloc la tarda del 12 d’octubre de 2013. 
 
Per si encara fos poc, la mateixa policia autonòmica que segrestava les urnes 
del Multireferèndum durant la jornada electoral de diumenge 25 de maig, 
atacava periodistes i mitjans de comunicació que cobrien el desallotjament del 
centre social “Can Vies”, concretament la seu del setmanari La Directa, del 
carrer de Riego, que fou assetjada pels membres del cos antiavalots dels 
Mossos d’Esquadra que, intentant entrar a la redacció, van trencar el vidre de 
la porta i van ferir un dels seus redactors.  Situacions com aquestes, més 
pròpia de règims autoritaris, atempten contra la llibertat professional dels 
periodistes, que no haurien de ser mai l’objectiu a reprimir.  Qualsevol acte 
contra la tasca periodística, sigui assaltar seus de mitjans o la crema d’unitats 
mòbils, és inacceptable.  Qualsevol govern democràtic hauria de reivindicar i 
defensar el dret dels professionals de la comunicació a informar i el dret de la 
ciutadania a ser informada sense que els periodistes hagin de treballar amb 
coaccions, amenaces o vexacions. 
 
És per aquests motius que des de la CUP de Vilanova i la Geltrú proposem al 
Ple l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lamenta i s’oposa rotundament 
al desallotjament i enderrocament del Centre Social Autogestionat “Can Vies”, 
en reconèixer la tasca que durant els últims 17 anys han vingut desenvolupant 
al barri de Sants en benefici de la cohesió social i la vitalitat associativa del 
barri. 
 



 

 

SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebutja amb contundència 
l’actuació policial per part dels Mossos d’Esquadra al barri de Sants i del 
Raval, exigeix la dimissió del responsable de l’operatiu i demana a les 
institucions competents que no s’eximeixin de la seva responsabilitat, obrint 
una investigació rigorosa i fidedigna sobre l’actuació d’aquests últims dies, 
depurant les responsabilitats que se’n derivin. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se solidaritza amb els i les 
treballadores del setmanari La Directa i expressa el seu suport a l’equip de La 
Burxa (un dels mitjans de referència al barri de Sants, que l’enderroc de Can 
Vies ha deixat sense veu) perquè han vist vulnerat un dret cabdal com la 
llibertat de premsa en un dels pitjors atacs contra els mitjans de comunicació 
en les últimes tres dècades. 
 
QUART. Que els acords anteriors siguin enviats al president de la Generalitat 
de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya, al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a la Prefectura dels Mossos 
d’Esquadra, a l’Ajuntament de Barcelona, a Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) i a la redacció dels setmanaris La Directa i La Burxa.” 
 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la moció: 
 
VOTACIÓ URGÈNCIA: 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8),  CUP (3) i ICV (2)  = 22 vots 
 Vots en contra: PP (2)  i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
  
A continuació se sotmet a votació el contingut de la moció, amb votació 
separada dels punts que la integren:  
 
VOTACIÓ SEPARADA DE LA MOCIÓ: 
 
Votació punt 2 (es desestima): 
 
 Vots a favor: CUP (3) i ICV (2)  = 5 vots 
 Vots en contra: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
 Abstencions: PSC = 8 vots 
 
Votació punts 1, 3 i 4 (s’aproven): 
 
 Vots a favor: PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 13 vots 
 Vots en contra: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
 



 

 

 
Amb la votació decau el punt segon.  El text aprovat és el següent: 

 
“PRIMER.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú lamenta i s’oposa rotundament 
al desallotjament i enderrocament del Centre Social Autogestionat “Can Vies”, 
en reconèixer la tasca que durant els últims 17 anys han vingut desenvolupant 
al barri de Sants en benefici de la cohesió social i la vitalitat associativa del 
barri. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú se solidaritza amb els i les 
treballadores del setmanari La Directa i expressa el seu suport a l’equip de La 
Burxa (un dels mitjans de referència al barri de Sants, que l’enderroc de Can 
Vies ha deixat sense veu) perquè han vist vulnerat un dret cabdal com la 
llibertat de premsa en un dels pitjors atacs contra els mitjans de comunicació 
en les últimes tres dècades. 
 
TERCER. Que els acords anteriors siguin enviats al president de la Generalitat 
de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya, al Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a la Prefectura dels Mossos 
d’Esquadra, a l’Ajuntament de Barcelona, a Transports Metropolitans de 
Barcelona (TMB) i a la redacció dels setmanaris La Directa i La Burxa.” 
 
 
URGÈNCIA 3. MOCIÓ D’URGÈNCIA D’ICV I PSC A FAVOR D’UNA 

CONSULTA PER DETERMINAR LA SUCCESSIÓ EN EL 
CAP D’ESTAT. 

 
Aquest matí, el Rei Joan Carles I ha anunciat que abdica la Corona espanyola 
i demana que es posi en marxa el mecanisme constitucional oportú per 
procedir amb la successió en la figura del Cap de l’Estat.  
 
La Constitució Espanyola, aprovada fa més de 35 anys, només estableix que 
l’abdicació es resoldrà per mitjà d’una llei orgànica, sense especificar-ne el 
contingut. 
 
Després de més de trenta anys de regnat del Rei Joan Carles, seria un greu 
error procedir amb una successió aprovant-la exclusivament per les Corts i 
sense tenir en compte l’opinió de la ciutadania en un fet tan transcendental. 
 
La successió ofereix una gran oportunitat perquè les Corts espanyoles, fent ús 
de les seves competències, vinculin la seva decisió al vot de la ciutadania, fent 
que aquesta es pronunciï directament sobre la conveniència o no de mantenir 
la institució monàrquica, que és el que els nous temps ens reclamen.   
 



 

 

Per això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es reafirma en la consulta com 
a mecanisme més idoni per determinar la voluntat del poble.  
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana que sigui la ciutadania 
qui es pronunciï sobre la continuïtat de la institució monàrquica o a favor de la 
república, com a fórmula més democràtica per establir qui ha de ser el futur 
Cap de l’Estat. 
 
TERCER. Que aquest acord es comuniqui als presidents del Congrés i del 
Senat.” 
 
 
Es vota en primer lloc la urgència de la moció: 
 
VOTACIÓ URGÈNCIA 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
 Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 
A continuació se sotmet a votació el contingut de la moció, amb votació 
separada dels punts que la integren:  
 
VOTACIÓ SEPARADA DE LA MOCIÓ: 
 
Votació punts 1 i 3 (s’aproven): 
 
 Vots a favor: CIU (9), PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 22 vots 
 Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 
Votació punt 2 (s’aprova): 
 
 Vots a favor: PSC (8), CUP (3) i ICV (2) = 13 vots 
 Vots en contra: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 Abstencions: CIU = 9 vots 
 
La moció, per tant, queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 
 
 



 

 

 29. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

• SOBRE ELS INCIDENTS DEL PASSAT 21 DE MAIG A LA 
NOSTRA CIUTAT. 

  
 
 

 30. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• SOBRE L’ACTUACIÓ POLICIAL DEL 21 DE MAIG I LES 
SEVES CONSEQÜÈNCIES. 

 
 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

Preguntes de la Candidatura d’Unitat Popular  

 
• Quin és el cost de l’arribada d’etapa de la Volta a Catalunya, a 

part dels 18.000 € atorgats? (S’entén el cost en hores extra de 
treballadors municipals, infraestructures, etc.) 

 
L’acte celebrat el passat 29 de març de 2014, com qualsevol acte organitzat a 
la via pública del nostre municipi, requereix dels serveis tècnics municipals 
implicats: serveis viaris, policia local, servei de brigada, existint pel que fa als 
serveis bàsics, un equip de guàrdia, quan l’esdeveniment és realitzat en cap 
de setmana.  
 
Les úniques despeses que s’han originat per indicacions expresses de 
l’organització de la Volta, de tipus protocol·lari, foren el trofeu encarregat a 
l’artista Sergi Salvó i els rams de flors lliurats als guanyadors de l’etapa (200 € 
+ 154 €) i les despeses de les sales del jurat i premsa, amb l’equipament wifi 
requerit per l’organització per import de 1.095 €. 

 
Preguntes del grup municipal de la CUP sobre Vila Lauren. 
 
 
1) Segons una informació rebuda en comissió informativa l’empresa 

propietària del complex d’oci “Vila Lauren” deu la xifra aproximada 
d’1 milió d’euros en concepte d’IBI. És cert? 



 

 

 
2) En cas que sigui cert, quines accions s’han portat a terme des del 

primer moment en què l’empresa no va pagar l’IBI corresponent? 
 
3) Quines accions estan previstes en els propers mesos per reclamar 

el pagament del deute que l’empresa té amb la ciutat?  
 

 
INFORME DE TRESORERIA 2/2014 

 
Pilar Tena Casabón, Tresorera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
 

INFORMA: 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), va formular al Ple la següent 
sol·licitud d’informació i preguntes: 
 
4) Segons una informació rebuda en comissió informativa l’empresa 

propietària del complex d’oci “Vila Lauren” deu la xifra aproximada d’1 
milió d’euros en concepte d’IBI. És cert? 

 
5) En cas que sigui cert, quines accions s’han portat a terme des del 

primer moment en què l’empresa no va pagar l’IBI corresponent? 
 
6) Quines accions estan previstes en els propers mesos per reclamar el 

pagament del deute que l’empresa té amb la ciutat?  
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 25 de la Llei 58/2003 General Tributaria estableix: 

“1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración 
tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo 
podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya 
gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que 
procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la 
cesión tenga por objeto: 

a) La colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en 
la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles 
únicamente a instancia de persona agraviada. 



 

 

b) La colaboración con otras Administraciones tributarias a efectos del 
cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias. 

c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social en la 
lucha contra el fraude en la cotización y recaudación de las cuotas del 
sistema de Seguridad Social y contra el fraude en la obtención y disfrute 
de las prestaciones a cargo del sistema; así como para la determinación 
del nivel de aportación de cada usuario en las prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud. Letra c) del número 1 del artículo 95 redactada por la 
disposición final cuarta del R.D.-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones («B.O.E.» 24 
abril).Vigencia: 24 abril 2012  

d) La colaboración con las Administraciones públicas para la lucha contra 
el delito fiscal y contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o 
subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea. 

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en 
el marco legalmente establecido. 

f) La protección de los derechos e intereses de los menores e 
incapacitados por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Fiscal. 

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus 
funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

h) La colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de 
resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá 
resolución expresa en la que, previa ponderación de los intereses públicos 
y privados afectados en el asunto de que se trate y por haberse agotado 
los demás medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes 
y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la 
Administración tributaria. 

i) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con la Comisión de 
Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo y con la 
Secretaría de ambas comisiones, en el ejercicio de sus funciones 
respectivas. 



 

 

j) La colaboración con órganos o entidades de derecho público encargados 
de la recaudación de recursos públicos no tributarios para la correcta 
identificación de los obligados al pago y con la Dirección General de 
Tráfico para la práctica de las notificaciones a los mismos, dirigidas al 
cobro de tales recursos. Letra j) del apartado 1 del artículo 95 redactada 
por la disposición final tercera de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por 
la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 
noviembre).Vigencia: 24 mayo 2010  

k) La colaboración con las Administraciones públicas para el desarrollo de 
sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se 
refieran los datos suministrados. 

l) La colaboración con la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de sus funciones de control de la gestión económico-
financiera, el seguimiento del déficit público, el control de subvenciones y 
ayudas públicas y la lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales de las entidades del Sector Público.  y renovación urbanas 
(«B.O.E.» 27 junio).Vigencia: 28 junio 2013  

2. En los casos de cesión previstos en el apartado anterior, la información de 
carácter tributario deberá ser suministrada preferentemente mediante la 
utilización de medios informáticos o telemáticos. Cuando las Administraciones 
públicas puedan disponer de la información por dichos medios, no podrán 
exigir a los interesados la aportación de certificados de la Administración 
tributaria en relación con dicha información. 

3. La Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado. 

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, 
informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo 
respecto de ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las 
responsabilidades penales o civiles que pudieran derivarse, la infracción de 
este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy 
grave. 

Cuando se aprecie la posible existencia de un delito no perseguible 
únicamente a instancia de persona agraviada, la Administración tributaria 
deducirá el tanto de culpa o remitirá al Ministerio Fiscal relación 
circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. También 



 

 

podrá iniciarse directamente el oportuno procedimiento mediante querella a 
través del Servicio Jurídico competente. 

4. Los retenedores y obligados a realizar ingresos a cuenta sólo podrán utilizar 
los datos, informes o antecedentes relativos a otros obligados tributarios para 
el correcto cumplimiento y efectiva aplicación de la obligación de realizar 
pagos a cuenta. Dichos datos deberán ser comunicados a la Administración 
tributaria en los casos previstos en la normativa propia de cada tributo. 

Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, los referidos datos, informes o 
antecedentes tienen carácter reservado. Los retenedores y obligados a 
realizar ingresos a cuenta quedan sujetos al más estricto y completo sigilo 
respecto de ellos. 

5. La cesión de información en el ámbito de la asistencia mutua se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 177 ter de esta Ley.” 

CONCLUSIONS 
 
D’acord amb els fonaments anteriorment exposats, no és possible 
proporcionar la informació sol·licitada, atès que es tracta de dades 
protegides a les que resulta d’aplicació l’article 95 de la Ley General 
Tributaria i la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal”. 
 
Vilanova i la Geltrú a 29 de maig de 2014 
 
 
Preguntes del grup municipal d’ICV  
 
16 de maig de 2014 
 
1.  Al mes de maig es va pintar de blanc la part baixa de la façana del 

carrer Major, 46, i la part del darrera de la finca al carrer de Joaquim 
Mir, 11. Aquestes intervencions s’han sol·licitat i han seguit els 
criteris cromàtics que estableix l’Ordenança de la Carta de Colors? 

 
Ni al carrer Major 46 , ni al carrer Joaquim Mir 11, hi consta cap llicència per 
pintar la façana. El color aplicat no s’ajusta al que regula l’ordenança de la 
carta de colors. Per part del Servei de Llicències i Disciplina s’iniciarà el 
corresponent expedient disciplinari i sancionador.  
 
2.  Des de l’aprovació de l’Ordenança cromàtica de les façanes de les 

edificacions ubicades en l’àmbit del Pla de Millora Nucli Antic, rambla 



 

 

Principal (clau 2), Zona de Conservació Àrea Centra l (clau 3a) i part 
de l’àmbit de Pla Especial Cap de Creu-Sant Onofre-rambla Samà 
(clau 9a) de Vilanova i la Geltrú, integrada en el document de la Carta 
de Colors de dits àmbits, s’ha realitzat algun tipus d’informació als 
veïns i propietaris de l’existència d’aquesta Ordenança? 

 
L’Ordenança es va presentar i debatre en diversos Consells Assessors del 
Nucli Antic, on també hi havia convocada una representació veïnal. 
 
L’aprovació de l’Ordenança al Ple va comportar la seva publicació en diferents 
mitjans: BOP, DOGC, Diari de Vilanova, Web Municipal... 
 
Tanmateix, quan es sol·licita la corresponent llicència, el Servei Tècnic de la 
Regidoria d’Urbanisme informa amb tot detall de la carta de colors vigent que 
cal aplicar. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 23.30 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 


