
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 4 DE JULIOL DE 2011 

 
 
Acta núm. 5 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 4 de juliol de 2011, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
ISABEL PLA GONZÁLEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
SECRETARI ACCTAL. 
JOSEP GOMARIZ MESEGUER 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 
 

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



 

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

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

Ple de l’Ajuntament del dia 11 de juny de 2011. 
 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  2. Creació de les Comissions Informatives i les seves atribucions i 

determinació del règim de sessions. 
  3. Nomenament dels representants municipals en determinats organismes i 

entitats supramunicipals. 
  4. Determinació del nombre de dedicacions exclusives. 
  5. Determinació de la retribució i assignacions dels membres de la Corporació. 
  6. Determinació del nombre, denominació i característiques del personal 

eventual de confiança i directiu. 
  7. Ratificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2010, 

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

  8. Nomenament del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com a personal 
eventual directiu, per ocupar el lloc de treball de director del Projecte 
d’Intervenció Integral en el Nucli Antic. 

  9. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia relatius a la composició de la Junta 
de Govern Local i de nomenament de regidors a les diferents Comissions 
Informatives.   

10. Donar compte dels decrets de nomenament de presidents de comissions 
informatives, de regidors i de delegació d’atribucions. 

11. Donar compte del decret de l’Alcaldia relatiu als regidors que desenvolupen 
la seva tasca en règim de dedicació exclusiva. 

12. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia relatius als regidors que 
desenvolupen la seva tasca en règim de dedicació parcial. 

13. Donar compte del decret de l’Alcaldia relatiu als regidors que no 
desenvolupen la seva tasca en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

14. Donar compte de la constitució dels grups municipals. 
15. Donar compte dels decrets de cessament com a personal eventual de 

confiança de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx i Sra. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 



 

URGÈNCIA 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
16. Aprovar la celebració dels correbous en la modalitat de Bous a la Plaça, els 

dies 23, 24 i 30 de juliol de 2011, a la plaça de Braus de la Collada. 
 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
DIA 11 DE JUNY DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda, bona tarda.  És l’hora i donaríem inici a aquesta sessió 
extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
El primer punt seria l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 11 
de juny.  Crec que hauran rebut les actes, les han pogut llegir els portaveus?  
Han rebut les actes?  Sí?  Doncs la donaríem per aprovada, doncs, l’acta de la 
sessió anterior.  Donem l’acta de la sessió anterior per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament d’11 de juny de 2011. 
 

  2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. CREACIÓ DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES I LES SEVES ATRIBUCIONS I DETERMINACIÓ 
DEL RÈGIM DE SESSIONS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passant al punt 2, si els hi sembla bé a tots els assistents, s’ha comentat 
d’agrupar les intervencions dels punts 2 a 8 en una sola intervenció.  Per tant, 
donaríem lectura per començar a aquests primers punts, des del 2 fins al 8 i 
després passaríem a comentar-los. 
 
El secretari llegeix de manera succinta les propostes corresponents als punts 
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia, les quals es transcriuen a continuació: 
 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les  corporacions locals, l'article 11 del 
Reglament orgànic municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 



 

 
“PRIMER. La periodicitat del règim de sessions ordinàries del Ple de 
l'Ajuntament serà el primer dilluns de cada mes, a les sis de la tarda, i la de la 
Junta de Govern Local serà cada dimarts, a dos quarts de deu del matí. 
 
SEGON. Es creen les comissions informatives següents: 
 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 

• Serveis Socials 
• Salut Pública 
• Sanitat 
• Esports 
• Mediació 
• Convivència 
• Seguretat i Protecció Ciutadana 
• Pla d’Emergència Municipal 
• Junta Local de Seguretat 
• Serveis generals    
• Ordenances Fiscals 
• Gestió pressupostaria 
• Comptabilitat 
• Gestió de crèdits 
• Gestió tributària i Recaptació 
• Tresoreria 
• Padrons fiscals 
• Servei de Compres 
• Gestió de recursos humans 
• Organització interna 
• Plans d’ocupació 
• Serveis d’Informàtica 
• Competències delegades de l’Estat 
• Servei d’Atenció a la Ciutadania 

 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 

• Promoció i coordinació d’activitats educatives 



 

• Escoles Municipals 
• Escoles bressol  
• Política d’ocupació 
• Programes de col·laboració amb la Universitat 
• Societat i Tecnologies de la Informació 
• Infància 
• Adolescència 
• Gent Gran 
• Equitat 
• Joventut 

 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 

• Política cultural 
• Arxius, biblioteques i museus 
• Gestió d’altres equipaments culturals 
• Festes Populars 
• Mercats  
• Comerç i Consum 
• Turisme 
• Fires 
• Foment de la iniciativa econòmica 
• Projecte Smart Cities 
• Promoció de la Ciutat 
• Comunicació i premsa 
• Política lingüística 

 
 
SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
Que tindrà atribuïdes les competències següents: 
 

• Agència Local de l’Energia 
• Educació Ambiental i CRIA 
• Medi natural 
• Projectes ambientals 
• Dissenys d’equipaments municipals i espais públics 
• Pla especial i catàleg del patrimoni històric artístic 
• Pla Especial del Nucli Antic 
• Pla de millora urbana 



 

• Paisatge urbà 
• Polítiques d’habitatges: promoció i rehabilitació 
• Programa d’actuació urbanística 
• Planejament derivat (Plans especials i parcials) 
• Gestió Urbanística 
• Patrimoni municipal 
• Disciplina urbanística 
• Llicències d’obres i urbanístiques  
• Llicències d’activitats 
• Inspecció d’obres i activitats 
• Expropiacions 
• Neteja, manteniment i conservació de l’espai públic 
• Mobilitat (aparcaments, circulació i transport) 
• Parcs i jardins 
• Recollida i tractament de residus 
• Enllumenat públic 
• Neteja i manteniment d’edificis municipals 
• Control i seguiment de les obres de les companyies de serveis 
• Ocupació de la via pública 
• Abastament i tractament del cicle integral de l’aigua 
• Participació 
• Cooperació 
• Agermanaments  

 
TERCER. Es fixa com a representació de cada grup municipal a les comissions 
informatives, el nombre de regidors/ores següent: 
   
   3 regidors/ores de CiU 
   3 regidors/ores del PSC-PM 
   1 regidor/a del PP 
   1 regidor/a de la CUP 
   1 regidor/a d’ICV-E 
 
No obstant, independentment del nombre de regidors/ores, cada un d’ells 
tindrà el vot ponderat derivat de la proporció representativa al Ple de 
l’Ajuntament. 
 
El/la regidor/a designat/ada inicialment com a membre de la Comissió 
Informativa podrà ser substituït de forma automàtica per qualsevol altre 
membre del grup municipal al qual pertanyi.” 

    



 

  3. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DELS REPRESEN-
TANTS MUNICIPALS EN DETERMINATS ORGANISMES I 
ENTITATS SUPRAMUNICIPALS. 

 
 
S'acorda nomenar els/les regidors/es que han de representar l'Ajuntament en 
els Organismes col·legiats i mancomunats que s'indiquen a continuació: 
 
 

CONSORCIS 
 
 
Consorci de Normalització Lingüística 
 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
  
Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de 
Catalunya 
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
Consorci de Serveis a les Persones 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
 
Consorci LOCALRET 
 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
 
Consorci de Comunicació Local 
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals 
 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
 
Consorci Sanitari del Garraf 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 



 

 
Agència de desenvolupament econòmic del Garraf 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
 
 

XARXES LOCALS 
 
 
Xarxa de Parcs Naturals 
  
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
 
Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania      
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
Xarxa Local de Consum  
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
 
 

ASSOCIACIONS 
 
 
Associació del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
Consell Rector del Port 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
Associació de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 
 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
 



 

ENTITATS 
 
 
Fundació Hospital Comarcal de Sant Antoni Abat 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
 
Comunitat de Regants del Pantà de Foix 
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
Fundació Club Patí Vilanova 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
 
Consell Esportiu del Garraf 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA.” 
 

  4. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE 
DEDICACIONS EXCLUSIVES. 

 
Atès el que preveu l’article 75.1 de la Llei 11/99, de 21 d’abril, que modifica la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, quant al règim 
de dedicació exclusiva o parcial dels membres de les Corporacions locals, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

 
“El nombre de dedicacions exclusives serà el que correspon a l’alcaldessa i 
una dedicació corresponent al/a la regidor/a que es determini per Decret de 
l’Alcaldia.” 
 

  5. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DETERMINACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ I 
ASSIGNACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 

 
Atès que l’article 13.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Corporacions locals, aprovat per RD 2564/86, de 28 de novembre, 
determina que el Ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar les assignacions dels 
regidors amb dedicació exclusiva. 

Vista la necessitat d’establir les assignacions de tots els membres de la 
Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 



 

 
“PRIMER. S’acorda establir les assignacions brutes anuals següents per als 
membres de la Corporació local: 
 

Alcaldessa     57.599 € 
Regidor/ora amb dedicació exclusiva 50.947 € 
Regidors/ores amb dedicació al 80% 40.757 € 
Regidors/ores amb dedicació al 35%          18.100 € 

   
El règim d’aquestes dedicacions, exclusives i parcials, estarà subjecte al que 
prescriuen els articles 80 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 

  
SEGON. Els regidors no inclosos en l’apartat anterior rebran les següents 
assignacions: 
  
o Per assistència a les sessions plenàries de la Corporació: 125 € 
o Per assistència a les comissions informatives: 125 € 
o Per assistència als consells municipals:  65 € 
o Per assistència als actes institucionals en representació de la Corporació:  

125 € 
o Per assistència als òrgans dependents de la Corporació dels que formen part: 

125 € 
o Per assistència a tribunals de selecció de personal: 40 € per sessió. 
  
TERCER. Aquestes quantitats s’actualitzaran anualment en funció de les 
variacions de l’IPC, a partir del 1r. de gener de cada any natural, o el que resulti 
de les normes legals d’aplicació. 
  
QUART. Dotar la corresponent partida pressupostària. 
  
CINQUÈ.  Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i al 
Tauler d’Edictes.” 
 

  6. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, 
DENOMINACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PERSONAL 
EVENTUAL DE CONFIANÇA I DIRECTIU. 

 
Atès que l’article 9.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que 
correspon al Ple de la Corporació establir el nombre, les característiques 
bàsiques, la dedicació i les retribucions del personal eventual. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 



 

“El personal eventual de confiança i directiu d’aquesta Corporació, quant al 
nombre, dedicació i retribució, serà el següent: 

Personal eventual de confiança 
 

• 1 tècnic/a de suport administratiu, amb una dedicació de 35 hores 
setmanals, i una retribució de 2.999,72 € bruts mensuals, distribuïts en 
14 pagues l’any. 

 
• 1 administratiu/iva, amb una dedicació de 17,5 hores setmanals, i una 

retribució de 999,91 € bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. 
 

• 2 auxiliars administratius/ives, amb una dedicació de 17,5 hores 
setmanals i una retribució de 897,17 € bruts mensuals, distribuïts en 14 
pagues l’any. 

 
Personal eventual directiu 
 

• 1 cap de Servei de Recursos Humans, amb un nivell de titulació A1 i 
una dedicació de 35 hores setmanals i una retribució de 3.707,14 € 
bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. 

 
• 1 director del Projecte d’Intervenció Integral en el Nucli Antic, amb un 

nivell de titulació A1, per tal de dirigir i coordinar l’esmentat projecte amb 
les implicacions i facultats derivades de la Llei 2/2004, de millora de 
barris.  Tindrà una dedicació de 35 hores setmanals, i una retribució de 
3.208,92 € bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any.” 

 
  7. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE 

DE L’AJUNTAMENT DE 20 DE DESEMBRE DE 2010, DE 
NOMENAMENT DE LA SRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM A 
PERSONAL EVENTUAL DIRECTIU, PER OCUPAR EL LLOC DE 
TREBALL DE CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS. 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’ACORDA: 
 
Ratificar l’acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2010, de 
nomenament de personal eventual directiu, el qual és el següent: 
 
“PRIMER. Nomenar la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, personal eventual 
directiu per ocupar el lloc de treball de cap del Servei de Recursos Humans, 
amb una dedicació de 35 hores setmanals i una retribució de 51.900 euros 



 

bruts anuals, distribuïts en 14 pagues l’any, que tindrà sota la seva direcció el 
Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
efectes des del dia 15 de desembre de 2010. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst 
legalment, amb l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i 
activitats. 
 
SEGON. Aquest acord haurà de ser publicat al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 

  8. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. NOMENAMENT DEL SR. XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX COM A PERSONAL EVENTUAL 
DIRECTIU, PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR 
DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL NUCLI 
ANTIC. 

 
Atès que per Decret de l’Alcaldia de 20 d’octubre de 2006 es va nomenar el Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx responsable del Projecte d’Intervenció Integral en el Nucli 
Antic, per tal de desenvolupar les funcions derivades de l’aplicació de la Llei 
2/2004, de millora de barris. 
 
Atès que per donar continuïtat a l’esmentat projecte és necessari mantenir la 
direcció i coordinació d’aquest projecte en la persona del Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Nomenar el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, personal eventual directiu 
per ocupar el lloc de treball de director del Projecte d’Intervenció Integral en el 
Nucli Antic, amb una dedicació de 35 hores setmanals i una retribució de 
3.208,92 € bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, per tal de dirigir i 
coordinar l’esmentat projecte amb les implicacions i facultats derivades de la 
Llei 2/2004, de millora de barris. 
 
Aquest nomenament està subjecte al règim d’incompatibilitats previst 
legalment, amb l’obligació de presentar la corresponent declaració de béns i 
activitats. 
 
SEGON. Aquest acord haurà de ser publicat al BOP, al DOGC i al Tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Bé, per part del govern municipal, passo la paraula a la portaveu Glòria García 
i al regidor Francesc Sánchez, per tractar dels temes, dels punts 2 a 8, que 
hem acordat tractar de manera conjunta. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  L’equip de govern ha creat quatre grans àrees basades 
en dos idees que són: promoció i serveis.  Dintre de la de serveis, la primera 
comissió seria Serveis a les Persones; la segona, Societat del Coneixement i 
Serveis Personals i Sectorials; la tercera, Promoció de la Ciutat; i la quarta, 
Serveis a la Ciutat i Participació.  
 
Aquestes quatre grans àrees engloben per temes els que estan més 
relacionats entre ells, amb l’objectiu d’agilitar la tasca de governabilitat de la 
ciutat.  Volem dotar les comissions de la categoria de comissions de treball, 
perquè s’ha de poder permetre que siguin espais per construir acords i no 
només per donar compte de l’acció de govern.   
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, alcaldesa, bona tarda a tothom.  En tot cas, jo intentaré explicar el que fa 
referència a tot l’àmbit de les dedicacions, les assignacions, les ratificacions 
d’acords de nomenaments.  Tot l’àmbit més relacionat amb el tema del 
personal i de les dedicacions dels regidors.   
 
Des del punt de vista de l’equip de govern nosaltres hem fet, o hem intentat fer 
un esforç de reducció important que acabarà amb una reducció de 400.000 
euros anuals, pel que fa referència al que podríem entendre com aparell polític 
de l’Ajuntament.  És a dir, el que intentarem és que el pes salarial o el pes 
econòmic que representen els regidors i els grups en aquest cas, doncs sigui 
inferior al que era fins ara.  La situació econòmica considerem que ho 
comporta i el pes de les necessitats que té el propi ajuntament per tirar 
endavant els projectes socials i personals que necessitem, doncs fa menester 
això, doncs que siguem capaços de amb menys retribució fer, com a mínim, la 
mateixa o més feina de la que ha fet fins ara.  Ho dic perquè, com ja sabran, 
quan es parla de retribucions dels regidors, es parla sempre a nivells de 
dedicació.  Jo volia, en aquest sentit, fer-lis entendre que en cap cas parlem de 
reduccions de dedicacions, sinó de reduccions de sous.  L’única manera que 



 

disposem doncs per poder traduir o minvar en aquest sentit el pes dels sous 
dels regidors, és reduir l’import per dedicació.  Per tant, el que ha fet aquest 
Ajuntament, o aquest equip de govern, ha estat passar de les dedicacions que 
hi havia abans a dos exclusives, que cauran en l’alcaldesa i en la regidora Sra. 
Ariadna Llorens.  Quatre dedicacions al 80%, una dedicació al 50% i dos 
regidors de govern que no cobraran dedicació.  Vull deixar clar que no 
cobraran dedicació, que no vol dir que no facin dedicació.  El que hem fet, i ho 
hem volgut fer l’equip de govern, és un escalat fruit d’aquesta voluntat de reduir 
el pes econòmic que en aquest cas fins ara suportava l’Ajuntament pel que fa 
referència a la feina dels seus regidors.  Aquesta era la voluntat, i així hem 
procedit. 
 
Per altra banda, i pel que fa referència al personal eventual de confiança i 
directiu, hem reduït força, jo crec que de forma substancial, lo que s’entén per 
eventual directiu, eh?  N’hi havien sis, ara hi hauran dos.  També, com podran 
veure, dels sis que hi havien, els dos que passem no és que aquest equip de 
govern incorpori dos eventuals nous, sinó que es ratifica la voluntat de que 
dugues persones que fins ara, de les sis que hi havia, dugues que estan 
encara a hores d’ara treballant a l’Ajuntament, puguin seguir desenvolupant la 
seva feina.  Aquestes dugues persones són, per una banda, la responsable del 
personal, la cap de Personal de l’Ajuntament, perquè entenem que seria doncs 
de poc senderi doncs que un ajuntament no disposés de cap de Personal i per 
tant entenem que ha de seguir desenvolupant la seva tasca.  I segona, i que 
també té molta llògica, doncs la del director del Pla del Nucli Antic, que és un 
projecte que en aquest cas encara no ha finalitzat, que haurà de finalitzar a 
finals d’aquest any, i que ens semblava també d’absoluta llògica doncs que la 
persona que l’estava dirigint fins ara, el senyor xxxxxxxxxxxx, doncs el pogués 
seguir dirigint, doncs perquè ja havia fet el 80% de la seva feina pràcticament, i 
ara el que resta doncs és com a mínim acabar tota la feina engegada.  Per 
tant, aquestes serien les dugues persones eventuals que es mantindrien a 
l’Ajuntament, reduint la resta, i el que es fa amb el personal de confiança més 
política, també és fer una reducció i per tant a partir d’ara doncs el principal 
partit del Consistori no en tindrà, que és Convergència i Unió, disposarà, en el 
cas de que sigui aprovat així, el Partit Socialista, d’un tècnic, el Partit Popular i 
la CUP d’un administratiu a mitja jornada, i Iniciativa per Catalunya d’un auxiliar 
administratiu, eh?  Aquesta seria la intenció pel que fa referència a que els 
grups municipals puguin portar a terme la seva feina, puguin disposar de 
personal que els hi dongui suport i puguin, per tant, desenvolupar també –crec 
que és una cosa important- doncs que els grups que estan a l’oposició puguin 
ser... tenir el reforç administratiu necessari per poder tirar endavant la seva 
feina. 
 
En aquest cas em quedaria per recordar, pel que fa referència doncs a la 
ratificació ja ho he dit, i per tant no vull redundar doncs la ratificació del 



 

nomenament de la Sra. xxxxxxxxxxxx i el nomenament del Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Amb això crec que definim ben bé la voluntat de l’equip 
de govern de que existeixi doncs una reducció important pel que fa al cost 
econòmic de l’Ajuntament amb relació a aquesta situació.  Entenem que és el 
que ens demana la situació econòmica del moment i el que hem de dur a 
terme pel tal de que l’Ajuntament doncs, des del punt de vista econòmic, pugui 
tenir viabilitat des de l’opció que hem pres nosaltres de reduir al màxim 
possible aquests costos per tal de poder aprofitar al màxim possible els 
recursos de l’Ajuntament al servei de les persones. 
 
En tot cas també quedaria un punt per comentar, que seria el nomenament 
dels representants municipals en entitats supramunicipals i en altres 
organismes, que en principi el que hem nomenat avui són els representants on 
hi ha un únic representant, a excepció de dos casos i dos supòsits que he 
explicat als diferents portaveus, que seria el Consorci de Serveis a les 
Persones, perquè simplement es nomena un regidor de cada grup, i la 
Fundació de Sant Antoni Abat, perquè tradicionalment hi anava l’alcalde o 
alcaldesa en aquest cas, i el representant del principal partit de l’oposició.  Les 
empreses i altres organismes que haguem d’escollir ho farem al proper Ple, 
després de que tots els grups, que així també ens ho van demanar, tinguin 
temps suficient, perquè ja sabeu que molts d’aquests no calen que siguin ja 
regidors, i per tant que els grups tinguin temps suficient doncs per interlocutar 
amb la gent del seu partit o amb gent de la societat civil perquè es puguin 
incorporar en aquests organismes.  Estem a la seva disposició pels comentaris 
que vulguin fer. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Sánchez.  Passaríem la paraula a la senyora Iolanda 
Sánchez, del grup d’Iniciativa per Catalunya. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, alcaldesa, regidors, regidores.  El nostre grup doncs ara que hem fet doncs 
la concentració per les votacions dels punts del 2 al 8, anunciar-lis, de primer 
moment, doncs la nostra abstenció, perquè entenem doncs que l’organització 
del govern, de les dedicacions, tant dels polítics com les dedicacions que fan 
respecte al personal eventual de confiança, doncs són dedicacions doncs que 
crec que legítimament doncs el govern ha de plantejar, però en tot cas doncs 
nosaltres volem fer unes valoracions, així com el tema de les comisions 
informatives, la distribució que s’ha fet, doncs de temàtiques en les comissions 
informatives i àrees, i pel que fa també al suport dels grups municipals. 
 



 

Iniciativa per Catalunya-Verds exposàvem en el Ple de constitució que, doncs 
Vilanova i la Geltrú viu doncs uns moments complexes i té per a nosaltres, 
resumidament, tres grans reptes, un era el de plantar cara al present, per tant 
plantar cara a l’actual crisi econòmica, tot prioritzant allò que dèiem, que era 
l’activitat econòmica per un costat i l’atenció doncs a les persones, l’atenció 
social.  El segon repte que tenim en aquest mandat doncs és doncs el sistema 
de finançament local, la debilitat d’aquest sistema de finançament i segurament 
doncs la poca disponibilitat de recursos econòmics que tindrem en un futur.  I 
el tercer repte, doncs és el repte que ha sorgit doncs evidentment dels resultats 
de les eleccions del maig, que ha estat doncs d’una composició política a la 
nostra ciutat que fa que tinguem avui un govern amb minoria, amb nou regidors 
i regidores, i això evidentment doncs comportarà, i així s’explicitava en el Ple 
de constitució, que aquest govern doncs, a part de treballar en el dia a dia 
intensament, de la dinàmica municipal, la gestió quotidiana de la nostra ciutat, 
doncs s’haurà de dedicar intensament al diàleg, a l’intercanvi amb l’oposició 
per poder fer possible doncs que arribem als acords i que prosperin les 
propostes per a la nostra ciutat. 
 
Des d’aquests reptes, des d’aquests reptes que tenim en aquest mandat, la 
valoració que fem respecte a la dedicació del govern a la ciutat doncs trobem 
que és insuficient.  Insuficient perquè doncs això, a excepció del que s’ha 
plantejat de la dedicació exclusiva de l’alcaldesa i de la dedicació exclusiva de 
la senyora Ariadna Llorens, la resta de dedicacions parcials doncs ens 
semblen, ara per ara, insuficients i més quan en molts d’aquests casos 
d’aquestes dedicacions s’hauran de fer, o hauran de compaginar doncs 
activitats de dedicacions polítiques i segurament doncs d’activitats 
professionals.  I per tant, doncs, valorem doncs que aquesta dedicació serà 
insuficient.  I ho volem alertar perquè aquesta ciutat, al 1995, doncs també va 
tenir un govern amb minoria de Convergència i Unió, i en aquells moments 
doncs la ciutat va notar, va notar doncs aquesta poca dedicació, i amb poca 
dedicació política que va haver la ciutat.  I per tant, doncs nosaltres no volem 
posar pals a les rodes, però en tot cas, i dèiem ens abstindrem i estarem 
amatents i alertes doncs a que hi hagi doncs aquesta dedicació, perquè és 
evident que Vilanova no és la del 1995, no és la del 95, és una ciutat molt més 
gran, 66.000 habitants, i molt més complexa, amb problemes molt més 
complexes. 
 
Pel que fa a les comisions informatives, doncs comentar-lis que en aquest 
sentit ens costa, i segurament no entenem, però estem doncs... evidentment 
aceptem doncs l’organització que han fet de les àrees, però en aquest sentit no 
trobem escaient que doncs s’informi o es fagi aquest seguiment i aquest treball 
curós, en la part de Serveis Personals, concretament de les regidories de 
Serveis Socials i Salut, sense que es tingui en compte el que entenem 
nosaltres polítiques socials, que engloben doncs l’educativa, i que engloben 



 

doncs també per exemple doncs els Plans Integrals, no?, i aquesta separació 
doncs no la trobàvem escaient i volíem doncs comentar-los. 
 
I pel que fa al suport als grups municipals, doncs home, ens sembla una mica, 
deixi-m’ho dir així, ridícul que també s’hagi de fer des d’una manera 
proporcional a la representativitat.  Nosaltres entenem que el suport als grups 
municipals, doncs de la mateixa manera que se’ns donen recursos, com un 
ordinador o un despatx, i no mirem doncs si ens donen la meitat de l’ordinador 
perquè tenim solsament dos regidors, o un terç de l’ordinador, entenem doncs 
que els suports als grups municipals ha de ser igualitari, perquè s’entén i 
creiem doncs que és un suport a la tasca, al seguiment que han de fer, 
independentment de si ets un grup majoritari o minoritari, sinó són diferents els 
suports que s’han de fer i en aquest sentit nosaltres haguéssim volgut que 
aquesta no s’hagués fet amb el sistema proporcional que s’ha establert.  Per 
tant, reiterem la nostra abstenció.  I ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Hola, bona tarda a tothom.  Bé, igual que Iniciativa, nosaltres fem un vot global 
a tots els punts que es porten avui a votació, i per això hem demanat també 
que es tractessin junts, perquè entenem que formen part del mateix debat, i 
una cosa es compensa amb l’altra.  Nosaltres fem un vot global d’abstenció, 
meditada i sospesada i matisada en les reunions que hem mantingut amb el 
govern i amb les negociacions que hem portat i amb la predisposició i 
l’explicació que ens ha donat el govern sobre quines... les idees de fons que 
mouen l’actual distribució i assignació de retribucions del govern. 
 
Nosaltres entenem que avui, a diferència de fa quatre anys, tenim un govern 
amb minoria, un govern de nou regidors, i canvia, sinó substantivament, sí que 
qualitativament el paper dels grups municipals a l’oposició.  Canvia en el sentit 
que amb un govern amb majoria absoluta doncs la necessitat de treball polític i 
d’arribar a acords amb els grups de l’oposició és una, i amb un govern amb 
minoria, amb uns grups municipals a l’oposició doncs que en molts casos 
poden adoptar posicions de mig govern en moltes decisions, de 
coresponsabilitat en les decisions que s’aprovin, el paper dels grups a 
l’oposició és un altre.  Segurament doncs amb una responsabilitat major, amb 
una activitat forçosament major, més que res per responsabilitat amb el conjunt 
de la ciutadania.  
 



 

És per això que si fa quatre anys preníem una actitud determinada, ara en 
prenem la mateixa matisada, amb un altre, amb uns altres matisos.  Fa quatre 
anys nosaltres ens trobàvem en un Ple en què protestàvem enèrgicament 
perquè es repartien 6.000 euros per regidor per grup municipal, no?, de tal 
manera que anaven a parar doncs al grup municipal socialista 60.000 euros, al 
grup municipal de Convergència 54.000, al primer Ple, no?, en concepte doncs 
de posada en marxa dels grups municipals.  Nosaltres ens hi vam oposar de tal 
manera que vam rebutjar aquells 6.000 euros.  Avui hem de celebrar, igual que 
diré un parell de celebracions més, hem de celebrar que aquests diners, com 
és obvi, com és lògic en la situació social que viu Vilanova, no es tornin a 
repartir i per tant desapareguin del debat d’avui.  Era un dels nostres punts, de 
les nostres línies roges que plantejàvem fins i tot ara a l’hora d’entrar a parlar 
sobre aquest Ple de cartipàs enguany.   
 
Una altra, una altra qüestió que hi havia fa quatre anys, o fa dos anys, va ser 
que per un acord entre Convergència i el Partit Socialista, el grup majoritari de 
l’oposició llavors, que era Convergència i Unió, cobrava, a banda del que 
s’havia estipulat en l’anterior Ple de cartipàs fa quatre anys, passava a cobrar 
doncs l’equivalent monetari a un càrrec de confiança dels de l’escala salarial 
del govern, diguéssim, no?, de 3.000 euros cap amunt.  I això ho cobrava com 
una subvenció extra el principal grup de l’oposició.  Avui també hem de 
celebrar que aquesta subvenció que nosaltres consideràvem injusta, no injusta 
perquè la democràcia no ho mereixi, o no injusta perquè no sigui necessària, o 
no injusta perquè sigui necessària, ho és molta, no?, tota ajuda a l’activitat 
parlamentària, el problema és que tenim una societat, una economia i un 
moment social determinat i determinades despeses doncs no són ni 
justificables ni explicables davant dels nostres ciutadans. 
 
Finalment hem de celebrar –tercera celebració-, hem de celebrar, perquè era 
una altra línia roja, l’estalvi de 400.000 euros en la composició, com deia el 
regidor Francesc Sánchez, de l’aparell de govern, l’aparell polític de l’actual 
govern.  Passar d’1,2 milions d’euros, que era el que ens costava abans –dic 
xifres aproximades, eh?- a aproximadament 800.000 euros que ens costarà 
ara, no deixa de ser un estalvi significatiu.  Significatiu, i més quan arribin 
pressupostos i parlem de partides determinades, de per què ens plega un 
director artístic del teatre, o per què determinades coses no es poden fer, i 
veiem les quantitats de les que depèn que plegui o no un director artístic, que 
es faciliti o no unes determinades ajudes als aturats, etc., amb aquests 
400.000 euros es poden cobrir un bon ventall d’aquestes accions que en els 
pressupostos quedaven descartades doncs per manca de diners.  Per tant, ho 
celebrem. 
 
Ara bé, nosaltres hi ha coses que no les haguéssim fet igual, òbviament, 
perquè no és ni el nostre partit el que governa, ni són els nostres regidors, ni 



 

és la distribució que nosaltres haguéssim fet, és obvi, no?, però per això 
nosaltres, vistes les línies roges que no s’han franquejat, hem descartat el vot 
negatiu, però tampoc apostem pel vot positiu, perquè nosaltres haguéssim 
organitzat el govern segurament d’una altra manera.  I poso dos exemples, i un 
que hem comentat també en les reunions pertinents prèvies en aquest Ple. 
Nosaltres, malgrat saber que la retribució dels càrrecs al govern, alcalde i 
regidors, alcaldessa i regidors, és de la mitjana o de la mitjana cap avall 
respecte als ajuntaments de la mateixa grandària al Principat de Catalunya 
nosaltres considerem, i nosaltres, perquè ho haguéssim fet així i perquè allà on 
estem governant, que són quatre municipis, ho hem fet així, és la primera 
decisió que hem pres, i hem baixat del 20% al 60% les retribucions de l’alcalde 
i dels regidors als municipis on estem governant, nosaltres no estaríem cobrant 
els diners que s’estan cobrant ara l’alcaldessa i els regidors.  I els arguments 
del govern els entenem, vénen... ja els explicaran en tot cas a la seva 
intervenció, però nosaltres entenem que un càrrec públic que representa una 
ciutat en la seva major part, o en una bona part, que té serioses dificultats per 
sobreviure en el dia a dia, per trobar sortida laboral, per arribar còmodament o 
arribar, simplement, a final de mes, els sous dels seus càrrecs públics voldríem 
que fossin d’alguna manera representatius d’aquesta realitat i ara mateix, tot i 
saber que estan en la mitjana o de la mitjana cap a baix de les ciutats de la 
mateixa grandària, no aconsegueixen estar al nivell del sou mitjà, segurament, 
o de la situació familiar i laboral mitjana dels ciutadans de Vilanova i la Geltrú. 
 
Nosaltres també hem qüestionat diverses coses que vull simplement fer 
públiques aquí, són alguns raonaments que hem parlat en reunions, a les 
reunions prèvies amb el govern per tractar dels temes que avui van a Ple.  La 
primera és que –ja s’ha parlat- al contrari del que s’ha fet fins arribar en aquest 
Ple, volem que a partir d’aquest Ple els temes que hagin de venir a Ple es 
parlin en Comissió Informativa i es parlin amb tots els grups conjuntament.  
Diguéssim que la dinàmica de reunions bilaterals, trilaterals, etc., entenem que 
és el primer mes, però no és la que nosaltres volem i així sembla que el govern 
ho vol respectar. 
 
També hem qüestionat, i no perquè en dubtem des del primer dia, eh?, sinó 
perquè ens toca qüestionar-ho per saber en el futur com anirà, hem qüestionat 
si hi haurà prou capacitat, sobretot dels dos regidors, no?, que tenen altres 
dedicacions polítiques fora de Vilanova, si podran complir amb la seva tasca.  
No és que dubtem des de l’inici, és una qüestió que posem sobre la taula i que 
segurament, doncs igual que amb la resta de regidors, encara que tinguin el 
150% de dedicació laboral o el que sigui a l’Ajuntament, qüestionarem o 
mirarem de qüestionar-ho en els propers quatre anys, depenent de la feina que 
es faci. 
 



 

I finalment només apuntar un tema més tècnic.  Nosaltres, a la Junta de 
Portaveus ja ho vam dir, que com a administratiu, auxiliar administratiu, que li 
correspon a la CUP, no volíem que fos administratiu, perquè en principi se’ns 
va proposar auxiliar administratiu i és com volem que sigui.  Bé, i l’auxiliar 
administratiu... La CUP, al contrari que fa quatre anys, nosaltres fa quatre anys 
vam rebutjar la figura de l’auxiliar administratiu per a la CUP.  Ens pertocava, 
segons el repartiment que es va fer al Ple, ens pertocava una mitja jornada 
d’algú de nosaltres que fes un suport a la tasca del grup municipal.  Fa quatre 
anys ho vam rebutjar.  Enteníem que la circumstància, nosaltres amb un 
regidor i el govern amb majoria absoluta, permetien que nosaltres amb els 
diners del grup municipal paguéssim aquest suport administratiu.  Ara 
entenem, i no sabem si ens equivoquem o no, en tot cas el temps ho dirà, 
entenem que tres regidors, govern amb minoria i, per tant, més responsabilitat, 
una tasca de volum que esperem o volem que sigui molt major que la que hem 
tingut aquests quatre anys, per la situació que es genera en el Ple, ens fan 
agafar aquest auxiliar administratiu i, per tant, fer allò que no vam fer fa quatre 
anys, que és agafar aquest auxiliar administratiu.  Ho expliquem perquè és una 
decisió que hem debatut llargament a dins de la CUP, que fins i tot vam dir al 
govern que ho estàvem debatent i () moment.  I finalment hem pres aquesta 
decisió.  No sabem si serà encertada o no, però és la que hem pres. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  És cert que ho va comentar a la Junta de Portaveus i 
en tot cas suposo, senyor secretari, que això ho podem corregir i votar-ho tal 
com s’indica. 
 
SECRETARI 
 
Sí.  En comptes de 2 administratius seria 1 administrativa i 2 auxiliars. 
 
ALCALDESSA 
 
Passaria la paraula al senyor Santi Rodríguez, del Partit Popular. 
  
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, nosaltres, a l’hora de fixar la posició al 
respecte d’aquests punts anomenats popularment el cartipàs, preferim no mirar 
enrere, no veure què es va fer en legislatures anteriors, o fins i tot al segle 
passat, sinó que preferim mirar quines són les necessitats del moment, i 
preferim posar la vista en el futur, no?  I en aquest sentit creiem que el govern 
municipal ha de tenir una certa capacitat per poder decidir com s’organitza i 
això és el que se sol fer i el que fa l’actual govern en el Ple de cartipàs.  I a 



 

partir de l’organització proposada pel govern municipal, crec que, com a mínim 
el nostre grup del Partit Popular es posiciona al respecte en funció de si es 
considera raonable o acceptable, no compartit, perquè suposo que cada grup 
es podria organitzar o es voldria organitzar a la seva manera, i per tant, a partir 
d’aquesta visió posicionar el grup.   
 
El nostre grup es posicionarà en l’abstenció des d’aquest punt de vista, 
considerant que l’organització és la que ha triat el grup que està... el grup de 
Convergència i Unió que està en el govern, considerant que no hi han 
situacions que puguem considerar en absolut anòmales, sinó que forma part 
dintre de la normalitat.  Sí que veiem alguna, dintre de la distribució de 
comisions informatives, algunes competències segurament que estan una mica 
barrejades entre una comisió i una altra.  Crec que ha respost més a la 
necessitat pròpia del grup de Convergència i Unió d’organitzar l’Ajuntament, 
que no pas a una necessitat de la ciutat en quant a organització de les 
competències, però que en qualsevol cas no creiem que això hagi de ser 
objecte –sempre i quan vostès, i serà cosa seva, tinguin la seva adequada 
coordinació entre les comisions informatives-, no crec que hagi de ser objecte 
d’un posicionament específic diferent. 
 
Di’ls-hi que nosaltres no exigirem d’aquest govern –ni d’aquest ni de cap- ni 
més ni menys dedicació.  Lo que exigirem seran resultats.  Lo que exigirem 
serà que, d’acord a aquelles necessitats que té la ciutat, que el govern actuï 
d’acord amb aquestes necessitats.  Ni demanarem més ni menys dedicació.  
Dedicar més hores a un lloc de treball o a una determinada responsabilitat, no 
és ni molt menys sinònim de més eficàcia.  Per tant, lo que nosaltres 
demanarem serà eficàcia, no dedicació, no? 
 
Per tant, havent anunciat la nostra abstenció al conjunt de temes, i veient el 
resultat econòmic final que resulta d’aquesta organització, que és d’un estalvi, 
400.000 euros en el global anual, diguem, en el pressupost del 2011 serà de 
200.000 euros, eh?, i per tant en el proper pressupost veurem si això es manté 
o hi ha alguna variació en aquest sentit, però en qualsevol cas, en el total anual 
de 400.000 euros, creiem doncs que a més a més és una bona notícia i que 
s’adiu molt a les circumstàncies actuals econòmiques i socials del moment, de 
la ciutat i de tot el país, no?  Per tant, a més a més de que vostès s’organitzen 
com tenen a bé fer-ho, ho fan d’una manera que estalvien recursos a 
l’Ajuntament, per tant recursos dels ciutadans, i entenem que això és una bona 
notícia. 
 
Per tant, com els hi deia, nosaltres ens abstindrem en el global de punts, amb 
una única excepció, i aquesta única excepció és el nomenament del director 
del Pla del Nucli Antic.  No es tracta d’una qüestió, ni molt menys, envers a la 
persona, però sí que es tracta d’una qüestió de que entenem que hi ha, o que 



 

aquesta persona té un marcat accent polític i que respon a unes lògiques d’un 
govern anterior, que no és l’actual govern, no?  Per tant, nosaltres creiem que 
el govern comet un error amb la ratificació del nomenament del director del Pla 
del Projecte Integral del Nucli Antic en la mateixa persona que ho anat portant.  
No hi ha res que impedeixi que hi puguin haver canvis en aquesta 
responsabilitat i per tant nosaltres, respecte d’aquest nomenament, hi votaríem 
en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Joan Ignasi Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa, regidors.  Vagi per endavant també, com els 
altres grups, la nostra abstenció.  Ja el primer dia que vam tenir l’oportunitat de 
parlar amb l’alcaldesa jo mateix, en nom del grup municipal socialista, així li 
vam manifestar.  Considerem que l’organització, tant les comisions 
informatives com el cartipàs, com tot el que fa referència a l’organització del 
govern, correspon al govern i, en conseqüència... i a l’alcaldesa en aquest cas, 
molt especialment, i en conseqüència el que és més coherent és que hi hagi 
una abstenció per part dels grups.  Però naturalment també voldríem dir la 
nostra opinió respecte d’algunes de les qüestions que avui, amb l’abstenció 
dels grups i el vot a favor del govern, doncs s’aprovaran, no? 
 
Des del punt de vista de les comisions informatives, tinc més la sensació –una 
mica com comentava el Sr. Rodríguez- que respon més a una distribució 
interna del propi govern.  És equilibris interns de grup i de coalició, que no tant 
a les necessitats funcionals del govern, no?, i de l’organització de les 
competències municipals.  En aquests moments doncs està hisenda i règim 
intern juntament amb serveis socials i salut, per exemple, o educació, esports i 
cultura estan en tres àrees diferents.  Podria posar alguns exemples més de 
coses que des del nostre punt de vista xoquen una mica, topen una mica amb 
una organització que des del nostre punt de vista seria més coherent.  Però 
insisteixo que això respon a la seva decisió.  O àrees molt grans, en les que hi 
han moltes i moltes competències, com les que presideix el Sr. Sánchez o la 
Sra. Glòria García, o àrees molt més primes, amb menys competències, com el 
cas de la que fa referència més als temes d’educació i d’ocupació, etc., no?  
Per tant, jo crec que més respon a una voluntat i a unes necessitats 
d’organització del grup, no?, que no tant d’organització del govern.  De fet, així 
ens ho van expresar una mica la idea de compaginar persones que ja eren 
regidors i persones que s’incorporen de nou en el govern, bueno, en el 
consistori, no?  Però clar, això és un problema del grup, no de la ciutat, i per 
tant em sembla que fixar l’organització de les comisions informatives en 



 

aquesta dimen... des d’aquesta perspectiva, pues hauria sigut millor pensar 
doncs en les competències realment i en la coordinació de les mateixes.  Però 
reitero en aquest sentit, el nostre vot serà, igual que en els altres temes, 
d’abstenció. 
 
Pel que fa referència a les dedicacions, una primera reflexió.  Efectivament, hi 
ha una disminució d’un terç dels recursos destinats a l’aparell polític, més o 
menys directament proporcional a la reducció de la dimensió del govern 
municipal.  Benvingut sigui en aquest sentit doncs la reducció, si serveix 
perquè segueixi funcionant i dirigint políticament la ciutat, doncs el govern 
municipal.  I en aquest sentit nosaltres aquests aspectes els seguirem 
atentament. 
 
Una segona reflexió, es tracta d’un govern de nou regidors i en el Ple que hem 
aprovat l’acta ara, el Ple d’investidura, se’ns va insistir bastant en que 
entràvem en una etapa en la que encara hi hauria més diàleg i més 
transparència.  I jo diria que en alguns aspectes comencem malament, i no vull 
fer maximalismes, perquè finalment portem tres setmanes i per tant és un 
moment, eh?, són actes puntuals, però jo vull posar... deixar constància de que 
en alguns aspectes comencem malament.  Per exemple, el principal grup de 
l’oposició, el més gran, el principal, el que té més regidors, el principal ho és 
cada un, eh?, el principal grup de l’oposició, dels temes de la dedicació del 
cartipàs se’n va enterar pels mitjans de comunicació.   I em sembla que no és 
un bon mecanisme si parlem d’una època en la que la transparència i la 
dedicació... ai, i la transparència i el diàleg és el que ha d’imposar-se i el que 
ha de funcionar com a prioritat. 
 
Una tercera reflexió, i alguna referència hi ha fet algun altre portaveu, amb 
relació a les dedicacions.  Jo no dubto de la dedicació ni de la competència, ni 
de les ganes, ni de la serietat, ni de la il·lusió, ni molt menys, de cap dels 
regidors.  I efectivament crec, sincerament, alguns perquè els conec i altres 
perquè he tingut la fortuna de coneixe’ls recentment, i no en dubto el més 
mínim de tot el que he dit, i ho dic molt francament, però la direcció política de 
l’Ajuntament, compaginada amb moltes altres activitats per part de molts altres 
regidors –si això es produeix així- és quelcom que pot anar, pot anar –i poso el 
condicional-, pot anar en detriment de l’eficàcia de la gestió per part del govern 
municipal i això és quelcom que nosaltres seguirem atentament.  Perquè 
efectivament hi han persones que tenen responsabilitats molt importants i molt 
estratègiques en aquest moment a la ciutat, que no pot ser que dediquin i que 
tirin endavant les seves responsabilitats en el temps que els hi quedi lliure en 
altres funcions.  I per tant, en aquest sentit crec que hi ha d’haver un seguiment 
per part de l’oposició i per part del propi govern i de l’alcalde perquè això no 
sigui en aquesta... no vagi en aquesta direcció.  Alertem respecte d’aquesta 



 

qüestió sense entrar... sense més acritud i sense més comentaris que el que 
he fet referència. 
 
I finalment volia també fer referència –també, insisteixo, sense acritud, perquè 
estem en els primers passos del govern municipal- que jo crec que hi ha un 
capteniment per part del govern municipal molt hostil amb relació al principal 
grup de l’oposició.  I ho estem detectant en determinades coses que creiem 
que haurien de corregir.  Mirin, s’ha fet referència a una... a la reducció de les 
despeses pels grups municipals, no?  I efectivament vam tenir una reunió de 
tots els portaveus a petició també del grup socialista, per parlar amb total 
transparència, amb total transparència d’aquest tema.  Pel que fa referència a 
les assignacions als grups municipals i perquè en quedi constància, perquè em 
sembla que és important de dir-ho, s’ha fet una reducció a les assignacions als 
grups municipals, única i exclusivament al grup socialista, és a dir, al principal 
grup de l’oposició.  El principal grup de l’oposició, si fins ara cobrava sis, rebia 
sis, ara rebrà tres.  I la resta de grups exactament el mateix.  És a dir que hi ha 
hagut una reducció molt dràstica, molt directament dirigida contra un grup, 
contra el principal grup de l’oposició.  Jo crec que això és negatiu, però 
sobretot el que més greu ens sap és el mètode que s’ha utilitzat per fer-ho, que 
és informar al grup socialista –diuen que per casualitat o pel que sigui, o per 
agenda o per calendari- l’últim de tots els grups d’aquesta decisió.  I crec que 
és un error que haurien de corregir, en les formes, en el mètode, si em 
permeten en l’actitud un xic altiva per part del govern amb relació a aquest 
tema, i que em sembla que ha estat, sincerament els hi dic, i d’acord els hi dic, 
i crec que ho comparteix més persones que no només aquest portaveu, 
desproporcionadament agresiva amb el principal grup de l’oposició.  En aquest 
sentit puc compartir la necessitat de que hi hagi una reducció de les despeses 
destinades als grups, però això s’hauria d’haver plantejat en termes absoluts, 
de dir quina és el nostre capteniment respecte de la reducció dels grups, però 
no una decisió unilateral, ja preestablerta abans de començar a parlar, per anar 
directament contra una assignació que tenia un grup municipal, que és el 
principal partit de l’oposició.   
 
No volem entrar més a fons amb relació a això, però sí que teníem la 
necessitat d’expresar-ho, perquè em penso que el mètode, sobretot el mètode, 
que s’ha utilitzat, i per això ho vam volguer corregir demanant, per evitar 
susceptibilitats, que es parlés entre tots per poder expresar nosaltres quina era 
l’opinió i el nostre capteniment sobre el que havia passat, i la nostra queixa 
també, pensem que no s’han fet en aquest sentit bé les coses, perquè 
finalment el que acaba passant és que la redistribució que s’ha fet de les 
assignacions als grups ha acabat sent lesiva en el cas de les assignacions 
només per a un grup municipal.  Però amb independència d’això, insisteixo, 
ens hauria agradat que hi hagués hagut un criteri de plantejament obert sobre 
quin era el capteniment del govern municipal i poder-ne parlar més entre tots.  I 



 

em sembla que aquí, modestament, sincerament, crec que s’han precipitat i 
que han tirat massa pel dret prescindint del diàleg amb el principal grup de 
l’oposició. Amb relació a aquest tema amb tots els grups, eh?, vull insistir molt i 
molt en aquest tema, perquè crec que aquestes qüestions s’han de parlar entre 
tots els grups.  Jo només els hi demano que reflexionin sobre el que ha estat 
aquest procés que, insisteixo, crec que ha estat poc subtil, com a mínim, poc 
obert al diàleg amb el principal grup de l’oposició i per tant, tant en aquest tema 
com en els altres, que allò del diàleg es practiqui a més a més de dir-se i estic 
convençut que si aquest és el capteniment del govern municipal trobaran en el 
grup socialista un col·laborador necessari per tirar endavant els temes que 
afectin a la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Sánchez havia demanat la paraula i després, si algú ho desitja, 
obriríem un segon torn de paraules. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, en primer lloc agrair a tots els grups municipals tant el to com la seva 
abstenció, que en aquest cas permet a l’equip de govern doncs tirar endavant 
el cartipàs que planteja, no?  Si els hi sembla bé, començaré... intentaré 
respondre algunes de les coses que s’han dit i començaria pel principal partit 
de l’oposició. 
 
Senyor Elena, li agraeixo el to, li agraeixo el posicionament, però primer 
m’agradaria dir-li que en principi la distribució que hem fet encara a hores d’ara 
no és un problema per a la ciutat.  Ho dic perquè ho ha plantejat com si ja fos 
un problema.  Jo crec que no és un problema, és una forma d’organitzar-nos 
per part nostra.  Que no es fa amb voluntat d’equilibris de partit, com han 
pogut... o com he pogut interpretar de les seves paraules, sinó com a forma, 
des del nostre punt de vista llògica, d’organitzar un govern doncs que té 
diferents sensibilitats, diferents persones, i fins i tot diferents actituds polítiques.  
I per tant, per a nosaltres, que creiem en el treball en equip, consideràvem 
oportú i necessari reduir o, com a mínim, disposar de quatre grans comisions, 
o grans àrees, però que aquestes dupliquessin, hi haguessin diferents regidors 
també perquè permetessin doncs un treball en equip molt més fort en aquest 
sentit i molt més equilibrat.  Aquesta és la nostra idea.  Jo crec que a hores 
d’ara, li torno a dir, no és un problema sinó que nosaltres considerem que serà 
una oportunitat. 
 
Pel que fa referència a la reducció que vostè comentava, i que no nego, de 
l’assignació al principal grup de l’oposició, jo crec que vostè no s’ho mira en 
global, i disculpi que li digui així, perquè si vostè mirés en global les 



 

assignacions als grups i al personal de suport administratiu, el que podria 
veure és que l’altre grup que surt sense també en aquest cas més “perjudicat” 
és el grup del govern, perquè no disposa de cap persona de confiança política, 
el que es deia habitualment personal de confiança política, a l’estructura 
municipal.  Per tant, la seva reducció existeix, no li nego, fins i tot puc entendre 
que es pugui estar molest per part del seu grup, però també vull que tingui una 
visió més general i que vegi que no només el seu grup es pot sentir perjudicat, 
sinó que el grup del govern, fent, jo crec, en aquest cas un esforç important, 
doncs també és absolutament perjudicat des d’aquest punt de vista, no?, no 
disposarà de cap persona de confiança, com abans sí que hi havien hagut, no? 
 
Pel que fa referència al senyor Rodríguez, comentar-li doncs que agraeixo 
també el to, agraeixo la voluntat doncs de participar en les decisions del 
govern, com tots els grups també ho han fet.  Jo li voldria doncs explicar, 
perquè vostè, a diferència dels altres grups, planteja un no, una negativa a un 
punt en concret.  Nosaltres discrepem, evidentment, de la seva valoració, 
perquè entenem que la tasca que fa el senyor xxxxxxxx, pel que fa referència a 
la feina que ha de fer a nivell municipal, que és ser director del Nucli Antic, que 
és una feina absolutament tècnica, per tant és un eventual tècnic, en cap cas 
de relació política, i entenem que tot el desenvolupament del Pla del Nucli Antic 
ha de finalitzar i el que seria, jo crec, absurd i des del nostre punt de vista fins i 
tot alentir, podria alentir tot el procés de finalització, seria ara doncs dedicar-
nos a canviar una persona, o buscar una altra persona que ho pogués portar.  
Creiem que la valoració tècnica de la seva feina és positiva i per tant entenem 
que pot continuar la tasca que va començar i acabar-la. 
 
Pel que fa referència al senyor Arrufat, que ens comentava també, torno a 
insistir, agrair la seva abstenció, agrair l’abstenció de tots, però també la seva 
en especial en aquest sentit, i comentar-li un parell de coses que ell ha dit amb 
relació al tema dels sous.  Jo crec que nosaltres fem un esforç important, 
entenc el seu posicionament, és un altre, ell a part de la reducció de sous 
voldria una reducció de cada un dels sous, eh?  Nosaltres hem valorat doncs 
que la tasca que fan els regidors doncs està pagada de forma justa, jo no diria 
que sigui ni molta ni poca, dic la justa, la que pertoca.  Segurament si 
entréssim en un debat i fiquéssim el focu molt més elevat veuríem que els sous 
que es cobren són bastant reduïts per la responsabilitat i la competència que 
tenen les persones que s’incorporen a la tasca de govern.  En molts casos, no 
diré quins, però en molts casos serà gent que deixa de percebre doncs sous a 
les seves feines per cobrar menys a l’hora de venir a fer de regidor.  És una 
absoluta voluntat personal, per tant no és perquè ningú ens ho agraeixi, en cap 
cas, però sí que entenem que els sous que hi han són justos i no els posem en 
qüestió.   Pel que fa referència a dos regidors que vostè comentava i que 
també ha sortit en algun altre moment, que tenim altres... vostè no ho ha dit 
així, però altres han dit que tenim altres responsabilitats, dir-li que tant el 



 

senyor Figueras com jo mateix tenim com a principal dedicació, i tindrem com a 
principal dedicació l’Ajuntament de Vilanova.  En el cas de que això no sigui 
així, estic convençut que l’alcaldesa ens ho notarà i ens ho farà saber i en tot 
cas, doncs, si no fos així, tindrien vostès tot el dret del món a queixar-se de 
que la nostra activitat no fos la necessària i l’oportuna.  Espero que això no 
sigui així i que vegin que nosaltres doncs la principal dedicació de tindrem serà 
el nostre Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a la senyora Sánchez, comentar-li un parell de coses.  Ho 
deia al principi de la meva intervenció; jo no he volgut parlar de dedicacions, 
sinó de percepcions, de retribucions, perquè per a nosaltres el que hem fet és 
una reducció global del pes econòmic de les dedicacions, però tenint clar que 
la gent es dedicarà en cos i ànima.  Perquè no entenem la vida política i la vida 
pública a un Ajuntament si no és dedicant tots els teus esforços, no?  I per tant 
crec que aquestes tres setmanes que ja hem començat a rodar han pogut 
veure o han pogut notar que la nostra dedicació, la de tots els regidors, els nou 
que formen el govern, ha estat la màxima que han pogut donar.  I en això 
incorporo un punt que ha dit el senyor Rodríguez, i que jo també comparteixo, 
que més que les hores que puguin passar aquests regidors a l’Ajuntament, jo 
espero que vostès els valorin per l’eficàcia i pels resultats que puguin tenir, no? 
 
I pel que fa referència al que comentava la senyora Sánchez amb relació al 
tema de les comisions, i el no entendre doncs la diferència o el fet que en una 
comisió no hi hagi doncs... hi hagi la part educativa i no hi hagi la part social, 
comentar-li també que, com li he dit al senyor Elena, no?, que és una forma 
d’organitzar-nos.  També li dic una cosa, nosaltres ho entenem des de 
l’humiltat, és a dir, tenim clar que aquestes comisions, com seran unes 
comisions de treball, també han d’incorporar la veu dels grups de l’oposició, i 
en el cas de que veiem, tots plegats, també vostès i no només nosaltres, que 
aquesta forma d’organitzar el Consistori, ja no en l’acció de govern, sinó en el 
debat a les comisions, no acaba de reeixir com considerem, doncs evidentment 
estarem oberts a fer qualsevol canvi o a modificar allò que sigui oportú.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Tan sols per afegir algunes coses al debat i per respondre algunes coses que 
s’han dit.  La primera de totes, quan Iniciativa ha intervingut al principi per dir 
que entendria com a més lògica que tots els grups a l’oposició cobressin o 
estiguessin remunerats o amb les mateixes instruments, no?, per igual, 



 

independentment de la seva representació.  Nosaltres ja ho vam dir a la Junta 
de Portaveus, no hi estem d’acord, entenem que hi ha grups a l’oposició que 
han rebut un suport més gran de la població i d’altres més petit i, per tant, en 
proporció a això han de desenvolupar també la seva tasca.  Era una 
puntualització només per deixar constància de la nostra opinió.  En el debat, 
respecte al que ha dit el Partit Popular, en el punt que votarà no, bé, nosaltres 
hi hem estat pensant i és cert que és un càrrec de designació política, en el 
seu dia ho va ser, i segurament doncs no va ser escollit per la seva alta 
capacitat tècnica, de la qual no en dubtem en absolut, però no va ser escollit 
entre una sèrie de candidats, sinó per una confiança política d’un grup del 
govern, però entenem que és... té la seva lògica i té el seu sentit per finalitzar 
un cicle que sigui ell mateix qui finalitzi doncs el Projecte d’Intervenció Integral 
del Nucli Antic que, d’altra banda, doncs és un projecte doncs reeixit de 
l’anterior govern i que a més a més és això, vull dir, aprovem avui la designació 
d’un càrrec de confiança que durarà només fins a desembre, perquè és fins a 
desembre que dura el PINA.  
 
Ara bé, no així amb l’altre càrrec de confiança que s’aprova.  No és així, 
nosaltres ja hem expressat el nostre desacord.  No se’l manté perquè estigui 
finalitzant una tasca, en tot cas no ho entenem nosaltres així, sinó que el seu 
manteniment en el lloc de treball és una designació del nou govern perquè 
aquesta persona ocupi aquest càrrec.  És una designació voluntària, no és una 
cosa que roman del darrer govern i que bueno, la fa en dos mesos i s’acabarà 
com l’altre càrrec de confiança, sinó que és una designació perquè desenvolupi 
una tasca que el govern doncs ja ha dit que serà la que serà, però en tot cas 
nosaltres l’interpretem com una designació de l’actual govern i, per tant, si mai 
hi ha crítiques o felicitacions a la figura de la persona que ocupa... no a la 
persona, perdó, de la feina que desenvolupa doncs aquest càrrec de 
designació política, càrrec eventual directiu, doncs seran crítiques que 
nosaltres atribuirem als responsables polítics actuals. 
 
Respecte a les comissions informatives, nosaltres... bueno, per això he dit en 
l’anterior intervenció que nosaltres no ho haguéssim fet igual, però és obvi, o 
sigui, per això ens presentem en candidatures diferents i per això 
organitzaríem les coses de forma diferent.  Però sí que és cert que hi ha una 
certa desigualtat que no sabem si és només que la veiem nosaltres sobre el 
paper i després a la pràctica no serà tan desigual, però veiem una desigualtat 
en la importància de cadascuna de les comissions.  I especialment doncs 
veiem que n’hi ha una, la de Coneixement i Serveis Personals, crec que es diu, 
que entenem que té poca activitat.  Després, que no estan els temes agrupats 
de la forma més òptima i funcional possible.  Jo crec que és impossible, no?, 
l’òptima distribució en quatre àrees de tots els temes de l’Ajuntament, sempre 
provoca elements pel riure, no?, perquè hi ha àrees doncs que estan 
separades en dues comissions que no s’entén perquè estan separades o 



 

temàtiques que estan juntes a la mateixa comissió que no hi ha per on casar-
les.  Però en tot cas això depèn de cada govern. 
 
I finalment, bé, la rèplica, el nostre qüestionament dels actuals sous i que no 
m’hi estendré.  Es pot partir de la situació laboral dels regidors que, com ja ha 
dit el govern, doncs fan òbviament un sacrifici, no tant salarialment sinó perquè 
ser regidor ja és un sacrifici segurament del govern, no?, perquè no té una 
jornada laboral que comença a una hora i acabi en una altra, però nosaltres 
insistim que de situacions laborals a Vilanova n’hi ha moltes i molt variades, i 
responsabilitats també.  I un torner i un manobre i un... tenen altes 
responsabilitats sobre la vida d’altres persones directes sobre el treball que 
estan fent i més que res que el risc que corren no és que s’equivoquin en una 
cosa i vagin a judici, sinó que el risc que corren és que es quedin sense feina i 
deixin la seva família sense ingressos, i per tant la responsabilitat diguéssim 
que s’entén de moltes maneres i hi ha molta gent que diàriament té moltes 
responsabilitats i que ni aspira a cobrar aquests sous, sinó que aspira 
simplement a alimentar els seus.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, només per aclarir alguna qüestió amb relació a l’únic punt de discrepància 
important que hem mostrat, no?  En primer lloc, nosaltres no volem citar el nom 
de la persona, perquè no volem i hem expresat, hem començat expresant el 
respecte per la persona i ho reiterem, per tant no és una qüestió personal, sinó 
és una qüestió d’un determinat càrrec i a qui se li assigna aquest càrrec, és el 
director del Projecte Integral del Nucli Antic.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Si fos una qüestió, si fos un càrrec tècnic no l’estaríem 
aprovant avui.  Sí, no, no, senyor Sánchez, si fos un càrrec tècnic no l’estaríem 
aprovant avui.  Primera qüestió.  Segona qüestió: si fos un càrrec tècnic també 
a l’expedient diria “personal eventual tècnic” i diu “personal eventual directiu”.  I 
tercera qüestió: si aquesta persona està ocupant aquest càrrec és perquè va 
tenir la confiança d’un equip de govern anterior i tenia una determinada 
adscripció política.  I aquí ve el nostre... la nostra sorpresa i la nostra... el 
nostre posicionament contrari en aquesta proposta i en aquest càrrec. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 



 

JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, efectivament, amb relació a les comissions informatives reiterar una mica 
el que he dit, sempre sota el paraigües del que deia: probablement tothom 
faríem divisions de comisions informatives diferents, cada grup, i probablement 
tots els grups les faríem diferents depenent del moment i del context.  Això és 
evident.  I que el temps anirà veient com evolucionen o no, i que respecto 
absolutament que la competència per tirar-les endavant i per distribuir-les és 
del govern municipal.  Dit això, em ratifico en les impresions que tinc respecte 
del que hi ha darrere d’algunes de les decisions en la distribució de les 
comisions informatives. 
 
I respecte a lo de les assignacions als grups, he volgut subratllar que parlava 
més del mètode que del fons.  Insisteixo que respecte del fons crec que 
haurien de reflexionar més fredament, però parlo fonamentalment del mètode 
perquè crec que va ser, sincerament, un error.  És a dir, afirmar que es 
necessita reduir una cantitat i prendre una decisió unilateralment i que el grup 
afectat sigui l’últim en enterar-se no és una bona manera de fer les coses.  Que 
no passa res, perquè estem començant i es poden cometre errors, i punt, i no 
passa res, però insisteixo en que el mecanisme em sembla que no va ser 
l’adequat.  Si existia un acord en què el principal grup de l’oposició tenia unes 
assignacions per poder desenvolupar la seva tasca, justament és el govern 
actual el qui n’era beneficiari d’aquests ajuts, sembla poc raonable que el nou 
principal grup de l’oposició sigui l’últim en enterar-se’n per part del govern que 
fins ara era el beneficiari d’aquests ajuts, que a partir d’ara no existeixen.  Crec 
que podem compartir que el mètode no és el més adequat.  Lo qual no vol dir 
que aquest grup hagués defensat que s’haguessin de mantenir, per això vam 
demanar fer una reunió de tots els grups, per poguer-ne parlar oberta i 
francament i de forma transparent.  En aquest sentit voldria subratllar que el 
nostre aixecar el dit és amb relació al mètode que s’ha utilitzat, que em sembla 
que compartim de forma transversal moltes persones, en que no ha estat el 
més adequat. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo, per tancar aquest debat, jo voldria destacar un parell de temes, un parell 
de punts que crec que són importants, perquè ha estat un debat llarg, potser 
s’ha perdut una miqueta els punts més importants.  Jo voldria destacar com a 
govern municipal l’aposta d’aquest govern municipal perquè les comisions 
informatives, de les que ara estem parlant, que estem parlant del seu 
contingut, s’han fet amb l’ànim de que fossin equilibrades, perquè s’hi puguin 
parlar tots els temes amb comoditat, i sobretot voldria destacar la voluntat 
d’aquest govern de que aquestes comisions deixin de ser comisions 
informatives i passin a ser comisions participatives.  Aquesta és la nostra 



 

voluntat i aquesta mateixa setmana ja ens posarem d’acord amb els horaris i 
amb els dies per quedar i volem que a partir de la setmana que ve ja 
s’engeguin aquestes comisions setmanalment, les quatre àrees, per parlar de 
tots els temes que hagi d’haver-hi, però afegint-hi aquest plus de participació.  
És a dir, no seran unes comisions on el govern anirà a explicar als grups de 
l’oposició què ha decidit, sinó que serà unes comisions on s’anirà a treballar els 
25 regidors de l’Ajuntament, que ademés crec que és el que ha de ser, perquè 
els 25 regidors són persones que la ciutadania ha elegit i, per tant, crec que 
tenen el dret a participar d’aquesta manera activa en el govern.  Això per una 
banda; el concepte: deixen de ser comisions informatives i passen a ser 
comisions participatives. 
 
I el segon concepte que vull destacar és l’estalvi de 400.000 euros en el cost 
polític de l’Ajuntament, que crec que ara és molt necessari i seria totalment 
irresponsable no haver-ho plantejat d’aquesta manera.  
 
Per tant, dos eixos principals de la nostra acció de govern: participació i 
reducció de despeses.  Per què?  D’aquesta manera aquesta serà la base de 
com treballar per aconseguir els dos eixos principals del nostre govern, que 
aquí també s’han apuntat, perquè jo crec que ademés són eixos en els quals la 
majoria dels que aquí estem presents estarem d’acord, que és treballar perquè 
a Vilanova es reactivi l’activitat econòmica, en definitiva, per crear ocupació i 
treballar amb fermesa per garantir que tots els serveis que es donen, que els 
serveis que l’Ajuntament està donant no es vegin reduïts i, si cap, es puguin 
incrementar.  Promoció econòmica i manteniment de serveis al més... amb el 
més alt nivell possible.  Per tant, dit això, jo donaria aquest tema per tancat i 
passaríem a la votació. 
 
Vots a favor?  Perdó, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, demanaria votació separada del punt número 8. 
 
ALCALDESSA 
 
Pues votaríem primer tots els... o votem primer el punt número 8 i després la 
resta?  Votem primer el punt número 8.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  Queda aprovat el número 8, amb els vots a favor del govern, els 
vots en contra del Partit Popular i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Ara votaríem la resta de punts.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
Queden d’aquesta manera aprovats la resta de punts de l’ordre del dia que 



 

hem estat tractant, amb el vot a favor del govern i l’abstenció de la resta de 
grups. 
 
Es passa a la votació dels punts 2 al 8 de l’ordre del dia.   
 
En primer lloc, a petició del Sr. Santiago Rodríguez, es vota separadament el 
punt núm. 8, el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Vots en contra: PP (3) 
  Abstencions: PSC, CUP i ICV (13) 
 
A continuació es voten els punts del 2 al 7 de l’ordre del dia, els quals 
s’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Abstencions: PSC, PP, CUP i ICV (16) 
 
Seguidament els tracten conjuntament els punts del 9 al 15 de l’ordre del dia. 
 

  9. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 
L’ALCALDIA RELATIUS A LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL I DE NOMENAMENT DE REGIDORS A LES 
DIFERENTS COMISSIONS INFORMATIVES.   

 
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt número 9 de l’ordre del dia, que és donar compte i el 
secretari... 
 
SECRETARI 
 
Els fem tots seguits? 
 
ALCALDESSA 
 
Fem tot seguit, sí, tots els... el punt número 9, del 9 al 15, que és donar 
compte, faríem la lectura i en tot cas si hi ha algun posicionament sobre 
aquests punts ja els faríem seguidament, de manera conjunta. 
 
El secretari llegeix el punt 9 de l’ordre del dia. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Paraules? 
 
SECRETARI 
 
No, espera, espera.  Els faig tots? 
 
SECRETARI 
 
Sí, tots, tots.  Disculpi, senyor secretari. 
 
El secretari llegeix els punts del 10 al 15 de l’ordre del dia. 
 
Fonaments de dret  

 

1.  Article 23 de la Llei reguladora de les bases del règim local, de 4 d'abril de 
1985. 

2.  Article 52 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, de 28 de novembre de 1986. 

 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, 
estarà integrada per quatre (4) regidors/es, nombre no superior al terç del 
nombre legal de membres de la Corporació, els quals s’indiquen a continuació: 
 
   Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
   Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
   Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
   Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
SEGON. La Junta de Govern Local tindrà assignades les atribucions 
següents: 
 
a) L'assistència permanent a l'alcaldessa en l'exercici de les seves 

atribucions. 
b)  Les atribucions que aquesta Alcaldia, de forma expressa, li delegui. 
c) Les atribucions delegades pel Ple de l’Ajuntament. 
 
TERCER. D'aquest Decret se'n donarà compte en el proper Ple de 
l'Ajuntament, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província." 



 

 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
 
_______________________________________________________________ 
 
Relació de fets 

 
Atès l’acord plenari pel qual s’acorda la creació de les diferents Comissions 
Informatives, resulta necessari procedir a la designació dels/ de les 
regidors/ores que han de formar part de cada una d’elles. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès l’article 61.d) del Reglament Orgànic Municipal.  
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar els membres de les Comissions Informatives, segons el 
detall següent: 
   

SERVEIS A LES PERSONES 
 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
CLÀUDIA DURAN MAS 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I  
SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
CARMEN M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 



 

QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MANEL CLAVER ROSO 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
MARTA RIUS GALLART 
MANEL CLAVER ROSO 
SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ISABEL PLA GONZÁLEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
FRANCIS ÁLVAREZ MARÍN 
MARC FONT RIMBAU 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 

 
 
SEGON.  De conformitat amb l’acord plenari de 4 de juliol de 2011, els 
representants designats mitjançant aquest Decret podran ser substituïts de 
forma automàtica per qualsevol altre membre del grup municipal al qual 
pertanyin. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 
_______________________________________________________________ 
 
 

10. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 
NOMENAMENT DE PRESIDENTS DE COMISSIONS 
INFORMATIVES, DE REGIDORS I DE DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIONS. 

 
 



 

Relació de fets 

 

Atès que la presidència de les Comissions Informatives correspon a 
l’alcalde/essa, que podrà delegar-la puntualment o bé de forma general. 
 
Atès que el/la president/a regidor/a delegat/ada tindrà totes les atribucions 
pròpies de la presidència dels òrgans col·legiats i, en especial, la de convocar 
i aprovar els ordres del dia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per 
raons d’ordre i executar els seus acords. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès l’article 62 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar i delegar de forma permanent i general la presidència de 
les Comissions Informatives de l’Ajuntament en els regidors següents: 
 
SERVEIS A LES PERSONES 
 
Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
 
SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
SEGON. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 
_______________________________________________________________ 
 



 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 

Relació de fets 

Atès que aquesta Alcaldia manté com a atribucions pròpies les indelegables 
legalment i les no delegades específicament en els diferents regidors de l’equip 
de govern. 

 

 

Fonaments de dret 

 
Atès que en ús de les facultats atribuïdes per l’art. 56 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, art. 43 i següents del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, art. 46 i següents del 
Reglament Orgànic Municipal, i art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del 
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, per Decrets d’aquesta Alcaldia de data 15 de juny de 2011, s’ha procedit 
al nomenament i a la determinació de les delegacions específiques dels 
regidors de l’equip de govern. 

 

Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Determinar que aquesta Alcaldia manté com a atribucions i 
competències pròpies, les no delegades, i els àmbits referits als serveis 
d’Informació i Atenció Ciutadana i Esports.  Igualment, la Secretaria i els 
Serveis Jurídics de l’Ajuntament restaran sota la dependència orgànica i 
funcional de l’Alcaldia. 
 
SEGON. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera 
sessió que tingui lloc, i als portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 



 

 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 
En ús de les facultats atribuïdes per l’art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les corporacions locals, art. 46 i següents del Reglament 
Orgànic Municipal, i art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,  

 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA, regidora 
d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació, Infància, 
Adolescència, Gent Gran i Equitat, i delegar-li específicament les atribucions 
per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la 
Regidoria, que comporta la capacitat per dictar els corresponents actes 
administratius i les facultats següents: 
  
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c) La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f) La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 



 

g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret a la regidora a la qual es confereix la delegació, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això,  
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar el Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ, regidor de 
Joventut, Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació i Premsa, i 
delegar-li específicament les atribucions per a la gestió dels assumptes 



 

relacionats amb l’àmbit competencial de la Regidoria, que comporta la 
capacitat per dictar els corresponents actes administratius i les facultats 
següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 17 de juny de 2011 
_____________________________________________________________________ 



 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA I PRIETO, regidora de Serveis 
Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació, i delegar-li específicament les 
atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit 
competencial de la Regidoria, que comporta la capacitat per dictar els 
corresponents actes administratius i les facultats següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 



 

contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret a la regidora a la qual es confereix la delegació, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar el Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ, regidor de Medi 
Ambient, i delegar-li específicament les atribucions per a la gestió dels 



 

assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la Regidoria, que comporta 
la capacitat per dictar els corresponents actes administratius i les facultats 
següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
_____________________________________________________________________ 



 

 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, regidor 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, i delegar-li específicament les atribucions 
per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la 
Regidoria, que comporta la capacitat per dictar els corresponents actes 
administratius i les facultats següents: 
  
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 



 

contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar la Sra. MARIA JOSEP RIBA HUGUET, regidora de 
Cultura, i delegar-li específicament les atribucions per a la gestió dels 



 

assumptes relacionats amb l’àmbit competencial de la Regidoria, que comporta 
la capacitat per dictar els corresponents actes administratius i les facultats 
següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret a la regidora a la qual es confereix la delegació, i tindran caràcter 
indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 



 

_______________________________________________________________ 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 

 
R E S O L C : 
  
“PRIMER. Nomenar el Sr. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO, regidor 
d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, i delegar-li 
específicament les atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb 
l’àmbit competencial de la Regidoria, que comporta la capacitat per dictar els 
corresponents actes administratius i les facultats següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 



 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 15 de juny de 2011 
_____________________________________________________________________ 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 
Fonaments de dret 

 

1.  Art. 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

2.  Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 

3.  Art. 43 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les corporacions locals. 

4.  Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
5. Art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 



 

  
“PRIMER. Nomenar el Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA regidor de 
Serveis Socials, Salut, Convivència i Seguretat i Protecció Ciutadana, i 
delegar-li específicament les atribucions per a la gestió dels assumptes 
relacionats amb l’àmbit competencial de la Regidoria, que comporta la 
capacitat per dictar els corresponents actes administratius i les facultats 
següents: 
  
a)  La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c)  La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència 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. 

d)  L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e)  La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

f)  La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g)  El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del 
ROF, tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest 
decret al regidor al qual es confereix la delegació, i tindran caràcter indefinit, 
sense perjudici de la potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 



 

Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
TERCER. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la 
Província i  donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 17 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 
 
 

11. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA RELATIU ALS REGIDORS QUE DESENVOLUPEN LA 
SEVA TASCA EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 

 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’ha determinat el nombre de dedicacions 
exclusives d’aquesta Corporació, així com el sou dels regidors amb dedicació 
exclusiva. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Que la regidora ARIADNA LLORENS I GARCÍA desenvolupi la seva 
tasca en règim de dedicació exclusiva, amb un sou brut anual de 50.947 €, que 
s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, en funció de les 
variacions que experimenti l’índex de preus al consum, o el que resulti de les 
normes legals d’aplicació. 
 
La percepció de retribucions en règim de dedicació exclusiva serà incompatible 
amb la d’altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les administracions 



 

públiques i dels ens, organismes o empreses que en depenguin, així com per al 
desenvolupament d’altres activitats, segons els termes de la Llei 53/1984, de 26 
de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 
El cost d’aquesta retribució, així com les despeses socials a càrrec de 
l’Ajuntament, es farà efectiu amb càrrec al Capítol I del vigent pressupost 
municipal. 
 
SEGON. Donar d’alta a la Seguretat Social la regidora Ariadna Llorens i García. 
 
TERCER. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb càrrec 
al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
QUART. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es publicarà 
en el BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 

 
12. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 

L’ALCALDIA RELATIUS ALS REGIDORS QUE DESENVOLUPEN 
LA SEVA TASCA EN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL. 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva o 
dedicacions parcials. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, l’assignació anual bruta de  



 

40.757 €, que s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, 
en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, o el 
que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, article 82.4 del ROM, la Llei 53/84, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
D’acord amb l’esmentat article 82.4.e) del ROM i article 46.1 del DL 1/95, de 
24 de març, de l’Estatut dels treballadors, l’esmentada regidora podrà, 
eventualment, exercir els drets previstos en aquestes normes. 
 
SEGON. Donar d’alta a la Seguretat Social la regidora GLÒRIA GARCÍA 
PRIETO. 
 
TERCER. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
QUART.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 
______________________________________________________________ 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva o 
dedicacions parcials. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 



 

 
“PRIMER. Fer efectiva a la regidora amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sra. MARIA JOSEP RIBA HUGUET, l’assignació anual bruta de 
40.757 €, que s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, 
en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, o el 
que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, article 82.4 del ROM, la Llei 53/84, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 
______________________________________________________________ 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva o 
dedicacions parcials. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva al regidor amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sr. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO, l’assignació anual 
bruta de 40.757 €, que s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de 



 

l’any natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al 
consum, o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació de la dedicació parcial estarà subjecte al que prescriuen 
els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, article 82.4 del ROM, la Llei 53/84, de 23 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva o 
dedicacions parcials. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Atès l’article 82 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva al regidor amb dedicació parcial del 80% d’aquesta 
Corporació, Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN, l’assignació anual bruta de 
40.757 €, que s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any natural, 
en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, o el 
que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
El règim de prestació d’aquesta dedicació parcial estarà subjecte al que 
prescriuen els articles 75.3 i 75.6 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, article 82.4 del ROM, la Llei 53/84, de 23 de desembre, 



 

d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i especialment 
al que es prescriu als articles 11.1 i 12.1 de la Llei 53/84, art. 49.f) de la Llei 
30/2007 i l’article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER.  Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà en el BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 
_______________________________________________________________ 
 

13. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA RELATIU ALS REGIDORS QUE NO DESENVOLUPEN 
LA SEVA TASCA EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O 
PARCIAL. 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 

Relació de fets 

 

Atès que per acord plenari s’han determinat les assignacions brutes dels 
membres de la Corporació Local en funció de la seva dedicació exclusiva, 
parcial o regidors sense dedicació específica. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que estableix l’article 75 de la Llei 11/99, que modifica la Llei 7/85, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local. 
 
Per això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Fer efectiva l’assignació bruta anual de 7.920 €, als regidors i 
regidores  següents: 
 

GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
ENCARNA GRIFELL MARTÍN 



 

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
ORIOL ESCALAS NOLLA 
ISABEL PLA GONZÁLEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CLÀUDIA DURAN MAS 
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
MARC FONT I RIMBAU 
MARTA RIUS GALLART 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
MANEL CLAVER ROSO  

 
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment a partir de l’1 de gener de l’any 
natural, en funció de les variacions que experimenti l’índex de preus al consum, 
o el que resulti de les normes legals d’aplicació. 
 
SEGON. Les quantitats derivades d’aquest decret es faran efectives amb 
càrrec al Capítol I del vigent pressupost municipal. 
 
TERCER. Es donarà compte d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament i es 
publicarà al BOP.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 de juliol de 2011 

 
14. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DE LA 

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la constitució dels diferents grups municipals, 
corresponents a les candidatures amb representació institucional: 
 
Grup Municipal de Convergència i Unió 
 
Portaveu:  Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
 
Membres del grup: 
 
Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA 
Sr. GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO 
Sr. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 



 

Sr. JAUME MUNNÉ I MUNNÉ 
Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA 
Sra. MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN 
 
 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal 
 
Portaveu:  Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
 
Membres del grup: 
 
Sr. JOAN IGNASI ELENA GARCÍA 
Sra. ENCARNA GRIFELL MARTÍN 
Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ 
Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA 
Sra. ISABEL PLA GONZÁLEZ 
Sr. JOAN MARTORELL MASÓ 
Sra. CLÀUDIA DURAN MAS 
Sr. XAVIER CARBONELL CIRAUQUI 
 
 
Grup Municipal del Partit Popular 
 
Portaveu:  Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
 
Membres del grup: 
 
Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA 
Sra. CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 
Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN 
 
 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu 
 
Portaveu:  Sr. QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
 
Membres del grup: 
 
Sr. QUIM ARRUFAT IBÁÑEZ 
Sr. MARC FONT I RIMBAU 
Sra. MARTA RIUS GALLART 
 



 

 
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Entesa 
 
Portaveu:  Sra. IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
 
Membres del grup: 
 
Sra. IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ 
Sr. MANEL CLAVER ROSO 

 
15. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 

CESSAMENT COM A PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA DE 
LA SRA. XXXXXXXXXXXXXXXX, SR. XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXX, SRA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SRA. 
XXXXXXXXXXXXXXX I SRA. XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Relació de fets 

 

Atès que per decret d’alcaldia/acord plenari, se’l va nomenar personal eventual 
de confiança o assessorament especial/directiu. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny finalitza el mandat de la corporació municipal 
d’acord amb les previsions del règim electoral general, així com d’aquesta 
Alcaldia. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que prescriu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 
Atès el que prescriu igualment l’article 10.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
RESOLC: 
 
“Notificar a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx el cessament automàtic com a personal 
eventual de confiança o assessorament especial/directiu, amb efectes del dia 
10 de juny de 2011.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 
 



 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Relació de fets 

 

Atès que per decret d’alcaldia/acord plenari, se’l va nomenar personal eventual 
de confiança o assessorament especial/directiu. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny finalitza el mandat de la corporació municipal 
d’acord amb les previsions del règim electoral general, així com d’aquesta 
Alcaldia. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que prescriu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 
Atès el que prescriu igualment l’article 10.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
RESOLC: 
 
“Notificar al Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx el cessament automàtic com a personal 
eventual de confiança o assessorament especial/directiu, amb efectes del dia 
10 de juny de 2011.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 
Relació de fets 

 

Atès que per decret d’alcaldia/acord plenari, se’l va nomenar personal eventual 
de confiança o assessorament especial/directiu. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny finalitza el mandat de la corporació municipal 
d’acord amb les previsions del règim electoral general, així com d’aquesta 
Alcaldia. 
 
Fonaments de dret 

 



 

Atès el que prescriu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 
Atès el que prescriu igualment l’article 10.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
RESOLC: 
 
“Notificar a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el cessament automàtic com a 
personal eventual de confiança o assessorament especial/directiu, amb efectes 
del dia 10 de juny de 2011.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2011 
 
_______________________________________________________________ 
 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 

 

Relació de fets 

 

Atès que per decret d’alcaldia/acord plenari, se’l va nomenar personal eventual 
de confiança o assessorament especial/directiu. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny finalitza el mandat de la corporació municipal 
d’acord amb les previsions del règim electoral general, així com d’aquesta 
Alcaldia. 
 
Fonaments de dret 

 

Atès el que prescriu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 
Atès el que prescriu igualment l’article 10.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
RESOLC: 
 
“Notificar a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el cessament automàtic com a 
personal eventual de confiança o assessorament especial/directiu, amb efectes 
del dia 10 de juny de 2011.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 



 

 
 

DECRET DE L’ALCALDIA 
 

 

Relació de fets 

 

Atès que per decret d’alcaldia/acord plenari, se’l va nomenar personal eventual 
de confiança o assessorament especial/directiu. 
 
Atès que el proper dia 10 de juny finalitza el mandat de la corporació municipal 
d’acord amb les previsions del règim electoral general, així com d’aquesta 
Alcaldia. 
 
 

 

Fonaments de dret 

 

Atès el que prescriu l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic. 
 
Atès el que prescriu igualment l’article 10.3 del Decret 214/90, de 30 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
RESOLC: 
 
“Notificar a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx el cessament automàtic com a 
personal eventual de confiança o assessorament especial/directiu, amb efectes 
del dia 10 de juny de 2011.” 
 
Vilanova i la Geltrú, 10 de juny de 2011 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  Doncs passaríem a la votació... 
 
SECRETARI 
 
No, és donar compte, és donar compte. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Ah, és donar compte, pues si no hi ha res.  Paraules no n’hi han.  Doncs 
aleshores això ja serien tots els punts de l’ordre del dia. 
 

URGÈNCIA 
 

ALCALDESSA 
 
Hi ha un tema que demanaríem que es votés la seva urgència, perquè és un 
tema que ha sortit després de la Junta de Portaveus i que la portaveu Glòria 
García ara ens explicarà.  El secretari primer ho llegirà. 
 
SECRETARI 
 
Bueno, és per explicar la urgència.  S’hauria primer d’explicar la urgència i 
després votar la urgència. 
 
SECRETARI 
 
Per explicar la urgència i votar la urgència. 
 
ALCALDESSA 
 
La urgència ve perquè en tot cas és un tema que si no el portem avui a Ple ja 
no hi ha temps material de presentar la documentació perquè aquesta festa es 
pugui realitzar i per tant, per aquest motiu, hem cregut convenient presentar-ho 
de manera urgent.  És per un tema de temps. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per conèixer com ha estat d’aquesta manera, quina és la posició del govern 
amb relació a aquest tema. 
 
ALCALDESSA 
 
Explica, explica. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Explico la moció... la presentació.  S’ha arribat a aquesta situació perquè es 
van presentar... 
 
(...) 



 

 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Quan es fa una proposta per part del govern, intueixo que el govern té una 
posició i crec que és bo sapiguer quina és la posició del govern amb relació a 
aquesta qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
No, però ara estàvem parlant de la urgència i després crec que si acceptem la 
urgència és quan entraríem a debatre aquest tema.  Senyor Elena, eh que sí?  
Per tant, ara el primer que faríem és votar la urgència i després entrem en el 
tema en concret.   Vots a favor de la urgència?  S’aprova per unanimitat la 
urgència.   
 
Es vota la urgència de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 

 
 
  16. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. APROVAR LA 

CELEBRACIÓ DELS CORREBOUS EN LA MODALITAT DE BOUS 
A LA  PLAÇA, ELS DIES 23, 24 I 30 DE JULIOL DE 2011, A LA 
PLAÇA DE BRAUS DE LA COLLADA.  

 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Davant la petició formulada en aquest Ajuntament per l’Associació de Veïns de 
la Collada-Sis Camins, en representació de la “PEÑA TAURINA Y CULTURAL 
LA COLLADA-SIS CAMINS”, per tal d’efectuar la lliurada del correbous, els 
propers dies 23, 24 i  30 de juliol, entre les 18:30 h i les 21:00 hores. 
 
El marc legal d’aquesta festa és el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de la protecció dels animals, l’article 6.1 del 
qual prohibeix l’ús d’animals en baralles i espectacles o en altres activitats si 
els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments 
antinaturals, o bé poden ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. L’article 6.2 del mateix Decret legislatiu 2/2008, exclou d’aquesta 
prohibició les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en 
les dates i les localitats on tradicionalment se celebren. 
 
Donada la consideració d’aquesta festa com a tradicional amb bous, tal i com 
reflecteix l’annex de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous. 



 

 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple 
de l’Ajuntament que aprovi l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la celebració dels CORREBOUS en la modalitat de Bous a 
la Plaça, els dies 23, 24 i 30 de juliol de 2011, des de les 18:30 h fins a les 
21:00 h, a la plaça de Braus de la Collada, tal i com s’ha fet en els anys 
anteriors. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i al Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
I ara sí que passaríem per part del govern a explicar la posició sobre aquest 
tema. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
El tema és que la Regidoria de Serveis Viaris s’ha trobat això damunt de la 
taula perquè en aplicació de la nova normativa aprovada l’1 d’octubre, la Llei 
34/2010, amb anterioritat només calia un informe favorable del regidor o 
regidora de Serveis Viaris conforme s’autoritzava aquesta festa o aquesta 
celebració.  Això així es va fer, però des de la Generalitat ha retornat 
l’expedient dient-nos doncs que ara cal, en aplicació de la nova normativa, un 
acord de Ple.  Era necessari que passés pel Ple per ratificar aquesta celebració 
i és per això que ens hem vist obligats a portar-ho com a urgència. 
 
I llavors, bueno, nosaltres el que demanem un cop votada la urgència és que 
els grups es manifestin i diguin el que considerin oportuns. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Doncs per tant obriríem un torn de paraules per posicionar-se sobre 
aquest tema i començaríem per la senyora Iolanda Sánchez, d’Iniciativa. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Han demanat abans el posicionament del govern i era per saber prèviament el 
posicionament del govern. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Bé, el govern ha explicat el motiu de la problemàtica i jo crec que en tot cas el 
posicionament del govern és al final, a l’hora de votar-ho, quan s’ha d’expresar.  
Per tant, jo crec que primer hauríem de... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Normalment, quan s’exposa i en el sistema de mocions, qui és el proposant 
d’una moció, en aquest és urgent, doncs la proposa el govern la seva urgència, 
hem votat favorablement la urgència, ha d’haver un ponent que expliqui doncs 
respecte com defensa o no defensa... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Sánchez, quan es tracta de mocions és així.  Entenia que en 
aquest cas és una... no és una moció, és un tema que ha vingut d’urgència.  
Tot i així, senyora Sánchez, ja li diré que no tenim cap problema a manifestar 
que a aquest govern aquest tema se’ns ha posat sobre la taula aquesta 
mateixa setmana.  Creiem que és un tema que era important que es portés 
avui aquí, però com que és un tema que l’acabem de conèixer fa un dia, el 
govern s’abstindrà en aquesta votació. 
 
Per tant, ara passaríem, si ho desitgen, al torn de paraules. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per manifestar, en aquest cas, doncs la llibertat de vot del nostre grup 
municipal.  En aquest sentit, doncs, des d’Iniciativa sempre en la defensa 
principal d’una Llei dels animals, que intenta protegir i fer possible doncs que hi 
hagi el menys patiment possible en el tracte, en qualsevol cosa.  Hi ha un 
debat sobre la tradició d’aquesta festa al nostre país, i concretament també en 
el seu dia es va produir un debat sobre la tradició d’aquesta festa concretament 
en un barri, en una part important de la nostra ciutat, com és la Collada-Sis 
Camins, i en aquest sentit doncs llargament discutit en aquest Ple sobre 
aquestes qüestions, entenem doncs que hem de produir la llibertat de vot i 
anunciem doncs un vot favorable de la regidora Iolanda Sánchez i l’abstenció 
del senyor Manel Claver. 
 
ALCALDESSA 
 
Paraules?  No?  Alguna paraula més?  Senyor Rodríguez. 
 
 



 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  D’entrada, o com a primer, ara entenc perquè algun grup demanava 
el posicionament del govern, no?, perquè jo crec que m’he quedat aixins 
perplexe que el govern porti un punt en l’ordre del dia del Ple per després 
anunciar que s’abstindrà en aquest punt.  Vaia, crec que sincerament és per 
nota i em recorda les millors èpoques del tripartit, no?, i esperem que aquesta 
no sigui la tònica, esperem que aquesta no sigui la tònica del futur, no?  
Primera qüestió. 
 
I segona qüestió, jo crec que d’una forma absolutament breu i normal dir que el 
nostre grup votarà favorablement per tal de que la Collada pugui continuar 
mantenint aquesta tradició, no sé si molt antiga o molt nova, més aviat molt 
nova, però que en tot cas és una tradició i creiem que han de poder continuar 
exercint aquesta tradició.  Gràcies. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Jo justament he demanat la... que es posicionés el govern, justament perquè 
sembla raonable, sembla raonable que quan un govern porta un punt ha de 
tenir una opinió.  Si no la té, també sembla raonable que si fa 24 hores que ho 
saben ens podien haver dit alguna cosa abans d’un minut abans del Ple.  
Perquè és clar, ara ens posen aquí sobre de la taula un tema que vostès 
sembla que no tenen opinió, i jo no recordo haver vist mai un punt, no una 
moció, no, un punt que porta el govern a votació, en el qual el govern no té 
opinió i a més a més ens plantegen la urgència, no ens volen dir que no tenen 
opinió, i després ens trobem que no tenen opinió quan ja s’ha votat la urgència.  
És poc sèrio, crec jo, sincerament. 
 
Dit això... per l’amor de déu, deixi’m parlar.  Dit això, jo crec que sobre aquest 
tema hem de parlar tots els grups, i n’hem de parlar a bastament, i 
probablement hem de parlar amb els afectats, amb els qui ho organitzen, amb 
els qui fa anys que ho organitzen, i des d’aquesta perspectiva i donada la 
immediatesa i que probablement d’això no n’hem parlat amb ells, en fi, aquests 
darrers dies, doncs el nostre posicionament serà de votar a favor i de traslladar 
al govern que si respecte aquest tema ho considera oportú, ho trasladi a les 
comisions informatives perquè en parlem tranquil·lament de cara a l’any que ve 
i perquè ho puguem interlocutar entre tots els grups els posicionaments a favor 
i en contra, i sobretot parlar amb la gent que ho organitza, amb la gent del barri 
que ho monta, etc.  Però reitero, crec sincerament que és poc sèrio.  I no es 
remonti tan enllà, perquè això no havia passat mai.  Gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, m’estranya que amb els anys que ha estat alcalde li sorprengui 
això, perquè hauria de saber perfectament que és la nostra obligació legal 
portar aquest punt a l’ordre del dia.  Perquè tal com molt bé ha explicat la 
portaveu del govern, això és un expedient que han tramitat els organitzadors, 
senyor Elena, quan ha arribat a la Generalitat s’ha detectat que faltava l’acord 
del Ple de l’Ajuntament, que per cert és el primer any que això requereix un 
acord de Ple, i per aquest motiu nosaltres, com és la nostra obligació, ho hem 
portat al Ple, perquè és una obligació legal.  I això, havent estat vostè alcalde 
uns quants anys, ho hauria de saber, senyor alcalde. 
 
Pel que fa al posicionament del govern, portem aquest punt a l’ordre del dia 
perquè ho hem de portar, perquè aquestes persones han presentat aquest 
expedient i ara requereixen aquest certificat del Ple, i com a govern nosaltres 
considerem que aquest és un tema de consciència i per aquest motiu nosaltres 
ens abstindrem, perquè no creiem, no creiem que ens hàgim de posicionar 
sobre aquest tema, perquè és un tema de llibertat de vot dintre del nostre grup, 
com sempre hem manifestat en aquest tipus de temes. 
 
Per tant, si no hi han més intervencions.... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
A veure, sí que és veritat que he estat sis anys alcalde, però... i que en fi, no 
em conec absolutament tota la legislació.  Aquest tema menys, perquè ens 
l’han dit fa dos minuts, malgrat fa 24 hores que ho saben, però sí que li volia 
trasladar que molt probablement ho porten al Ple com a condició necessària 
per poder-ho permetre.  Si vostès no ho volguessin permetre com a govern, i 
aquest fos el seu posicionament, podrien no portar-ho al Ple municipal i per 
tant no tindrien l’autorització.  Vostès ho sabran perquè aquest tema fa 24 
hores que el treballen.  És que nosaltres fa dos hores que... fa dos hores?, no, 
fa tres quarts d’hora que ho sabem.  Però insisteixo, és probablement perquè 
hi ha la voluntat del govern de que això tiri endavant, la raó per la qual ho 
porten aquí, perquè si no ho portessin aquí, o senzillament no haguéssim votat 
la urgència, no hi hauria l’autorització per fer això.  Per tant, portant-ho aquí, el 
que estan és facilitant la seva aprovació. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que ho he explicat ben clar, senyor Elena.  És un requeriment legal, 
com a govern teníem l’obligació de portar-ho al Ple i no voldria entrar més en 
aquest tema i passaríem directament a la votació. 
 



 

Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant, queda aprovat amb els 
vots a favor del Partit Socialista, del Partit Popular i de la regidora Iolanda 
Sánchez.  Amb els vots en contra de la CUP i amb l’abstenció de l’equip de 
govern... perdó, i la segona persona d’Iniciativa. 
 
Per tant, amb això donaríem aquest Ple per acabat.  Bueno, passaríem... si hi 
haguessin precs o preguntes? 
 
SECRETARI 
 
No, no n’hi han. 
 
ALCALDESSA 
 
No n’hi ha en aquest?  Perfecte.  Doncs donaríem aquest Ple per acabat.  
Moltes gràcies i bona tarda. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.20 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 
 


