
 

 

 
El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://canalblau.alacarta.cat/ple-municipal/capitol/ple-de-vilanova-i-la-geltru-1a-
-part-14-05-2018 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 14 DE MAIG DE 2018 

 
 
Acta núm. 6 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 14 de maig de 2018, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES  (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
JAUME MARSÉ FERRER (CUP) 
GUILLEM BAU VARGAS (CUP) 
MONTSE MARONDA CASTELLNOU (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA TAULÉS (ERC) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
ARIADNA LLORENS GARCÍA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 



 

 

INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix el Sr. DAVID MONTES MUÑOZ. 
 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament 

de 16 d'abril de 2018. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
Secretaria General 
 
 2. Donar compte de la dissolució del Grup Municipal de Cs i de la composició de la 

Junta de Portaveus. (Exp. 168/2015-SEC) 
 3. Donar compte de la Resolució de l'expedient instruït al regidor Sr. Francisco 

Álvarez Marín. (Exp. 174/2017-SEC) 
 
Recursos Humans 
 
 4. Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 2144-2018, de 23.04.2018, sobre el 

cessament del Sr. Francisco Gavilán Peña com a assessor del Grup Municipal de 
Cs. (Exp. 379/2018-eRH) 

 
Tresoreria 
 
 5.  Donar compte de l'informe de la Tresoreria referent al que disposa la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
lluita contra la morositat, primer trimestre 2018. (Exp. 21/2018-eTRE) 

 
 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Secretaria General 
 



 

 

 6. Correcció d'error de dret en l'acta en suport escrit del Ple ordinari de 14 de 
novembre de 2016. (Exp. 57/2018-eSEC) 

 7. Designació de representants municipals als organismes i altres entitats. (Exp. 
235/2015-SEC) 

 8. Aprovació del nomenament de representants municipals als Consells Escolars 
dels centres educatius de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 224/2015-SEC) 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
Cultura 
 
  9.  Establir la denominació de les pistes d'atletisme com a Pistes Municipals 

d'Atletisme Carme Sugrañes Blay. (Exp. 406/2018-eAJT) 
10. Atorgament del IX Premi Francesc Roig i Toqués. (Exp. 31/2018-ePROV) 
11. Aprovació de la participació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el Projecte 

Stolpersteine. (Exp. 407/2018-eAJT) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
Serveis Viaris 
 
12. Aprovació de la regularització de l’IPC del contracte de l’empresa Valoriza, SA, 

concessionària del servei de neteja i recollida al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
(Exp. 609/2016-SVI) 

 
Mobilitat 
 
13. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS). (Exp. 

977/2017-SVI) 
 
Medi Ambient 
 
14. Aprovació de la dissolució del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf i 

cessió global d’actius i passius al Consell Comarcal del Garraf. (Exp. 48/2018-
eSEC) 

 
 

MOCIONS 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 
15. Moció institucional per elaborar un cens de solars sense edificar i d'edificis 

ruïnosos a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 11/2018-eMOC) 
 
 



 

 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 
16. Moció per deixar sense efecte una zona d'estacionament limitat i regulat a la rda. 

Mediterrània i c/ Alexandre de Cabanyes, així com senyalitzar zones 
d'aparcament regulat del nostre municipi, segons l'art. 171 de l'RGC. (Exp. 
35/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal d'ERC 
 
17. Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció 

sanitària. (Exp. 37/2018-eMOC) 
 
Grups Municipals d'ERC i SOM VNG 
 
18. Moció contra la reforma de la Llei d'enjudiciament civil. (Exp. 39/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal d'ERC 
 
19. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. 

(Exp. 36/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de SOM VNG 
 
20. Moció per a l'adhesió al Manifest pel Pacte d'Estat en matèria de Violència de 

Gènere. (Exp. 38/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal de CiU 
 
21. Moció de suport als docents. (Exp. 40/2018-eMOC) 
22. Moció de suport als ajuntaments afectats per l'extracció de corall vermell a la 

costa catalana. (Exp. 41/2018-eMOC) 
 
Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 
23. Moció per a la millora dels aparcaments habilitats per a la càrrega i descàrrega. 

(Exp. 42/2018-eMOC) 
24. Moció per al control de plagues de coloms. (Exp. 43/2018-eMOC) 
 
Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
 
25. Moció per realitzar un Pla estratègic i d'inversions a l'Escola Municipal d'Art i 

Disseny (EMAID). (Exp. 44/2018-eMOC) 
 
Grup Municipal del PSC 
 
26. Moció sobre la subvenció de la pràctica de natació adaptada. (Exp. 45/2018-

eMOC) 
27. Moció de suport a l'ONG Proactiva Open Arms. (Exp. 46/2018-eMOC) 



 

 

28. Moció sobre el pressupost compromès pel govern d'Espanya per al 
desenvolupament de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la 
Violència de Gènere. (Exp. 47/2018-eMOC) 

 
Grup Municipal de la CUP 
 
29. Moció de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola i per 

la creació d'un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva 
feminista. (Exp. 48/2018-eMOC) 

 
 
 

PREGUNTES 
 

 
30. Preguntes d'ERC: 
 

• Sobre el Pla d'Usos.  
• Sobre els aparcaments dissuasoris. 

 
31. Preguntes de Cs: 
 

• Sobre la notícia publicada en el Diari Digital del Sr. Eduardo Inda, relacionada 
amb l'empresa AKO ELECTROMECÁNICA. 

• Sobre el procediment judicial entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el de 
Sant Pere de Ribes en relació amb un aparcament proper a l'Hospital 
Comarcal Sant Camil. 

 
32. Preguntes de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 
 

• Sobre l'adjudicació del concurs per a l'explotació dels Xiringuitos de les 
platges de Vilanova i la Geltrú per als propers 8 anys. 

• Sobre l'estat d'assoliment de la moció presentada fa just un any, al maig de 
2017, per realitzar millores urgents al Mercat Municipal del centre. 

 
33. Preguntes del PSC: 
 

• Sobre la gestió del CSP. 
• Sobre el protocol de la Festa Major. 

 
34. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• A part de l'aparcament a la ronda d'Europa (davant de l'AKI), té el govern 
intenció de posar en marxa altres aparcaments dissuasoris gratuïts en el 
nostre municipi per a la temporada estival? 

• Per què no s'implanta aquest any la zona de platja per a gossos, tal com es va 
acordar en el passat exercici? 

 



 

 

 
PRECS 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

 1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 16 D'ABRIL DE 2018. 

 
Es vota l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de 16 d'abril de 2018, el qual 
s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 vots a favor (4 de CiU, 5 del 
PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 1 de Cs, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina i  
Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

 2. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE LA DISSOLUCIÓ DEL 
GRUP MUNICIPAL DE Cs I DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE 
PORTAVEUS. (Exp. 168/2015-SEC) 

 
Relació de fets 
 
Vist l'escrit presentat en data 4 de maig de 2018 (núm. registre d'entrada 
2018015581) pel legal representant de CIUDADANOS – PARTIDO DE LA 
CIUDADANÍA, en el qual manifesta que el corporatiu Sr. Francisco Álvarez Marín ha 
causat baixa d'afiliació al partit en data 17 d'abril de 2018, la qual cosa comporta la 
dissolució del grup municipal de C’s al qual ha pertangut fins ara, atès que la baixa 
del Sr. Francisco Álvarez de l’al·ludit partit deixa el grup al·ludit sense membres, en 
ser ell l'únic component.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL). 
 
Articles 23 a 29 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre (ROF). 
 
Articles 76 i següents del Reglament Orgànic Municipal, sobre la composició, 
atribucions, funcions i règim de funcionament de la Junta de Portaveus. 
 
L’article 73.3 LRBRL determina que l’abandonament de la formació política amb la 
qual es va concórrer a les eleccions, comporta l’automàtica baixa en el grup municipal 
corresponent, el qual es dissol si, com a conseqüència d’aquestes eventualitats, 
queda sense membres, com és el cas. Aquests efectes es produeixen ope legis. 
 
Per tot això, es dóna compte al ple del següent:  



 

 

  
"Primer. DONAR COMPTE de la dissolució del Grup Municipal de Ciutadans-
Vilanova i la Geltrú C's per baixa del seu únic component, el corporatiu Sr. Francisco 
Alvarez Marín, el qual ostentarà la condició, a partir d’ara, de regidor no adscrit. 
 
Segon. DONAR COMPTE que, d'acord amb el que preveu l'article 76 del ROM, la 
Junta de Portaveus estarà formada pels següents membres: 
 
Presidenta 

- Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa 
 

Vocals 
 - Sra. Blanca Albà Pujol (portaveu del govern)  

- Sra. Glòria García Prieto (portaveu del Grup Municipal de CiU) 
 - Sra. Teresa Llorens Carbonell (portaveu del Grup Municipal Socialista) 
 - Sr. Josep Maria Domènech Gibert (portaveu del Grup Municipal de la CUP) 
 - Sra. Queti Vinyals Florenciano (portaveu del Grup Municipal d'ERC) 
 - Sr. Enver Aznar Méndez (portaveu del Grup Municipal de Som VNG) 
 - Sr. Carlos Remacha López (portaveu del Grup Municipal del PP)." 

 
 

El Ple se'n dóna per assabentat. 
 

 
 3. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE 

L'EXPEDIENT INSTRUÏT AL REGIDOR SR. FRANCISCO ÁLVAREZ 
MARÍN. (Exp. 174/2017-SEC) 
 

ES DÓNA COMPTE de la Resolució de l'alcaldessa, de data 19 d'abril de 2018, amb 
relació a l'expedient instruït al Sr. Francisco Álvarez Marín, la qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 
RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT INSTRUÏT AL REGIDOR SR. FRANCISCO 
ÁLVAREZ MARÍN. 
 
Atès que l’instructor de l’expedient ha formulat proposta de resolució que literalment 
diu: 
 
“Relació de fets 
 
Atès que per provisió de l’alcaldessa de 30/11/2017, es va acordar incoar 
expedient sancionador 000174/2017-SEC, al Sr. Francisco Álvarez Marín, regidor 
d’aquest Ajuntament, en base als fets que consten a l’esmentada resolució, els 
quals es donen per reproduïts i que, en síntesi, i en el que ara interessa són els 
següents: 
 
Primer.- En el torn obert de paraules de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
de data 19 de desembre 2016 va tenir lloc la següent intervenció del corporatiu Sr. 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN, portaveu del grup municipal de C’s: 



 

 

 
(…) 
 
Y en segundo lugar, saben que han permitido el acceso al despacho 
nuestro a alguien, cuando al mismo tiempo estaba actuando como no 
miembro del grupo municipal.  Más que nada porque en las actas lo 
pone. En todo caso, de todo esto nosotros ya le comunicamos y esto 
no lo quisimos hacer público, que de nuestro despacho ha salido un 
documento en el que se infringe la ley de protección de datos, en el 
sentido que es un documento con la firma y el DNI de este regidor en 
redes sociales y ni yo la he publicado ni otro lo ha publicado, y lo ha 
publicado una persona en concreto, que sabemos quién es, pero en 
todo caso lo que queríamos es –ya lo dijimos- queríamos que se nos 
comunicara quién había entrado en ese despacho y ustedes no 
contestaron.  Dijeron que pondrían una cámara pero no se ha hecho 
nada. Queremos esa aclaración también porque es un precedente 
bastante peligroso.  Tanto este como el tema de la no normativa, no 
Junta Electoral, todo es mentira. 

 
 
Segon.- En el Ple de l’estat de la ciutat celebrat el dia 19 de juny de 2017, es 
produí aquest debat entre l’alcaldessa, Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA, i el 
corporatiu Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN: 
 

Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
(1:34:46)   Por cierto, vamos a pedir –este es un tema que a lo 
mejor no importa tanto a los ciudadanos, pero es importante-, 
vamos a pedir que las comisiones informativas se graben en audio 
para que después en el acta no se quite ni se ponga lo que les 
interesa al gobierno.  (...) 
 
 

Tercer.- Igualment en el Ple del dia 19 de juny de 2017, el Sr. Francisco Álvarez 
Marín manifesta: 

 
Sr. FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
(2:59:28). Pero ustedes –y esto lo reafirmo- nos han contestado 
cosas como por ejemplo que había un elemento que teníamos que 
retirar por una normativa interna, que cuando preguntamos por esa 
normativa interna dijeron que esa normativa no existía y que por lo 
tanto era una decisión de la Junta Electoral.  Y luego cuando vamos 
a la Junta Electoral resulta que tampoco.  Por lo tanto, se ha 
falseado información sobre la Junta Electoral y sobre normativas 
inexistentes. 

 
 
Atès que per escrit de 10-1-2018 l’esmentat regidor va sol·licitar l’expedient 
administratiu complert per a poder formular al·legacions, així com l’ampliació del 
termini per a efectuar-les. Petició que es va desestimar per extemporània per 



 

 

decret d’Alcaldia de 12-1-2018, manifestant-li, no obstant, al Sr. Álvarez que tota 
la documentació de l’expedient coincidia amb la que ja disposava, als efectes de 
no causar-li indefensió.  
 
Atès que en data de 8-3-2018, l’instructor de l’expedient ha pres declaració al Sr. 
Álvarez, el qual va presentar un document número 1 que incorpora la impressió en 
un foli d’un Tweet, i posteriorment el dia 12-3-2018, diversos documents 
compresos entre el 2-14, relacionats amb la tramitació de l’acta de la Comissió 
Informativa de Territori i Espai Urbà; i les instruccions donades al grup municipal 
de Ciutadans per a la retirada d’una bandera del seu despatx que te accés al 
vestíbul de l’Ajuntament. 
 
Examinada la documentació aportada, les actes plenàries, i valorada la declaració 
esmentada, es poden formular les següents  
 

CONSIDERACIONS: 
 
PRIMERA. Respecte el fet que s’hagi permès a algú l“acceso al despacho 
nuestro a alguien,  cuando al mismo tiempo estaba actuando como no 
miembro del grupo municipal”, i que del seu despatx va sortir un document 
infringint la Llei de protecció de dades, cal fer la següent valoració: 
 
Si bé el Sr. Álvarez no ha manifestat qui és aquesta persona en concret que diu 
que ha entrat al despatx del grup de Ciutadans, i que en la seva declaració davant 
l’instructor es ratifica en que en cap cas ha dit quina persona ha estat la que ha 
entrat en el seu despatx, les seves insinuacions en forma d’acusació indirecta 
apunten a la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita provinent del grup municipal 
de Ciutadans. 
 
S’arriba a aquesta conclusió pels següents motius: 
 
1.- A la intervenció plenària de 16-12-2016, a què s’ha fet referència, el Sr. 
Alvarez, diu: “... alguien, cuando al mismo tiempo estaba actuando como no 
miembro del grupo municipal.” Cal recordar que la regidora Carmen Reina per 
aquelles dates va abandonar el grup municipal de Ciutadans. 
 
2.- Perquè arran de la queixa per aquestes insinuacions formulada per 
l’esmentada regidora en el Ple de 23-1-2017, el Sr. Álvarez en cap moment 
desmenteix que s’estigui referint a l’esmentada regidora. 
 
3.- En la declaració del dia 8-3-2018, el Sr. Álvarez aporta una publicació d’un 
Tweet d’una “de les persones que ha efectuat una de les protestes amb samarreta 
taronja al Ple del dia que la Carmen Reina va comunicar que abandonava el grup 
de Ciutadans”. 
 
SEGONA. Referent al segon fet relacionat als antecedents, el Sr. Álvarez es 
ratifica en que “es posen i treuen coses de les actes que interessen al govern”, tal 
i com va dir al Ple de 19-6-2017, manifestant en la seva declaració que: 
 
1. El regidor de Mobilitat li va dir: “després fora parlem” 



 

 

 
2. A l’acta enviada als regidors posava “Acta revisada, tot i que era 

l’esborrany”. 
 
3. Que a les primeres actes de les comissions informatives es feia constar tant el 

regidor Sr. Remacha, el qual no hi era present, com la Sra. Lluïsa Sandoval, 
càrrec de confiança del PP. 

 
De bon principi s’ha de deixar clar que procedeix l’exclusió de les manifestacions 
dels apartats 1 i 3 anteriors, atès que no aporten cap element substancial al fons 
d’aquest procediment.  
 
En relació amb el punt 2, el Sr. Álvarez aporta una còpia d’un correu electrònic de 
14-6-2017, al qual s’adjunta un fitxer que diu: “Acta comissió Informativa 
revisada”. 
 
Les paraules acta revisada en cap moment es poden interpretar com a acta 
manipulada, com insinua l’esmentat regidor, en el sentit que el govern treu i posa 
coses segons la seva conveniència. Acta revisada obeeix a la nomenclatura pròpia 
del treball intern dels diferents serveis municipals quan es dóna per bona i 
conforme tècnicament l’acta per al seu posterior sotmetiment a aprovació de la 
Comissió informativa. 
 
TERCERA. Pel que fa al tercer fet, és a dir, la manifestació feta al Ple de 19-6-
2017, dient: “se ha falseado información sobre la Junta Electoral y sobre 
normativas existentes”. El regidor Sr. Álvarez en la seva declaració es ratifica 
manifestant, en síntesi, que no existeix cap normativa interna ni ordre de la Junta 
Electoral que obligués a retirar la bandera del balcó del despatx del grup municipal 
de Ciutadans. 
 
Examinada tota la documentació es pot concloure que es produeix una confusió 
entre el que és l’abast i contingut d’una resolució de la Junta Electoral i l’actuació 
administrativa consegüent. Però aquesta disparitat de criteris interpretatius que 
pot existir entre el parer del regidor i l’actuació municipal, s’ha de mantenir dins la 
proporcionalitat dels fets i motivacions concurrents.  El que és una discrepància 
interpretativa no es pot convertir en una acusació de caire delictiu utilitzant la 
paraula falsificació.  
 
QUARTA. Com a criteri general aplicable als tres fets objecte d’aquest expedient 
cal remarcar que en tots els casos es detecta i es produeix la imputació d’un 
delicte o la comissió d’actuacions administratives irregulars. En el primer cas 
l’entrada en un espai totalment aliè i sense dret, així com la revelació de fets o 
documents que puguin vulnerar la intimitat de les persones; en el segon cas la 
falsificació de documents públics, com és el cas d’una comissió informativa, i en el 
tercer un delicte de falsificació.  
 
CINQUENA. En virtut dels antecedents anteriors es pot considerar acreditat que 
el comportament del regidor Sr. Francisco Álvarez Marín, ha comportat la 
inobservança de la cortesia deguda i respecte a les normes de funcionament dels 
òrgans de la corporació per l’expressió de conceptes ofensius al decòrum dels 



 

 

membres de la corporació, així com d’expressions que es podrien considerar 
injurioses o calumnioses en relació a persones i institucions. 
 
Aquest comportament es pot considerar que extralimita l’àmbit normal i natural 
del dret a la llibertat d’expressió i l’exercici de funcions públiques representatives 
per part del càrrecs electes, ja que afecten altres drets igualment dignes de 
protecció. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I. Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. (LOREG) 

 
II. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.(LRJSP) 

 
III. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local (LRBRL). 

L’art. 21.1.a) i n) LRBRL estableix que correspon a l’alcalde/alcaldessa 
convocar i presidir les sessions del Ple, i sancionar les faltes de 
desobediència a la seva autoritat.  

 
Per altra banda, l’article 78.4. LRBRL obre la porta a la possibilitat d’imposar 
sancions als membres de la corporació per incompliment reiterat de les 
seves obligacions. En concret aquest article disposa:  
 

“Els presidents de les corporacions locals podran sancionar 
amb multa als membres de les mateixes, per falta no 
justificada d'assistència a les sessions o incompliment reiterat 
de les seves obligacions, en els termes que determini la Llei 
de la Comunitat Autònoma i, supletòriament, la de l'estat” 

 
IV. Decret legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya. (TRLMC)  
 

L’article 107.4 del TRLMC determina que corresponen a l’alcaldessa les 
facultats d’ordenació i direcció dels debats. L’article 168.3 TRLMC també 
preveu la possibilitat d’instruir expedients sancionadors contra el 
regidor/regidora que incompleixi els seus deures o les normes de 
funcionament del Ple amb possibilitat d’imposició de multes: 
  

“El president o presidenta de la corporació, amb autorització 
prèvia del ple i la instrucció de l'expedient sancionador 
corresponent, amb l'audiència de l'interessat, pot privar 
també del dret a percebre les retribucions o les assignacions 
econòmiques en cas d'incompliment reiterat dels deures que 
corresponen en els membres de les corporacions locals, 
segons la legislació de règim local i, si escau, el reglament 
orgànic de la corporació”. 
 



 

 

En aquets cas, al tractar-se de la imposició d’una amonestació, l’òrgan 
competent per resoldre l’expedient seria l’Alcaldessa. 

 
Tal  i com es feia constar a la provisió d'inici d’aquest procediment, el deure que 
en aquest cas es podria considerar incomplert és el de la cortesia deguda i el 
respecte a les normes de funcionament del Ple de la Corporació, i expressions que 
afectin al decòrum dels membres de la corporació, regulat a l’article 165. 3 
TRLMC:  

 
“Els membres de les corporacions locals estan obligats a 
observar la cortesia deguda i a respectar les normes de 
funcionament dels òrgans de la corporació, i també a guardar 
secret sobre els debats que tenen aquest caràcter.” 

 
L’article 95.1.a) del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals 
(ROF) disposa el següent:  

  
“l’alcalde o president podrà cridar a l’ordre a qualsevol 
membre de la corporació que: profereixi paraules o manifesti 
conceptes ofensius al decòrum de la corporació o dels seus 
membres, de les institucions públiques o de qualsevol altra 
persona o entitat”. 

 
V. L’article 16.7 del Reglament orgànic municipal (ROM) atribueix a l’alcaldessa 

la potestat de dirigir els debats del Ple i d’acord amb l’article 23.c), podrà: 
 

“cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als regidors/ores 
que s’excedeixin del temps atorgat, es desviïn notablement 
de la qüestió en debat, o aboquin expressions injurioses o 
calumnioses amb relació a persones o institucions. 
Tanmateix, l’alcaldessa podrà fer abandonar la sala a regidors 
o regidores que, malgrat haver estat cridats a l’ordre, 
persisteixin en la seva  actitud”. 

 
Per tant, correspon a l’alcaldessa la potestat de dirigir i ordenar els debats 
en el si del ple. La finalitat de l’exercici d’aquesta potestat de direcció i 
ordenació és, sens dubte, possibilitar el principi democràtic i el pluralisme 
polític consistent en el contrast d’idees sota unes premisses de respecte 
personal i institucional que faciliti les discussions i intercanvi de parers en un 
fòrum democràtic com és el ple municipal, així com garantir el respecte del 
dret a l’honor (Art.18.1 CE) dels regidors, persones i institucions.  
 
Les funcions de direcció i ordenació que corresponen a la Presidència tenen 
una vessant organitzativa positiva: donar paraules, respectar els temps 
d’intervenció; i un altre, de caire negatiu, amb la finalitat d’evitar en el debat 
democràtic les actituds i paraules que puguin distorsionar o negligir les 
obligacions de respecte personal i institucional en les intervencions dels 
membres del Ple. 

 



 

 

VI.  Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de Vilanova  
 

Per últim, cal tenir present que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple de la Corporació, i que els regidors 
per escrit han assumit l’obligació del seu compliment, estableix que un dels 
principals valors que ha de guiar l’actuació municipal és el respecte, afegint 
dintre de l’apartat de normes d’ètica i de conducta que tots els membres de 
la corporació: “ajustaran la seva actuació als principis de lleialtat i bona fe 
amb l’administració i en els seus superiors, companys, o subordinats (art. 
6.2)”; igualment assumeixen el compromís de: “impulsar el 
desenvolupament progressiu d’una cultura ètica en l’organització municipal, 
incorporant també el vessant ètic en el desenvolupament normatiu i 
competencial de l’ajuntament” (art. 6.17).  

 
 
VII.  Atesa la manca de circumstàncies agreujants com podrien ser la reiteració, 

reincidència, i una especial i intensa intencionalitat en el comportament, la 
mesura més adient és l’amonestació. Tot això sens perjudici que, si aquest 
comportament es torna a repetir, es puguin imposar sancions superiors, com 
la pèrdua de retribucions o assignacions, o multes. 

 
 
Per tot això es proposa a l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament que adopti 
l’acord, quina part dispositiva té el següent tenor literal: 
 
PRIMER. Amonestar el regidor Sr. Francisco Álvarez Marín pels fets abans 
esmentats en els antecedents, per considerar que la seva actitud ha comportat la 
inobservança de la cortesia deguda i respecte a les normes de funcionament dels 
òrgans de la corporació, per expressió de conceptes ofensius al decòrum del 
membres de la corporació, així com expressions que podrien ser considerades 
injurioses o calumnioses en relació a persones o institucions. 
 
SEGON. Concedir a l’interessat el termini de 10 dies perquè pugui examinar 
l’expedient, formular al·legacions i presentar els documents i informacions que 
estimi pertinents.” 
 
 
Atès que durant el termini de 10 dies concedit, no s’ha presentat cap al·legació. 
 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Amonestar el regidor Sr. Francisco Álvarez Marín, pels fets abans 
esmentats en els antecedents, per considerar que la seva actitud ha comportat la 
inobservança de la cortesia deguda i respecte a les normes de funcionament dels 
òrgans de la corporació, per expressió de conceptes ofensius al decòrum del 
membres de la corporació, així com expressions que podrien ser considerades 
injurioses o calumnioses en relació a persones o institucions. 
 
SEGON. Notificar el present decret a l’interessat. 



 

 

 
TERCER. Donar compte d’aquest decret a la propera sessió plenària. 

 
 

El Ple es dóna per assabentat de la resolució. 
 
 

 
 4. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L'ALCALDIA NÚM. 2144-2018, DE 23.04.2018, SOBRE EL 
CESSAMENT DEL SR. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA COM A 
ASSESSOR DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs. (Exp. 379/2018-eRH) 

 
 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l'Alcaldia núm. 2144-2018, de 23 d'abril de 2018, 
sobre el cessament del Sr. Francisco Gavilán Peña com a assessor del grup 
municipal de Cs, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
"Relació de fets 
 
1. En data 29 de juny de 2015, el Ple de l’Ajuntament va determinar el nombre, 

característiques i retribucions del personal eventual d’aquest Ajuntament. 
 
2. Existeix la necessitat de nomenar les persones que han d’ocupar els llocs de 

treball especificats en l’acord esmentat. 
 
3. El Grup Municipal CIUTADANS va comunicar al Servei de Recursos Humans que 

el Sr.  Sr. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA abandona el seu lloc com a assessor 
del Grup Municipal CIUTADANS en data 28 de març de 2018 i sol·liciten que es 
procedeixi a donar-lo de baixa.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, que regula el nomenament del personal 
eventual, i que correspon el seu nomenament i separació a l’alcaldessa-
presidenta quan es tracti de personal de confiança. 

 
2. Atès que el Grup Municipal CIUTADANS ha comunicat al Servei de Recursos 

Humans que el Sr. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA abandona el seu lloc com a 
assessor del Grup Municipal CIUTADANS, correspon cessar al Sr. FRANCISCO 
GAVILÁN PEÑA amb data d’efecte el dia 28 de març de 2018.  

 
3. Viabilitat econòmica: El cost d’aquest nomenament està contemplat en el 

Pressupost municipal vigent. 
 
 
Per tot això, RESOLC : 



 

 

 
Primer. Cessar el Sr. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA com a Assessor del Grup 
Municipal CIUTADANS amb efectes del dia 28 de març de 2018. 
 
Segon. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària i publicar en el 
BOPB, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del Decret. 
 

 
 5.  TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L'INFORME DE LA TRESORERIA 

REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, DE LLUITA 
CONTRA LA MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE 2018. (Exp. 21/2018-
eTRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un procediment de tramitació, 
informació i publicitat de les obligacions pendents de pagament per tal de donar 
compliment als terminis de pagament previstos a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal sobre les 
factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei. 
L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 7 de maig de 2018 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe de la Tresoreria (annex I) 
corresponent a les obligacions pendents de pagament comptabilitzades i que 
incompleixen els terminis de pagament del primer trimestre del 2018 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer i l’Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 



 

 

ANNEX I 
 

 
 
 
El Ple se'n dóna per assabentat.  



 

 

 
DICTÀMENS: 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 

 6. SECRETARIA GENERAL. CORRECCIÓ D'ERROR DE DRET EN 
L'ACTA EN SUPORT ESCRIT DEL PLE ORDINARI DE 14 DE 
NOVEMBRE DE 2016. (Exp. 57/2018-eSEC) 

 
Com a conseqüència d'una intervenció en el darrer plenari del regidor Sr. Jaume Marsé, 
s'han detectat una sèrie d'errors de dret en les votacions de diversos punts de l'ordre del 
dia en l'acta del Ple ordinari d'aquest Ajuntament de data 14 de novembre de 2016, 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament en data 19 de desembre de 2016, que cal corregir. 
 
Aquests errors corresponen als punts núm. 3, 19, 20, 21, 22 i 25 de l'ordre del dia, en els 
que consta que el resultat de la votació va ser l'aprovació del punt per unanimitat dels 
presents, quan els resultats van ser uns altres. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
ÚNIC. Corregir les votacions errònies detectades en l'acta del Ple de l'Ajuntament de data 
14 de novembre de 2016, aprovada en la sessió plenària de 19 de desembre de 2016, 
que corresponen als punts núm. 3, 19, 20, 21, 22 i 25 de l'ordre del dia. 
 
El resultat correcte és el següent: 
 

 
  3. Aprovació, si escau, de la desestimació del recurs de reposició presentat per la 

mercantil “Teresa y José Plana, Empresa Plana, SL”, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de 12.09.2016, pel qual es dóna compliment a la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25.07.2016 i a la Sentència del 
mateix Tribunal núm. 288/2010, de 9 d’abril. (Exp. 262/2016-SEC) 

 
Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1), SOM VNG (2) i Sra. 

Carmen Reina,  regidora no adscrita = 19 vots 
Abstencions:     CUP = 5 vots 

 
 
19. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú en relació amb l’ús hoteler: article 41 i article 284.2f). (Exp. 
50/2016-URB) 

 
Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  

regidora no adscrita = 17 vots 



 

 

Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 

20. Aprovar definitivament l’Estudi de Detall i Paisatgístic de la nova concessió del 
Club Nàutic Vilanova, promogut per Club Nàutic Vilanova, SA.  (Exp. 60/2016-
URB) 

 
Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  

regidora no adscrita = 17 vots 
Abstencions:    CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 

 
21. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Vilanova i la Geltrú a l’àmbit de Santa Maria de Cubelles.  (Exp. 83/2016-URB) 
 

Vots a favor:   CiU (6), PSC (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  
regidora no adscrita = 17 vots 

Abstencions:    CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
 
 
22. Verificar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació a 

l’àmbit del sector Cap de Creu – Sant Onofre – Rambla Samà (subzona 9a), 
incloent les finques 2, 2b i 4 del carrer de Sant Onofre i les finques 19, 21 i 23 
del carrer de Santa Anna.  (Exp. 94/2015-URB) 

 
Vots a favor:  CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), C's (1) i Sra. Carmen   

Reina,  regidora no adscrita = 22 vots 
Abstencions:  SOM VNG = 2 vots 

 
 
25. Adjudicació, si escau, del contracte de gestió del servei de manteniment de 

l’enllumenat públic de Vilanova i la Geltrú.  (Exp. 9/2016-CONT) 
 

Vots a favor:     CiU (6), PSC (5), C's (1) i Sra. Carmen Reina,  regidora no 
adscrita = 13 vots 

Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
Abstencions:    ERC (4) i PP (1) = 5 vots 
 
 

Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez Marín, regidors no 
adscrits). 
 

 
 7. SECRETARIA GENERAL. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS ALS ORGANISMES I ALTRES ENTITATS. (Exp. 
235/2015-SEC) 

 



 

 

Relació de fets 
 
I. Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de juliol de 2015, pel qual es nomenen els 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques empresarials i 
òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms municipals, en compliment 
d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
II. Vistos els canvis en el cartipàs municipal que s'han efectuat darrerament. 
 
III. D'acord amb el que estableixen els Estatuts vigents de cada un dels ens públics 
sobre la designació dels membres dels òrgans decisoris. 
 
 
Fonaments de dret 
 
-  Reglament orgànic municipal. 
-  Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a vicepresidenta del 
Consell d'Administració d'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ, SAM (ICVSAM), en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
SEGON. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Ple del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital Local Pública del 
Garraf, en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
TERCER. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal a 
l'assemblea general de l'Associació del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
QUART. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal del 
grup municipal de CiU al Consell d'Administració de l'EPEL NEÀPOLIS, en substitució 
de la Sra. Glòria García Prieto. 
 
CINQUÈ. DESIGNAR la Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA com a representant 
municipal a la Xarxa Local de Consum, en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
SISÈ. DESIGNAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a vocal suplent del 
grup municipal de CiU en el Consell Rector de l'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ 
I TREBALL (IMET), en substitució de la Sra. Glòria García Prieto. 
 



 

 

SETÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant suplent al Ple i 
a la Comissió Permanent de la MANCOMUNITAT TEGAR DEL GARRAF, en 
substitució del Sr. Miguel Ángel Iglesias Montouto. 
 
VUITÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant suplent al 
Consell Rector del Consorci del Govern Territorial de Salut del Garraf, en substitució 
de la Sra. Gisela Vargas Reyes. 
 
NOVÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a vocal suplent del grup 
municipal de CiU a la Junta de Govern del Consorci de Serveis a les Persones, en 
substitució de la Sra. Glòria García Prieto. 
 
DESÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consorci de Normalització Lingüística, en substitució de la Sra. Teresa Llorens 
Carbonell. 
 
ONZÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, en substitució 
de la Sra. Teresa Llorens Carbonell. 
 
DOTZÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Ple de la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania, en substitució de la Sra. 
Teresa Llorens Carbonell. 
 
TRETZÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal a 
la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències, en substitució de la Sra. 
Gisela Vargas Reyes. 
 
CATORZÈ. DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal 
al Consell Coordinador de la Xarxa de Parcs Naturals, en substitució del Sr. Gerard 
Llobet Sánchez. 
 
QUINZÈ.  DESIGNAR la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal a 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en substitució del Sr. Gerard 
Llobet Sánchez. 
 
SETZÈ.  DESIGNAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a representant 
municipal a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, en substitució del Sr. Gerard 
Llobet Sánchez. 
 
DISSETÈ. DESIGNAR el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a representant 
municipal a la Comunitat de Regants del Pantà de Foix, en substitució del Sr. Gerard 
Llobet Sánchez. 
 
DIVUITÈ. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i als organismes 
esmentats." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 



 

 

 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1) = 16 vots 

Abstencions:  CUP (5), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 8 vots 

 
 
 8. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS ESCOLARS DELS 
CENTRES EDUCATIUS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 224/2015-
SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en el Ple ordinari de data 16 d'abril de 2018 es va donar compte dels 
canvis en el cartipàs municipal, amb la sortida del govern dels membres del grup 
municipal socialista. 
 
II. Atès que és necessari el nomenament dels nous representants municipals als 
consells escolars dels centres educatius de la ciutat. 
 
Fonaments de dret 
 
-  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
-  Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 

infantil i els requisits dels centres. 
-  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 
-  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
-  Reglament de funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
-  Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“Primer. Nomenar el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a representant 
municipal al Consell Escolar de l’escola l’ARAGAI, en substitució del Sr. Miguel Ángel 
Iglesias Montouto. 
 
Segon. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA com a representant 
municipal al Consell Escolar de l’escola l’ARJAU, en substitució del Sr. Gerard Llobet 
Sánchez. 
 
Tercer. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola CANIGÓ, en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
Quart. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola EL MARGALLÓ, en substitució de la Sra. Gisela Vargas 
Reyes. 



 

 

 
Cinquè. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA com a representant 
municipal al Consell Escolar de l’escola POMPEU FABRA, en substitució del Sr. 
Miguel Ángel Iglesias Montouto. 
 
Sisè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’escola SANT JORDI, en substitució del Sr. Miguel Ángel Iglesias 
Montouto. 
 
Setè. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA  com a representant municipal 
al Consell Escolar de l’escola ÍTACA, en substitució de la Sra. Gisela Vargas Reyes. 
 
Vuitè. Nomenar el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN com a representant municipal 
al Consell Escolar de l’escola VOLERANY, en substitució de la Sra. Gisela Vargas 
Reyes. 
 
Novè. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’INSTITUT JOAQUIM MIR, en substitució del Sr. Gerard Llobet  
Sánchez. 
 
Desè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’INSTITUT DOLORS MALLAFRÈ, en substitució del Sr. Juan Luis 
Ruiz López. 
 
Onzè. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’INSTITUT BAIX A MAR, en substitució del Sr. Gerard Llobet 
Sánchez. 
 
Dotzè. Nomenar la Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO com a representant municipal al 
Consell Escolar de l’ESCOLA D’ADULTS TERESA MAÑÉ, en substitució del Sr. 
Miguel Ángel Iglesias Montouto. 
 
Tretzè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'ESCOLA MUNICIPAL D'ART, en substitució de la Sra. Teresa 
Llorens Carbonell. 
 
Catorzè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I CONSERVATORI MESTRE 
MONTSERRAT, en substitució de la Sra. Teresa Llorens Carbonell. 
 
Quinzè. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA com a representant 
municipal al Consell Escolar de l’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES (EOI), en substitució 
del Sr. Miguel Ángel Iglesias Montouto. 
 
Setzè. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA com a representant 
municipal al Consell Escolar de la LLAR D'INFANTS LA BALDUFA, en substitució de 
la Sra. Gisela Vargas Reyes. 
 



 

 

Dissetè. Nomenar el Sr. JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN  com a representant 
municipal al Consell Escolar de la LLAR D'INFANTS EL DRAC, en substitució del Sr. 
Juan Luis Ruiz López. 
 
Divuitè. Nomenar la Sra. BLANCA ALBÀ PUJOL com a representant municipal al 
Consell Escolar de l'escola LA PAU, en substitució del Sr. Gerard Llobet Sánchez. 
 
Dinovè. Nomenar la Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA com a representant 
municipal al Consell Escolar de l’ESCOLA PIA, en substitució del Sr. Juan Luis Ruiz 
López. 
 
Vintè. Delegar per part de l’alcaldessa, Sra. Neus Lloveras Massana, a la regidora 
d’Educació, Sra. GLÒRIA GARCÍA PRIETO, la presidència del Consell Escolar 
Municipal de Vilanova i la Geltrú i de l’Oficina Municipal d’Escolarització de Vilanova i 
la Geltrú (OME). 
 
Vint-i-unè. Els representants municipals als consells escolars de centre ho seran fins 
a la fi de l’actual mandat. 
 
Vint-i-dosè. Notificar aquest acord a les persones interessades i comunicar-lo als 
presidents dels consells escolars dels centres educatius esmentats." 

 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (4), PSC (5), ERC (4), SOM VNG (2) i PP (1) = 16 vots 

Abstencions:  CUP (5), Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 8 vots 

 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 

 9.  CULTURA. ESTABLIR LA DENOMINACIÓ DE LES PISTES 
D'ATLETISME COM A PISTES MUNICIPALS D'ATLETISME CARME 
SUGRAÑES BLAY. (Exp. 406/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
1.  El Reglament de Creació i Funcionament de la Comissió de Nomenclàtor i del 

procediment per a l’assignació de denominacions de carrers, equipaments i 
espais públics de Vilanova i la Geltrú, estableix en el seu objecte: 

 
• Determinar el procediment de la denominació de carrers, equipaments i espais 

públics del municipi. 
 



 

 

• Elaborar una proposta de Nomenclàtor oficial de carrers, equipaments i espais 
públics del municipi. 

 
• Proposar denominacions de nous carrers, equipaments i espais públics o la 

modificació dels mateixos. 
 
2.  En el mateix Preàmbul del Reglament abans esmentat s’estableix que el 

nomenclàtor, com a conjunt de noms d’una població, constitueix una riquesa 
patrimonial que posa en contacte la llengua i la cultura amb el seu territori i, per 
tant, forma part de la història del municipi. Una història viva en què els noms de 
lloc estan en constant evolució. Les denominacions de vies, places, espais, 
sectors, llocs i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten un 
reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a una causa, 
a la memòria d'un personatge, a un esdeveniment, etc. És per això que el 
topònim incorpora un valor afegit de caràcter afectiu a l’espai objecte de 
denominació, que contribueix a reforçar la identificació amb l’entorn més pròxim i 
el sentiment ciutadà de pertinença a la col·lectivitat. 

 
3.  La CN ha treballat en totes les seves sessions d’aquest mandat per concretar els 

criteris de puntuació que estableix el reglament i crear un sistema de baremació 
que potenciés el nom de dones. 

 
4.  Així, en la sessió de la Comissió de Nomenclàtor de 31 de gener de 2018, es va 

establir com a norma que:  
 

• S’establiran 3 noms de dones o de referència al món de les dones, 1 nom 
d’home o de referència al món dels homes i 1 nom territorial o d’esdeveniment 
social, cultural, etc. 

 
 
• Aquest criteri serà previ a la norma establerta per aquesta Comissió de fer 

l’assignació per ordre de puntuació, a igual puntuació, prioritzar els noms de 
dones o que fan referència a les dones i, a igual puntuació, prioritzar les més 
antigues. 

 
5.  Que a la sessió de la Comissió de Nomenclàtor de 31 de gener de 2018 es va 

acordar posar el nom següent a les pistes d’atletisme: Pistes Municipals 
d’Atletisme Carme Sugrañes Blay. 

 
6.  Alguns apunts biogràfics de la senyora Carme Sugrañes Blay ens expliquen la 

dimensió personal i social: 
 

• Va néixer el 15 d’abril de 1915 a Barcelona i va morir el 9 de març de 1998. 
Va viure els últims 30 anys de la seva vida a Vilanova i la Geltrú, al carrer 
d'Alexandre de Cabanyes.  

 



 

 

• Com molt bé es reflecteix en diferents articles de diari, la Carme Sugrañes 
sempre va posar tot el seu esforç procurant els èxits col·lectius per sobre dels 
individuals. 

 
• Des de molt petita va estar motivada per fer esport, un fet que el seu pare i la 

seva mare sempre li varen reconèixer i potenciar. Així, quan encara no tenia 
16 anys, ingressa al Club Femení i d’Esports, un club popular i exclusivament 
femení de Barcelona. Ella és la sòcia número 68.  

 
• La dificultat de compaginar per horari les seves responsabilitats a l’hotel 

Tibidabo, el seu treball de mecanògrafa a la casa de neumàtics Hutchinson 
amb la pràctica de l’atletisme li ho van posar complicat. Però malgrat aquestes 
dificultats, l’any 1930 ja apareix com a membre de l’equip d’atletisme i de 
bàsquet. També va practicar el tennis i el rem.  

 
• Va practicar diferents esports: 

 
o Bàsquet. Va ser dues vegades campiona de Catalunya amb el Club 

Femení d’Esports. També va triomfar en tots les torneigs en els que va 
participar. 

 
o Rem. Va competir per tot Catalunya amb el Club de Rem Barcelona. 
 
o Atletisme. Va ser campiona de Catalunya i d’Espanya en relleus 4x75 

metres l’any 1932. També l’any 1933 va ser campiona d’Espanya en salt de 
llargada i en tanques de 83 metres. 

 
Al llarg d’aquests anys també va assolir diferents campionats i podis de 
Catalunya i Provincials en llargada, 80 metres, relleus o decathlon. 

 
• La importància d’aquesta figura de l’atletisme l’hem de visualitzar en el fet que 

l’atletisme femení només va tenir presència al llarg de la II República, on l’any 
1931 té lloc el primer campionat d’Espanya. Fet que va tenir continuïtat els 
anys 1932, 1933 i 1935. Després de la Guerra Civil Espanyola, la Sección 
Femenina es va negar a acceptar l’atletisme com a esport per a les dones i no 
va ser fins l’any 1962 que es va revertir aquesta situació.  

 
 
Fonaments de dret 
 
1.  Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu 

a les competències del municipi. 
 
2.  Vistes les directrius bàsiques que recull el Reglament de Creació i Funcionament 

de la Comissió de Nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de 
denominacions de carrers, equipaments i espais públics de Vilanova i la Geltrú, 
que s’emparen en el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia i la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la resolució de 16 de març de 



 

 

2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la resolució de 30-01-2015, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de 
Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats 
Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del Padró 
municipal (BOE núm. 71, de 24 de març de 2015). 

 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Establir la denominació a les pistes d’atletisme com a: Pistes Municipals 
d’Atletisme Carme Sugrañes Blay.  
 
SEGON. Comunicar el present acord a la Regidoria d’Esports i a la Comissió de 
Nomenclàtor. 
 
TERCER. Fer difusió pública del present acord als mitjans de comunicació de la 
ciutat." 

 
 

Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez Marín, regidors no 
adscrits). 
 

 
10. CULTURA. ATORGAMENT DEL IX PREMI FRANCESC ROIG I 

TOQUÉS. (Exp. 31/2018-ePROV) 
 

Relació de fets 
 
En data 17 d’abril de 2018 es va reunir el Jurat del Premi Francesc Roig i Toqués i va 
acordar: 
 
"Proposar al Ple de l’Ajuntament l’atorgament del Premi en la seva novena edició a la 
categoria d’àmbit local al Sr. Pau Pons Inglada, pescador veterà vilanoví, per la seva 
dedicació al món pesquer durant tota la seva vida, tant quan estava en actiu i com a 
antic patró major de la Confraria, com un cop jubilat, que ha continuat sempre dedicat 
al mar i col·laborant en la recuperació i la difusió de la història i la cultura marinera de 
la ciutat;  i a la categoria d’àmbit nacional al Sr. Michel André Sánchez, actual director 
del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC, per la seva rellevant trajectòria 
científica en el camp de la recerca i estudi de la contaminació acústica dels oceans i 
com aquesta afecta als animals marins.  
 
Fonaments de dret 
 
I. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 21 d’abril, de bases de règim local. 
 



 

 

II. De conformitat amb el Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
III. De conformitat amb les bases del Premi Roig Toqués, aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 6 de maig de 2013. 
 
 
Aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Atorgar el IX PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS a la categoria 
d’àmbit local al Sr. PAU PONS INGLADA, pescador veterà vilanoví, per la seva 
dedicació al món pesquer durant tota la seva vida, tant quan estava en actiu i com a 
antic patró major de la Confraria, com un cop jubilat, que ha continuat sempre dedicat 
al mar i col·laborant en la recuperació i la difusió de la història i la cultura marinera de 
la ciutat;  i a la categoria d’àmbit nacional al Sr. MICHEL ANDRÉ SÁNCHEZ, per la 
seva rellevant trajectòria científica en el camp de la recerca i estudi de la 
contaminació acústica dels oceans i com aquesta afecta als animals marins. 
 
SEGON. Notificar aquest acord als interessats." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez Marín, regidors no 
adscrits). 
 

 
11. CULTURA. APROVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT 

DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL PROJECTE STOLPERSTEINE. 
(Exp. 407/2018-eAJT) 

 
Relació de fets 
 
Aquest és un projecte sota l’empara de Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya i que consisteix en petits monuments creats per l'artista alemany Gunter 
Demnig l’any 1993, en memòria de víctimes del nazisme. Aquest petits monuments 
es poden trobar arreu d’Europa.  
 
Les pedres de topada o stolpersteine són un petit monument d'admonició que es 
posa a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme, 
abans del seu arrest i la seva deportació. Són llambordins fets de formigó de 10 cm 
per 10 cm i coberts d'una fulla de llautó en la qual es graven les dades essencials de 
la persona. Un fet que fa aturar el i la vianant per fer-lo pensar en la persona 
desapareguda, assassinada, torturada. També ensenyen l'omnipresència del mal en 
la vida quotidiana. Hi ha un llambordí únic per a cada persona. 
 



 

 

La participació en l’esmentat projecte proposa continuar una tasca endegada fa 
temps i que respon als criteris establerts per aquest ajuntament en transmetre en les 
millors condicions possibles aquesta memòria a les generacions futures.  
 
Així: 
 
1. Per poder participar en el projecte, Memorial Democràtic demana una sèrie de 

requisits com realitzar una recerca històrica dels i les deportades residents a la 
ciutat, disposar d’un projecte pedagògic, tenir el contacte amb els familiars dels i 
les deportades i un acord del Ple Municipal. 

 
2. Memorial Democràtic es fa càrrec de la producció i la instal·lació de les 

llambordes i cada municipi s’encarrega de l’allotjament i les dietes de l’artista 
Gunter Demnig i acompanyant. Cal dir que les llambordes estan fetes a mà per 
l’escultor Michael Friedrichs-Friedlaender (Berlín). 

 
3. La Comissió de Memòria Històrica, en les seves sessions de gener i desembre 

de l’any 2017, donava suport al projecte Stolpersteine. També incidia en el fet 
que treballar l’estudi de les persones deportades de Vilanova i la Geltrú era una 
tasca rellevant per recuperar aquesta memòria col·lectiva i volgudament 
amagada anteriorment.  

 
4. La pròpia Comissió, en les abans esmentades sessions, demanava que 

s’incorporés un apartat específic en el web municipal sobre les persones 
deportades de la ciutat.  

 
5. Aquest projecte desenvolupa i és continuació de la proposta endegada l’any 

2001, amb la inauguració del monument a les víctimes de la deportació als 
camps nazis, nascudes o residents en aquest municipi. Un monument que 
dignificava les víctimes de la deportació sortint del silenci que havien sofert 
durant anys.  

 
6. Dins les dates de commemoració que aquest ajuntament té establertes en 

referència a la memòria col·lectiva, el 27 de gener commemora el Dia 
Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, en record de 
l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz-Birkenau, el 27 de gener de 1945.  

 
7. L’ajuntament ha encarregat a l’historiador vilanoví Xavier López “L’estudi i 

documentació dels vilanovins (no s’ha trobat cap dona) deportats als camps 
d’extermini nazi”. Estudi que s’adjunta a l’esmentat projecte. 

 
8. L’ajuntament ha elaborat un projecte pedagògic que conté la difusió i 

sensibilització en els centres educatius d’aquesta memòria col·lectiva. S’adjunta 
projecte educatiu. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Vist allò que disposa l’article 25 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, relatiu 

a les competències del municipi. 



 

 

 
2. Vist allò que disposa el Decret d’Alcaldia 1948-2018,  referent a les delegacions a 

les regidores i regidors de Govern. 
 
Per tot això aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar la participació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el 
Projecte Stolpersteine.  
 
SEGON. Notificar el present acord a Memorial Democràtic.  
 
TERCER. L’Ajuntament assumirà les despeses d’allotjament i dietes de l’artista 
Gunter Demnig i acompanyant amb càrrec a la partida pressupostària de Memòria 
Històrica, 31.3380.2260909. 
 
QUART. Fer difusió d'aquest acord i del projecte com a eina de sensibilització i 
difusió de la memòria col·lectiva de la ciutat." 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez Marín, regidors no 
adscrits). 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

12. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ DE LA REGULARITZACIÓ DE L’IPC 
DEL CONTRACTE DE L’EMPRESA VALORIZA, SA, 
CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA AL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 609/2016-SVI) 

 
Relació de fets 
 
I. L’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr), presta el 
servei de neteja i recollida de residus de la ciutat des de l’1 de març de 2010, fruit del 
contracte de Gestió integrada del servei públic del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa. 
 
La clàusula 3.2 del Plec de Clàusules administratives particulars corresponent al 
contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus 
del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa, referent a la 
revisió de preus del contracte, estableix el següent: 
 



 

 

“Els preus adjudicats poden ser objecte de revisió quan així consti en el quadre-
caràtula de característiques. Si així consta en aquest quadre-caràtula, els preus 
adjudicats poden ser objecte de revisió sempre que hagués transcorregut un any des 
de l’adjudicació, sense que sigui necessari haver executat el 20 per cent de la 
prestació. 
 
En el supòsit que s’actualitzin els preus, cal que l’adjudicatari ho sol·liciti 
raonadament a l’òrgan de contractació, en el termini dels 30 dies naturals anteriors a 
la finalització de la corresponent anualitat i/o pròrroga del contracte. 
 
Anualment es podran revisar els preus d’acord a l’evolució de l’Índex de Preus al 
Consum de Catalunya (IPCC) oficial acumulat els 12 mesos anteriors a la data de 
revisió, i així en anys successius. 
 
Els costos es divideixen en revisables i no revisables segons: 
 
1) Costos revisables: 

• Costos de personal. 
• Costos de funcionament dels serveis i manteniment del material. 
• Costos de les instal·lacions fixes. 
• Costos d’assegurances, impostos i altres despeses no incloses en els apartats 

anteriors. 
 
2) Costos no revisables: 

• Amortitzacions i costos financers de la inversió. 
• El percentatge de despeses generals. 
• Les despeses corresponents a campanyes de sensibilització ciutadana. 
• El percentatge de benefici industrial.” 

 
II. En data a 1 de març de 2011 es va complir un any del contracte de serveis. De 
conformitat amb la citada clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data a 24 de 
març de 2011 la revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 2011, la qual 
s’efectuaria d’acord amb la variació de preus experimentada per l’IPC en el període 
comprès entre el mes de febrer del 2010 i el febrer de 2011, que està fixada en un 
3,6%. 
 
A tal efecte, el preu del contracte passa d’un valor inicial de licitació de 6.056.421,22 
€, IVA exclòs, a ser de 6.246.269,52 €, IVA exclòs, contemplant la revisió de l’IPC 
sol·licitada. 
 
III. En data 1 de març de 2012 es van complir dos anys del contracte de serveis. 
Segons la clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data a 29 de març de 2012 la 
revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 2012, la qual s’efectuaria d’acord 
amb la variació de preus experimentada per l’IPC en el període comprès entre el mes 
de febrer del 2011 i el febrer de 2012, que està fixada en un 2,2%. 
 
A tal efecte, i segons les dades exposades, el preu del contracte passa a ser de 
6.366.464,58 €, IVA exclòs, tenint en compte l’aplicació de l’IPC sol·licitat. 



 

 

 
IV. En data a 18 de desembre de 2012, s’acorda per la Junta de Govern Local 
l’aprovació de la revisió de preus de l’empresa VALORIZA durant els anys 2011 i 
2012, d’acord amb les dades exposades anteriorment. 
 
V. En data a 14 de gener de 2013, es ratifiquen en la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament els acords aprovats en la Junta de Govern de data a 18 de desembre de 
2012, referent a la revisió de preus dels anys 2011 i 2012. 
 
VI. En data a 1 de març de 2013 es van complir tres anys del contracte de serveis. De 
conformitat amb la citada clàusula, l’empresa VALORIZA sol·licita en data 22 de març 
de 2013 la revisió de preus del contracte, corresponent a l’any 2013, la qual 
s’efectuaria d’acord amb la variació de preus experimentada per l’IPC en el període 
comprès entre el mes de febrer del 2012 i el febrer de 2013, que està fixada en un 
3,3%. 
 
VII. En data a 18 de juliol de 2013, atès que el Ple municipal va aprovar, en sessió 
ordinària de data 3 de juny de 2013, la primera modificació parcial del contracte de 
Gestió integrada del servei públic de neteja i recollida dels residus del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, es signa l’acord que estableix una reducció del preu del contracte 
d’un 6,3% sobre el preu vigent. 
 
VIII. En data a 29 de juliol de 2013, el Ple establí una rebaixa en l’import de les 
anteriors revisions de preus, aprovades primer per la JGL i després pel Ple de 
l’Ajuntament. L’esmentada rebaixa comportava l’ingrés d’un total de 51.272,54 €. 
Aquestes rebaixes portaren causa del fet que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (LCSP), establí en el seu article 78.3 que quan l’índex de 
referència que s’adoptà per la revisió de preus és l’IPC, la revisió no pot superar el 
85% de variació experimentada per l’índex adoptat. 
 
A tal efecte, i segons les dades exposades, el preu del contracte passa a ser de 
5.965.377,36 €, IVA exclòs, tenint en compte l’acord de reducció del preu del 
contracte. 
 
Contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 29 de juliol de 2013, la contractista 
VALORIZA interposà recurs contenciós administratiu, en el que recaigué la Sentència 
182/2015, de 23 d’abril de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 
Barcelona, la qual estimà totalment les pretensions de la demandant i anul·là i deixà 
sense efecte l’acord del Ple. 
 
IX. En data a 24 de maig de 2016 es modificà, per ampliació, el preu del contracte per 
l’empresa VALORIZA Servicios Medioambientales, corresponent al contracte de 
Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi 
de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa, segons l’ampliació del 
preu fixat en 449.905,34 €, IVA exclòs. 
 
Tanmateix, es consideren pendents les revisions de preus, a banda de la sol·licitada 
corresponent al 2013, de l’IPC del període comprès entre el mes de febrer de 2013 i 
el febrer de 2014, que està fixada en un 0,20%; la revisió de l’IPC del període 



 

 

comprès entre el mes de febrer de 2014 i el febrer de 2015, que està fixada en -
0,80%; de l’IPC del període comprès entre el mes de febrer de 2015 i el febrer de 
2016, que està fixada en -0,50%; i de l’IPC del període comprès entre el mes de 
febrer de 2016 i el febrer de 2017, que està fixada en un 3,10%. 
 
De forma que  la regularització de l’IPC a data del mes de gener del 2018, ascendeix 
a 936.510,39 €, iva inclòs. 
 
X. A banda de l’esmentat import de regularització, i segons les dades exposades, el 
preu del contracte passa a ser, a partir de gener del 2018, de 7.396.884,95 €, IVA 
inclòs, tenint en compte els acords exposats i la regularització de l’IPC. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"ÚNIC. MODIFICAR el preu del contracte per la regularització de l’IPC acumulat, 
segons consta als apartats IX i X de la relació de fets, sol·licitat per l’empresa 
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr); concessionària del 
servei de neteja i recollida del municipi de Vilanova i la Geltrú, en l’import del 
contracte de Gestió integrada del servei públic del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa; el qual ascendeix a partir de gener del 2018, a 
7.396.884,95 €, iva inclòs." 

 
 

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

Vots a favor:  CiU (4), PSC (5), PP (1) i Sr. Francisco Álvarez, regidor 
no adscrit = 11 vots 

Abstencions:  CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Carmen Reina i 
Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites = 13 vots 

 
 
13. MOBILITAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MOBILITAT 

URBANA I SOSTENIBLE (PMUS). (Exp. 977/2017-SVI) 
 

Relació de fets 
 
1. L’article 9.6 de La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, obliga als municipis 

que hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers a tenir 
aprovat un Pla de Mobilitat Urbana (PMU). I més concretament l’article 67 del 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, regula que seran tots aquells municipis de més de 
50.000 habitants i les capitals de comarca.  De forma que, el PMUS esdevé tota 



 

 

una configuració d’estratègies de mobilitat sostenible als municipis de Catalunya, 
havent seguit un acurat procés de participació ciutadana. 

 
2. En data 15 de gener de 2013, es va signar un conveni entre l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona per a l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible de la ciutat (PMUS). 

 
3. En data 28 d’octubre de 2013, la Diputació de Barcelona va aprovar la 

contractació de la col·laboració en la redacció de l’estudi, diagnosi i planificació 
relativa a la redacció del PMUS a l’empresa Assessoria d’Infraestructures i 
Mobilitat, SL. 

 
4. El mes desembre de 2013, en el municipi de Vilanova i la Geltrú, es va iniciar la 

redacció del PMUS. 
 
5. El document inicial estratègic i la memòria del PMUS han estat sotmesos al 

tràmit previst en l’article 19.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, i segons el qual la Direcció General de Polítiques Ambientals ha 
valorat que l’estructura i contingut s’ajusta als requeriments de la pròpia Llei 
21/2013 i de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 

 
6. En data 27 de juliol de 2015, es va aprovar inicialment el PMUS. 
 
7. Resoltes les al·legacions, es va trametre al Departament de Territori i 

Sostenibilitat i a l’ATM per a l’emissió del seu informe definitiu. 
 
8. En dates 29 de març i 27 de gener de 2017, s’han rebut els respectius informes 

favorables del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’ATM. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, 
aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilanova i 
la Geltrú i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), anteriorment Estudi Ambiental 
Estratègic (EAE). 
  
SEGON. Notificar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i a l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Barcelona l'aprovació definitiva 
del Pla de Mobilitat Urbana de Vilanova i la Geltrú (PMUS), així com a la resta 
d'interessats. 
 



 

 

TERCER. Posar a disposició de les administracions publiques afectades i de les 
persones físiques i jurídiques que hagin participat en els tràmits de consulta i 
participació pública la documentació completa del PMUS i els seus informes 
complementaris, de conformitat amb les determinacions de l'art 28.2 de la Llei 
6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. 
 
QUART. Publicar l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 
de Vilanova i la Geltrú, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Encomanar l'avaluació i el seguiment dels objectius del Pla de Mobilitat 
Urbana de Vilanova i la Geltrú al Departament de Mobilitat municipal, amb el suport 
facultatiu del Departament de Medi Ambient i de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de 
Barcelona." 
 
La documentació relativa al Pla de Mobilitat la podeu trobar a: 
 
https://www.vilanova.cat/html/tema/espai_public/pla_de_mobilitat_urbana.html 
 
 
Es vota la proposta, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no 
adscrits = 22 vots 

Abstencions: PP (1) i Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita = 2 vots 
 

 
 
14. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 

DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF I CESSIÓ GLOBAL 
D’ACTIUS I PASSIUS AL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF. (Exp. 
48/2018-eSEC) 

 
 
ES RETIRA aquest punt de l'ordre del dia. 
 
 
 

MOCIONS 
 

Grups Municipals d'ERC i SOM VNG 
 

  18. MOCIÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT 
CIVIL. (Exp. 39/2018-eMOC) 

 



 

 

Es tracta en primer lloc aquesta moció, perquè hi ha la intervenció pública del Sr. 
JAUME M. RUIZ I GUAL, en representació de l'ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR 
LA BANCA Y ENTIDADES, ABAE. 
 
 
Com a conseqüència de l'especulació en l'habitatge, milers de pisos al nostre país es 
troben buits.  Davant aquesta situació, màfies i organitzacions criminals han aprofitat 
per fer-se amb alguns d'aquests pisos per a fer-los servir com a pisos francs.  Tot i 
condemnar aquesta pràctica, també cal dir que moltes vegades es confon de forma 
malintencionada aquestes pràctiques delictives amb altres ocupacions que tenen com 
a objectiu trobar una alternativa habitacional davant la manca d'iniciativa de les 
institucions públiques.  Així doncs, les iniciatives legislatives que ha empès el 
Congrés dels Diputats per modificar i regular aquest tema realment obren la porta 
perquè es persegueixi i s'expulsi de manera exprés a qualsevol persona que ocupi un 
pis.  Cal considerar que mesures com aquesta no tenen en compte les diferents 
casuístiques que expliquen l'ocupació d'habitatges i obren la porta als grans tenidors 
d'habitatges a que s'expulsi de manera exprés qualsevol persona que ocupi un pis 
(també en casos de vulnerabilitat social).  Aquesta és una proposta que no ofereix 
solucions als ciutadans que es troben en situació de vulnerabilitat i tampoc preveu les 
conseqüències per a les persones que siguin desallotjades, tampoc posa el focus en 
la lluita contra les màfies organitzades per combatre pràctiques delictives.  És 
imprescindible lluitar contra les màfies però alhora cal una solució habitacional a 
aquells qui ocupen un habitatge per motius socials.  Aquesta Proposició de Llei 
tampoc servirà per combatre pràctiques delictives, sinó que posa el pes de la 
problemàtica sobre les persones que ocupen: persones  i famílies sense recursos 
que, en molts casos, són víctimes tant dels desnonaments per motius econòmics, 
com de l'estafa per accedir de nou a un habitatge que l'administració no els proveeix.  
Alhora, la PAH, amb el suport de diferents grups (Podemos-ERC-PDeCAT i BILDU), 
ha presentat una proposta de Llei d'habitatge que recull mesures per poder cancel·lar 
els deutes hipotecaris, deixar de banda els desallotjaments, reorientar les famílies en 
emergència en pisos injustificadament buits de la banda, garantir aigua, llum i gas a 
totes les famílies i regular-los preus de lloguer com es fa en altres països de la UE. 
 
Per tots aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els 
següents 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Demanar a l'Estat que freni el desenvolupament i aplicació d'aquesta 
modificació, considerant que no es disposa de les garanties bàsiques per a lluitar 
contra les màfies, i ataca els principis bàsics de disposar d'un habitatge. 
 
SEGON. Crear un cens real d'habitatges ocupats i saber-ne així la seva tinença, amb 
l'objectiu de detallar quants pisos ocupats són de grans tenidors i quants de petits 
propietaris. 
 
TERCER. Valorar periòdicament la vulnerabilitat dels ocupants i treballar per facilitar 
una alternativa habitacional, tot evitant que cap persona sigui desnonada sense 
alternativa. 
 



 

 

QUART. Accelerar l'adquisició d'habitatges destinats al lloguer social amb previsió de 
les situacions que es puguin derivar de l'aplicació d'aquesta Llei." 
 
 
Es vota la moció, amb una votació separada dels punts, la qual s'aprova amb el 
resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 

Vots a favor: PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna 
Llorens, regidora no adscrita = 17 vots 

Vots en contra: CiU (4), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 7 vots 

 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 I 4: 
 

Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 
Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 23 vots 

Vot en contra: PP = 1 vot 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  15. MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ELABORAR UN CENS DE SOLARS 
SENSE EDIFICAR I D'EDIFICIS RUÏNOSOS A VILANOVA I LA 
GELTRÚ. (Exp. 11/2018-eMOC) 

 
Atès que actualment a Vilanova i la Geltrú tenim solars sense edificar que, en 
ocasions, són objecte d’usos inapropiats com a abocador incontrolat de deixalles, 
acumulació de materials o proliferació de rosegadors. 
 
Atès que alguns solars presenten un estat d’abandonament, amb falta de neteja, que 
poden suposar un focus insalubre dins de la ciutat. En ocasions, també, determinats 
propietaris, per diverses raons, no compleixen les seves obligacions i l’Ajuntament 
ha d’actuar fent requeriments o actuant d’ofici mitjançant procediment d’execució 
subsidiària. 
 
Atès que la declaració de l'incompliment de l'obligació d'edificar correspon als 
ajuntaments, d'acord amb el que sigui establert per reglament. 
 
Atès que l’administració local ha de tenir una actitud proactiva davant d’aquestes 
situacions, perquè així és possible incrementar la bona imatge de la ciutat, evitar 
costos i procediments administratius i donar un ús provisional nou i adequat 
destinat a un servei comunitari. 
 
Atès que és necessari mantenir un procediment sistemàtic i constant per tal 
d’actuar sobre aquests espais i solucionar els focus poc salubres i amb problemes de 
neteja. 



 

 

 
Atès que s’han fet propostes de reutilització dels solars buits de l’Eixample de Mar, al 
novembre de 2016, en el transcurs de la 4a Assemblea Municipal Oberta. 
 
Atès que la Llei d’urbanisme, en el seu article 177, preveu la creació d’un registre 
municipal de solars sense edificar que té per objecte la inscripció de les declaracions 
d'incompliment de l'obligació d'edificar referides a solars concrets. 
 
Atès que aquest registre és públic, i tothom pot obtenir certificats de les inscripcions 
que hi constin, això implica millorar la transparència de la gestió de l’Ajuntament. 
 
Atès que es poden registrar els solars que no hagin complert els terminis d’edificació 
fixats, edificis on s’hagin incomplert ordres d’execució d’obres dirigides al 
compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació. 
 
Atès que també són subjecte de registre els edificis objecte d’un expedient de ruïna 
derivat d’un incompliment del deure de conservació i rehabilitació, una vegada han 
passat dos anys sense que el propietari els substitueixi o rehabiliti, amb l’objectiu 
últim d’augmentar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, per destinar a la política 
d’habitatge municipal. 
 
Atès que segons l’Ordenança municipal sobre neteja de la via pública de Vilanova i la 
Geltrú, els propietaris de solars i terrenys els hauran de mantenir lliures 
d'escombraries i residus, i en les degudes condicions d'higiene, salubritat, seguretat i 
ornat públic. 
 
Atès que els registres municipals de solars sense edificar incentiven l’edificació dels 
solars i la realització d’obres de manteniment, conservació i rehabilitació en els 
terminis establerts; incrementen el patrimoni municipal de sòl i habitatge, eviten la 
retenció especulativa de solars i possibiliten la renovació i la consolidació del sòl 
urbà. 
 
Per tot això, es proposa que el Ple Municipal de Vilanova i la Geltrú adopti el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Elaborar el cens de solars sense edificar i d’edificis ruïnosos a Vilanova 
i la Geltrú, a l’empara de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i el 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
SEGON. Incloure les següents característiques i informació en el següent cens 
referenciat: 
 
• Situació, nom del carrer o plaça i número corresponent i, si escau, nom de la 

finca. 
• Nom, cognoms i domicili de la persona o persones propietàries. 
• Dades del Registre de la propietat, quant a descripció, número de finca, tom, 

llibre, full, número d’inscripció, càrregues, gravàmens, situacions jurídiques 



 

 

inscrites al Registre de la propietat i circumstàncies personals de llurs titulars. 
• Edificacions existents, no descrites en la inscripció registral i usos constatats. 
• Referència cadastral de la finca. 
• Llindars actualitzats de la finca, per referència a carrers, places o vies o bé a 

d’altres finques confrontants. 
• Qualificació urbanística de la finca. 
• Condicions de la llicència municipal existent. Renovacions que s’hagin fet, etc. 
• El valor de la finca, una vegada determinat i/o actualitzat. 
• Altres que els serveis tècnics considerin oportunes. 
 
TERCER. Explorar amb els propietaris dels solars sense edificar la possibilitat de 
donar-los un ús comunitari, tot acordant la redacció d’un conveni marc, o figures 
anàlogues, que permetin una regulació de la cessió a precari per a usos 
comunitaris, tot cercant un aprofitament social comú dels solars no edificats 
(aparcaments o zones d’esbarjo)." 
 
 
Es vota la moció, amb el resultat següent: 
 

Vots a favor:  CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna 
Llorens, regidora no adscrita =  12 vots 

Vots en contra: CiU (4), PSC (5), PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. 
Francisco Álvarez, regidors no adscrits = 12 vots 

 
Vist que s'ha produït un empat, es produeix una segona votació, amb el mateix 
resultat, i en el que decideix el vot de qualitat de l'alcaldessa, que en aquest cas és 
en contra.  Per tant, la moció queda DESESTIMADA. 
 
 

Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita 
 

  16. MOCIÓ PER DEIXAR SENSE EFECTE LA ZONA D'ESTACIONAMENT 
LIMITAT I REGULAT EN ELS PÀRQUINGS DE LA RDA. 
MEDITERRÀNIA I C/ ALEXANDRE DE CABANYES, AIXÍ COM 
SENYALITZAR ZONES D'APARCAMENT REGULAT DEL NOSTRE 
MUNICIPI, SEGONS L'ART. 171 DE L'RGC. (Exp. 35/2018-eMOC) 

 
Al mes d'agost de l'any passat es va posar en marxa l'àrea verda al barri de Ribes 
Roges on, a més de a la via pública, es va implantar a dos pàrquings situats dins del 
mateix barri (ronda de la Mediterrània i c/ Alexandre de Cabanyes), que no disposen 
d'un determinat nombre de places, i que destaquen per no estar asfaltats, ser 
completament de terra sense premsar i que quan plou es solen convertir en un fangar 
ple de bassals. Aquest any es pretenen habilitar 723 noves places d'estacionament 
regulat, de les quals 311 seran d'àrea verda. La nova àrea verda que afectarà la zona 
del barri de Mar, situada entre la rambla de la Pau, el carrer de l'Àncora i el passeig 
Marítim. 

 
 



 

 

 
 

 
 

Per senyalitzar aquestes zones d'aparcament regulat, el nostre municipi ha utilitzat un 
tipus de senyalització que no figura en el Reglament General de Circulació, aprovat 
pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 339/1990, de 2 de març, per a tals fins, que és de color blau. L'art. 171 RGC 
estableix la nomenclatura i significat de marques d'altres colors i, en concret, en 
l'apartat f), per a les marques blaves, indica el següent: «Marques blaves. Les 
marques que delimiten els llocs en què l'estacionament està permès, que siguin de 
color blau en lloc del normal color blanc, indiquen que, en certs períodes del dia, la 
durada de l'estacionament autoritzat està limitada». 



 

 

 
Molts ajuntaments, entre ells el nostre, s'han auto atribuït unes competències que 
constitucionalment no els corresponen, en utilitzar una senyalització inventada que 
només al Govern de l'Estat li correspon aprovar. Tal com es pot comprovar en el 
Catàleg oficial de senyals de circulació del Reglament General de Circulació, l'única 
marca viària autoritzada per delimitar els llocs en què l'estacionament està permès en 
certs períodes del dia, estant limitada la seva durada, és de color blau, per la qual 
cosa és il·legal l'ús de marques verdes o de qualsevol altre color. Una Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Madrid, considera que el municipi té el poder per 
regular l'ordenació de trànsit, però el que «no pot dur a terme és l'elaboració dels 
senyals, encomanada a l'Estat d'acord amb la normativa internacional». Així, la 
decisió del tribunal recorda que hi ha un catàleg oficial de senyals que «vinculen tots 
els municipis d'Espanya, que constitueix una homogeneïtzació per garantir la 
seguretat jurídica dels ciutadans». Amb atenció al fallo, els ajuntaments, en la seva 
funció de regular el trànsit, només podrien utilitzar els senyals que inclou el 
Reglament General de Circulació. I això només passa, en el cas de l'aparcament de 
pagament, amb la senyalització blava. En la resolució es dicta que en crear uns 
senyals que no són al reglament estatal, s'estan atribuint competències de l'esmentat 
article 149 de la Constitució que només és autoritat de l'Estat, perquè no es pot crear 
un codi de senyals diferent en cada municipi i cap Ajuntament pot obligar el ciutadà a 
complir una Llei en base a un reglament que no existeix ". 
 
En funció del que estableix, entre altres normes, l'article 25.2, lletra g), de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i arts. 7 i 38 del Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, abans esmentat, està fora 
de tot dubte la competència municipal per regular l'ordenació i circulació del trànsit, 
així com l'aprovació d'ordenances en aquest àmbit, el que inclou, per descomptat, 
l'establiment de prohibicions i limitacions a l'estacionament en aquelles vies públiques 
en què es consideri necessari. Però a l'hora d'establir la senyalització de les zones de 
limitació horària, les "marques" i el color de les mateixes han de ser les previstes en 
la normativa que les regula, que no és altra que la continguda en el Reglament 
General de Circulació. Normativa aquesta que, ja en el seu art. 1, àmbit d'aplicació, 
estableix de manera molt clara que: «1. Els preceptes de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, els d'aquest reglament i els de les 
altres disposicions que la despleguin són aplicables a tot el territori nacional i obliguen 
els titulars i usuaris de les vies i terrenys públics aptes per a la circulació, tant urbans 
com interurbans, als de les vies i terrenys que, sense tenir tal aptitud, siguin d'ús 
comú i, en defecte d'altres normes, als de les vies i terrenys privats que siguin 
utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris». Conseqüentment, no hi ha 
cap dubte de l'aplicabilitat d'aquestes normes i la seva vinculació jurídica a tot el 
territori nacional, de manera que qualsevol regulació que les administracions locals 
duguin a terme per ordenança haurà de respectar el contingut de la normativa estatal 
per aplicació del principi de jerarquia normativa, de manera que les zones 
d'estacionament limitat de tot el nostre municipi han d'estar assenyalades amb 
marques blaves, sense que hi hagi cap autorització d'aquesta normativa per pintar-les 
d'un altre color, amb la conseqüència que, d'acord amb la doctrina de la "positive 
Bindung", l'administració, en aquest cas els ajuntaments, només poden fer el que les 
normes els permeten. 



 

 

 
Tant la zona verda implantada a Ribes Roges com la futura implantació al barri de 
Mar no estan contemplades ni en la nostra ordenança municipal de circulació, ni en 
les ordenances fiscals. Segons la nostra ordenança municipal de circulació, en el 
TÍTOL VII. ESTACIONAMENT AMB CONTROL HORARI, l'art. 20.3 diu: "Seran 
senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de 
color blau. Es denominaran zones blaves", i en l'Ordenança Fiscal núm. 15, Taxa per 
l'estacionament regulat de vehicles, Art. 2n. Fet imposable: "Constitueix el fet 
imposable de la taxa l'aprofitament especial que es produeix per l'estacionament 
regulat de vehicles de tracció mecànica en determinades zones públiques del 
municipi, aprovades per l'Ajuntament i degudament delimitades i senyalitzades". 
 
Perquè des de l'administració hem de complir amb les normatives vigents i oferir 
seguretat jurídica als nostres ciutadans, Carmen Reina proposa per a debat i 
aprovació, si escau, per la corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

"PRIMER. Procedir a adoptar les mesures necessàries per suprimir les 
senyalitzacions dutes a terme amb altres colors per no estar adaptades a la 
normativa d'aplicació i poder generar inseguretat jurídica i desorientació en les 
persones usuàries d'aquests estacionaments. Amb la finalitat de facilitar una 
informació uniforme oferint seguretat jurídica a les persones usuàries dels 
estacionaments limitats en tot el municipi i perquè siguin respectades les normes 
contingudes en el Reglament General de Circulació, mentre no es procedeixi a una 
nova regulació en l'esmentat Codi que habiliti per assenyalar aquestes zones 
d'estacionament amb diferents colors, únicament s'utilitzi l'autoritzat en l'art 171.f). 
  
SEGON. Deixar sense efecte la zona d'estacionament limitat i regulat en els 
pàrquings de la ronda de la Mediterrània i c/ Alexandre de Cabanyes, atès que les 
seves característiques no són aptes per a tal efecte, ja que no compleixen amb 
l'Ordenança municipal de circulació vigent del nostre municipi, ni amb l'Ordenança 
Fiscal núm. 15, que indiquen que han d'estar degudament delimitades i senyalitzades 
horitzontalment de color blau. 
  
TERCER. Donar a conèixer aquests acords als mitjans de comunicació del nostre 
municipi, així com a totes les associacions de veïns de Vilanova i la Geltrú." 
 
 
Es vota la proposta, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 

 
Vot a favor: Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita = 1 vot 
Vots en contra: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 

Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, regidors no adscrits 
= 22 vots 

Abstenció: PP = 1 vot 
 

 
 



 

 

Grup Municipal d'ERC 
 

  17. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA 
UNIVERSALITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA. (Exp. 37/2018-
eMOC) 

 
El Govern de l’Estat espanyol ha presentat recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya, que regula la universalització de l’atenció 
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 
 
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de 
l’Estat que, contínuament, utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la 
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. 
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla, tant amb la Llei 21/2010 com 
en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que 
estableixin les lleis”.  
 
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra 
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen 
la universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la 
salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets 
Humans i a d’altres resolucions i normes de dret internacional que han estat 
subscrites per l’Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de 
recórrer al Tribunal Constitucional. 
 
L’aprovació de la Llei 2/2017 va  deixar enrere el Reial decret llei 16/2012, que va 
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat 
que no compartim. 
 
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional 
de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir 
l’accés, la gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més 
vulnerables.  
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del 
Govern de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del 
Parlament de Catalunya, que regula la universalització de l’atenció sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut. 
 
SEGON. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb 
la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada a través dels nostres legítims representants al Parlament de 
Catalunya. 



 

 

 
TERCER. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la 
gratuïtat que garanteix l’accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la llei 
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret 
internacional subscrits per l’Estat espanyol. 
 
QUART. Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa d’aquest 
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una 
societat oberta, diversa i inclusiva. 
 
CINQUÈ. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” 
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la 
salut. 
 
SISÈ. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de l’Estat espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Departament de Salut, al CatSalut i a 
les entitats municipalistes del nostre país (ACM i FMC)." 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 

 
Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. 

Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 21 vots 
Vots en contra: PP (1) i Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 2 vots 
Abstenció: Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita ) 1 vot 

 
 
A continuació es tracten conjuntament les mocions corresponents als punts núm. 19 i 
29 de l'ordre del dia: 
 

Grup Municipal d'ERC 
 

  19. MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES 
D'AGRESSIONS SEXUALS. (Exp. 36/2018-eMOC) 

 
La Sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació amb 
el cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús 
sexual i no per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines 
del 2016, a Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per 
abús sexual continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilada després del 
compliment de la pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia 
que es produís cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte 
l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la intimitat. 
 
La Sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 
expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 
dones i d’Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets 
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació, que situa 
en una posició de total desempara totes les dones supervivents d’aquests delictes. La 



 

 

Sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de 
descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les 
revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere 
influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en 
especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de tots els 
acusats, a excepció del delicte lleu de furt. 
 
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a 
la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per a les 
dones. Aquesta Sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la 
víctima, posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la 
violència i no pas de les persones que l’exerceixen.  
 
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme 
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de 
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem 
una dècada d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, que garanteix un conjunt de drets per restituir 
el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista. 
 
No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d’agressions sexuals. 
 
SEGON. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 
mostrant el seu rebuig a la Sentència i el seu suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes. 
 
TERCER. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de 
gènere, per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en 
estereotips de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 
 
QUART. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia 
dels drets de les dones. 
 
CINQUÈ. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge 
de situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 
 
SISÈ. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els 
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les 
dones. 
 
SETÈ. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics 
al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes." 



 

 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 
els vots de la Sra. Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits). 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

  29. MOCIÓ DE DENÚNCIA AL CARÀCTER PATRIARCAL I DE CLASSE 
DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA I PER LA CREACIÓ D'UN 
ORDENAMENT JURÍDIC PROPI EN EL MARC REPUBLICÀ AMB 
PERSPECTIVA FEMINISTA. (Exp. 48/2018-eMOC) 

 
Després de conèixer la Sentència del cas de “La manada” ens trobem altra vegada 
amb l'evidència que el sistema judicial espanyol és clarament patriarcal i vulnera el 
dret de les dones a viure una vida digna i lliure. Les decisions judicials no són mai 
una aplicació directa de les lleis, sinó que hi ha interpretació personal de qui les 
aplica i, per tant, estan sustentades pel sistema patriarcal. 
 
En primer lloc, considerem un despropòsit jurídic i polític minimitzar el que va ser un 
delicte de violació grupal a un abús sexual. Qualsevol acte sexual sense 
consentiment és violació. La Sentència no només nega la violència, sinó que es 
desentén de les múltiples formes en què s’està exercint. Només sí és sí. 
 
En segon lloc, tot el procés judicial ha estat en sí una mostra de la violència 
institucional que vivim les dones quan denunciem per violència masclista. En el cas 
de “La manada” s’han reproduït una vegada més, de manera clara i evident, els 
estereotips de gènere i l’hostilitat i el qüestionament per part sistema judicial vers la 
supervivent. No podem tolerar la vulneració del relat de la persona agredida i del seu 
dret fonamental a la intimitat atacat per uns mitjans de comunicació còmplices de la 
justícia patriarcal, fomentant la victimització secundària. Finalment, davant l'evidència 
d'un sistema judicial que ens ataca en comptes de protegir-nos, legitimem 
l'autodefensa feminista davant les agressions masclistes que dia a dia patim les 
dones. Fem una crida a recuperar l'esperit de la Vaga Feminista del passat 8 de març 
i a autorganitzar-nos per respondre amb contundència a un sistema judicial i a un 
estat que ens vol callades, atemorides i submises. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna tot el suport a la víctima 
supervivent de la violació perpetrada per “la manada”, així com també a totes les 
víctimes d’aquest sistema patriarcal. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú rebutja la Sentència i denuncia el 
caràcter patriarcal i de classe de la justícia espanyola. En aquest sentit, l’Ajuntament 



 

 

de Vilanova i la Geltrú dóna suport a l’acusació particular, que manté que els fets són 
constitutius d’un delicte d’agressió sexual, violació, i no tan sols d’abús sexual com ha 
acordat la Sentència. 
 
TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta el Parlament de Catalunya a 
impulsar urgentment un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb 
perspectiva feminista. 
 
QUART. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa una crida al moviment feminista per, 
seguint amb l'esperit de la Vaga 8M, respondre conjuntament a l'ofensiva de l'Estat 
contra nosaltres i construir plegades una República Feminista. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a esdevenir un municipi 
lliure de violència. En aquest sentit, el consistori es posicionarà sempre al costat de 
qualsevol víctima de la violència masclista que tingui lloc en el municipi i li oferirà tot 
el suport jurídic i material que li sigui necessari. 
 
SISÈ. Els acords avui aprovats s’enviaran al Parlament de Catalunya, a les entitats 
veïnals vilanovines, als col·lectius feministes de la ciutat i es publicaran tant a la 
pàgina web com a les xarxes socials d’aquest ajuntament." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 
 

Vots a favor: CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Ariadna 
Llorens, regidora no adscrita = 16 vots 

Vots en contra: PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, regidors 
no adscrits = 3 vots 

Abstencions: PSC = 5 vots 
 
 
 
A continuació, per la seva temàtica, es tracten conjuntament les mocions 
corresponents als punts núm. 20 i 28 de l'ordre del dia: 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

  20. MOCIÓ PER A L'ADHESIÓ AL MANIFEST PEL PACTE D'ESTAT EN 
MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. (Exp. 38/2018-eMOC) 

 
La violència masclista constitueix una de les més habituals i flagrants violacions dels 
drets humans que es produeixen a les nostres ciutats a dia d’avui. Segons les xifres 
oficials, des de l’any 2003 fins a l’actualitat, 929 dones han estat assassinades, i des 
del 2013, any en què comença el recompte oficial, 24 nens i nenes han estat 
assassinats i assassinades per la violència masclista. I aquestes xifres representen 
només la punta de l’iceberg; les associacions de dones documenten un nombre 
encara més gran de casos en el seu treball quotidià i són centenars de milers de 
dones i nenes i nens supervivents de les diferents formes de violència masclista les 



 

 

que no formen part de les estadístiques oficials i busquen suport i protecció davant 
aquests greus abusos dia a dia. 
 
El Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat el 28 de setembre de 
2017 pel Congrés dels Diputats, reconeix les obligacions de les diferents 
administracions derivades de la normativa espanyola i internacional, particularment 
pel que fa al Conveni Europeu de prevenció i lluita contra la violència contra les 
dones i violència domèstica, conegut com el Conveni d’Istanbul. Aquesta norma 
europea fonamental va ampliar l’actuació de totes les administracions públiques, 
incloses les entitats locals, enfront de la violència masclista en totes les seves 
manifestacions: a més de la violència comesa en l’àmbit de la parella o ex-parella, 
s’inclouen també la violència sexual, l’assetjament sexual, els matrimonis forçosos i la 
mutilació genital femenina, entre d’altres. I en el Pacte d’Estat es recull el compromís 
explícit, en la mesura 204, d’establir finançament específic per al compliment de les 
obligacions previstes en el Conveni d’Istanbul per part de totes les administracions 
públiques. 
 
El Pacte d’Estat confereix un paper protagonista als municipis en la prevenció, 
detecció i atenció integral davant la violència masclista. Així mateix, estableix una via 
de finançament directe a l’Administració local. En la seva mesura 207 preveu que els 
pressupostos generals de l’Estat destinin, via transferència directa i finalista, un 
increment anual de 20 milions d’euros als ajuntaments durant els propers cinc 
exercicis, inclòs l’any 2018. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pren els següents 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Adherir-se al Manifest pel Pacte d’Estat en matèria de Violència de 
Gènere, que expressa les següents reivindicacions: 
 

1. Reafirmar el nostre compromís enfront de la violència masclista i ens 
comprometem a complir les mesures establertes en el Pacte d’Estat en 
matèria de prevenció, detecció i atenció integral davant les diferents 
manifestacions de la violència masclista. 
 
No obstant això, manifestar que per complir amb les nostres obligacions en 
aquesta matèria requerim d’un marc competencial clar i d’un finançament 
estable que garanteixi els serveis necessaris de prevenció i atenció integral en 
els nostres municipis. 
 
En termes competencials, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) suposa en 
l’actualitat un greu impediment per al compliment del Pacte per part dels 
ajuntaments, a més d’una contradicció amb el nostre marc competencial 
d’obligacions establertes pels marcs internacionals i europeus ratificats per 
Espanya, així com per la Llei 1/2004 de mesures de protecció integral contra la 
Violència de Gènere. 
 



 

 

D’altra banda, pel que fa als municipis, com a institucions públiques més 
properes a la ciutadania, la normativa específica i el Pacte d’Estat ens 
atribueixen el deure de prestar una atenció a dones i menors víctimes de la 
violència masclista sota els estàndards de disponibilitat, accessibilitat i qualitat. 
No obstant això, aquest repte resulta actualment difícil de complir per la majoria 
de municipis per no tenir una estructura professional estable que sostingui els 
programes i serveis d’atenció adequats. 
 
2. Denunciar que més de sis mesos després de la seva aprovació, els 
compromisos que han de garantir el compliment del Pacte d’Estat no s’han 
complert: 
 

• El Congrés dels Diputats no ha creat la Comissió de Seguiment del 
Pacte d’Estat prevista en la mesura 208. 

• El Govern central no ha presentat els projectes de llei per 
escometre les modificacions legislatives que estableix el Pacte 
d’Estat, entre les quals figura la reforma de la Llei 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local recollida en la 
mesura 61. 

• El Govern central no ha inclòs en el projecte de pressupostos 
generals de l’Estat de 2018 el compromís econòmic reflectit en el 
Pacte d’Estat. La mesura 206 preveu la creació de partides de 100 i 20 
milions d’euros destinades a millorar l’actuació de les administracions 
autonòmica i local, respectivament. 

 
3. Exigir: 
 
Al Congrés dels Diputats: 
 
• La creació immediata de la Comissió Parlamentària de Seguiment del 

Pacte d’Estat reflectida en la mesura 208. 
 
Al Govern central: 
 
• Transferir el crèdit de 20 milions anuals previstos per al 2018, compromès 

en la mesura 206. A, la finalitat és garantir el compliment del Pacte per part 
dels municipis a través de la prestació de serveis de detecció i atenció 
integral. 

• Presentar els projectes de llei necessaris per emprendre les reformes 
legislatives previstes en el Pacte d’Estat reflectides en les mesures 85 i 
86.3. com a condició per al desenvolupament efectiu i en termini de totes 
les mesures compreses en el Pacte d’Estat i per dissenyar un marc 
normatiu coherent amb el Conveni d’Istanbul. 

• Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) tal com es contempla en 
la mesura 61, incloent com a competència pròpia dels ajuntaments la 



 

 

promoció de la igualtat entre dones i homes i la prevenció i atenció integral 
davant la violència masclista. 

• Adoptar les mesures legislatives i d’altra índole que garanteixin l’estabilitat i 
qualificació de les plantilles que presten serveis d’atenció a la violència 
masclista en l’àmbit municipal i permetin comptar amb professionals 
especialitzades i contractades en igualtat de condicions pel que fa al 
personal funcionari. 
 

L’establiment d’un acord sobre estàndards mínims per a l’atenció integral 
municipal a les víctimes de les diferents manifestacions de la violència 
masclista, que comporti un estudi de costos per població de cara a la seva 
efectiva implantació, per tal de garantir una resposta adequada a totes les 
víctimes de violència masclista amb independència del seu lloc de residència. 

 
SEGON. Comunicar els acords d’aquesta moció al Fòrum de Municipis pel Pacte 
d’Estat." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 

 
Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 

Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 23 vots 

Vot en contra: PP = 1 vot 
 

 
 

Grup Municipal del PSC 
 

  28. MOCIÓ SOBRE EL PRESSUPOST COMPROMÈS PEL GOVERN 
D'ESPANYA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES 
PREVISTES EN EL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE. (Exp. 47/2018-eMOC) 

 
Atès que la lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una 
prioritat per a tota la societat i també una obligació que correspon als partits polítics i 
en primera instància als governs i administracions, en el marc de les seves 
corresponents competències. 
 
Atès que el Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés 
dels Diputats, vincula directament els partits polítics, poders de l'Estat, 
administracions autonòmiques i locals, en el compromís adoptat per contribuir a 
l'eradicació de la violència de gènere. 
 
Atès que el Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual 
legislació, que estableix els marcs de coordinació institucional necessaris per al 
desenvolupament de les diferents mesures acordades. Un total de 213 propostes 
d'actuació que aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt 



 

 

milloren la situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves filles 
i fills. 
 
Atès, però, que no es podrà avançar en l'eradicació de la violència masclista i en 
l'atenció específica a les dones, si no s'estableixen aquests mecanismes de 
coordinació necessaris entre les diferents administracions i institucions amb 
responsabilitat en la matèria, i tampoc es podrà seguir avançant si no es doten les 
diferents administracions (comunitats autònomes i ajuntaments), dels recursos 
econòmics adequats. 
 
Atès que cal ressaltar, pel que fa a les atribucions i competències de les 
administracions autonòmiques, el que recull el Pacte: "El que disposa el present 
Pacte ha de ser interpretat sense perjudici del ple exercici per part de les comunitats 
autònomes de les competències que tenen atribuïdes en virtut dels respectius 
estatuts d'autonomia i, en conseqüència, les comunitats autònomes o altres 
administracions públiques no poden vincular les recomanacions contingudes en el 
present informe quan afectin els seus respectius àmbits competencials". 
 
Atès que aquest aspecte és fonamental, en reconèixer l'esforç i el compromís 
econòmic de les administracions autonòmiques i locals en el marc de les seves 
competències específiques, dedicat a la lluita contra la violència de gènere. 
 
Atès que per això, i en funció de les mesures establertes en el Pacte, s'ha de dotar  
aquestes administracions de les partides econòmiques específiques corresponents 
fixades en el Pacte, i compromeses pel propi Govern. 
 
Atès que en base a aquests acords, cal recordar també que tots els grups 
parlamentaris van recolzar i van votar a favor de la Proposició No de Llei presentada 
pel Grup Socialista a l'octubre de 2017, relativa a la sol·licitud al Govern d'Espanya 
de l'aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga pressupostària, de l'increment 
d'almenys 200 milions, per donar compliment als acords pressupostaris del Pacte 
d'Estat en matèria de Violència de Gènere. Acord que el Govern d'Espanya ha 
incomplert, tot i que el Partit Popular hi va votar a favor.  
 
Atès que d’aquests 200M€ només estan pressupostats 80M€ (que suposen un 0’02€ 
dels PGE); i aquests 80M€ no contemplen els 20M€ previstos per als municipis. Es 
nega, per tant, als ajuntaments qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció a la 
violència masclista i en matèria d’igualtat, mentre segueixen prestant serveis i 
assumint competències que no els són pròpies i per a les quals no tenen 
finançament. 
 
Atès que cal també destacar i denunciar que en la proposta de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2018, s'incompleix de nou el compromís pressupostari 
compromès en el Pacte d’Estat en matèria de Violència de Gènere. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 



 

 

"PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords i, per tant, a que en 
els pressupostos generals de l'Estat, per a les noves o ampliades competències 
reservades a les comunitats autònomes i als ajuntaments, es destini, via 
transferències, un increment anual de 20 milions d'euros als ajuntaments i 100 
milions d'euros destinats a les comunitats autònomes. Tal com figura en l'acord del 
Pacte que diu textualment: "Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via 
transferència als ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els 
propers cinc exercicis." 

 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a enfortir i capacitar els governs locals en 
l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords al president del Govern d'Espanya, a la ministra 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al conjunt dels grups parlamentaris al Congrés 
dels Diputats, i a totes les entitats del municipi que treballen per a la igualtat de 
gènere." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 

 
Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 

Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 23 vots 

Vot en contra: PP = 1 vot 
 
 

Grup Municipal de CiU 
 

  21. MOCIÓ DE SUPORT ALS DOCENTS. (Exp. 40/2018-eMOC) 
 
Al llarg dels darrers mesos, i mitjançant l’aplicació de l’article 155, el govern espanyol 
està aprofitant totes les escletxes possibles per criminalitzar el procés 
d’independència de Catalunya.  
 
Un dels últims col·lectius afectats ha estat el dels mestres. El 155 els ha situat en el 
punt de mira després de l’assenyalament de nou docents de Sant Andreu de la Barca 
i d’altres centres d’arreu del país investigats per “humiliar” fills de guàrdies civils. Per 
contra, el president del Consell Escolar de Catalunya, Lluís Font, ha denunciat en els 
darrers dies un “linxament públic” al qual considera que estan sent sotmesos els 
professors i ha reivindicat la tasca del col·lectiu docent català.  
 
Un dels principals arguments de la dreta espanyola més reaccionària, encapçalada 
pel Partit Popular i per Ciutadans, és que l’escola catalana adoctrina els alumnes. 
L’escola catalana sempre ha estat en el punt de mira per la seva capacitat de 
cohesionar i d’educar en la llibertat. Parlar sobre els temes que succeeixen i que 
marquen el present i el futur del nostre país, com ara els fets ocorreguts durant l’1 
d’octubre, és un exercici de democràcia i de llibertat d’expressió, drets civils bàsics en 
qualsevol Estat de dret.  
 



 

 

L’escola i els docents són un aspecte clau per garantir una societat i unes persones 
lliures i amb pensament crític, capaces d’adaptar-se als reptes futurs i de convertir-se 
en persones adultes formades i compromeses amb el seu entorn.  
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l'Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
"PRIMER. Recolzar la feina del professorat i donar-los tot el suport davant la 
persecució que estan rebent. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al ministre d'Educació, Cultura i Esports del govern 
de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de 
Direcció del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i 
associacions de representants dels directors i docents dels centres educatius del 
Servei d'Educació de Catalunya, a Somescola, a les Federacions d'Associacions de 
Mares i Pares d'alumnes de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l'Associació de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 

 
Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. 

Ariadna Llorens, regidora no adscrita = 21 vots 
Vots en contra: PP (1), Sra. Carmen Reina i Sr. Francisco Álvarez, regidors 

no adscrits = 3 vots 
 
 

  22. MOCIÓ DE SUPORT ALS AJUNTAMENTS AFECTATS PER 
L'EXTRACCIÓ DE CORALL VERMELL A LA COSTA CATALANA. 
(Exp. 41/2018-eMOC) 

 
El Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient de l’Estat espanyol ha concedit 12 llicències 
per a la pesca del corall vermell a les aigües exteriors entre els municipis d’Arenys de 
Mar i Begur. 
 
L’any passat, la Generalitat de Catalunya va aprovar una moratòria a les aigües 
continentals fins a l’any 2027 i va retirar les llicències de pesca del corall vermell des 
de Begur a la frontera francesa. L’objectiu d’aquesta moratòria era mantenir la 
presència de corall vermell a les nostres costes en base a l’estudi elaborat per 
l’Institut de Ciències del Mar del Consell Superior d’Investigacions Científiques, que 
va concloure que el 90% de la població de corall vermell estava en un estat “crític” de 
conservació i que la recuperació de les poblacions de corall a casa nostra només és 
possible en absència d’activitats extractives, i que es requereixen més de 30 anys per 
a assolir un bon nivell de conservació. 
 



 

 

El 31 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya va adoptar, amb la unanimitat de 
tots els grups, la Resolució 418/Xl, sobre la parada biològica del corall, en la qual 
instava el Govern espanyol a aplicar les recomanacions de l’estudi científic. 
 
El Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient es va comprometre a 
aplicar les mateixes mesures de protecció establertes per Catalunya a les aigües 
exteriors, sota competència de l’Estat, tal i com preveu el Real Decreto 629/2013, de 
2 d’agost, pel qual es regula la pesca del corall vermell, la seva primera venda i el 
procediment d’autorització per a l’obtenció de llicències per a la seva pesca (publicat 
al BOE núm.185, de 3 d’agost de 2013). 
 
Tanmateix, l’Estat espanyol ha emès una Ordre ministerial per aplicar la mesura entre 
Begur i la frontera francesa, però no ha inclòs les aigües externes adjacents 
perpendicularment, fent cas omís del Decret estatal, i ha concedit 12 llicències per a 
l’explotació del corall entre els municipis d’Arenys de Mar i Begur, que afecten 
directament Tossa de Mar, Lloret de Mar i espais del litoral del Baix Empordà 
protegits per la Xarxa Natura 2000. 
 
Recordem que l’any 2015 el corall vermell va ser elevat a la categoria “en perill 
d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per a la 
Conservació de la Natura (UICN). Es tracta d’una espècie de creixement 
extremadament lent, molt sensible a la sobreexplotació, i les seves colònies donen 
refugi a moltes espècies de peixos i invertebrats, essent una espècie d’un elevat valor 
per a l’ecosistema del nostre fons marí. 
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament aprova els següents 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Demanem al Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient de 
l’Estat espanyol que atengui els informes dels organismes científics que acrediten 
l’elevat valor ecològic i patrimonial de les colònies de corall vermell de la nostra costa 
i el seu greu perill d’extinció, que respecti la moratòria catalana d’extracció de corall 
pionera a l’àrea de distribució de l’espècie, que respecti les recomanacions de la 
Comissió General de Pesca del Mediterrani i el Reglament del Parlament Europeu i 
del Consell, i revoqui les llicències que s’han atorgat per a l'extracció i venda del 
corall vermell a la Costa Brava, evitant la greu repercussió ambiental que aquesta 
explotació suposaria. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya a reforçar el control 
de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives 
d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 
 
TERCER. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del 
corall per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre 
l'elevat valor ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa 
d'explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret. 
 



 

 

QUART. Instar l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a solidaritzar-se amb els 
ajuntaments afectats i el Consell Comarcal del Garraf i la Diputació de Barcelona a 
donar suport a la moció. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat d’aquesta moció al Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris al Congrés dels Diputats." 
 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova amb el resultat següent: 

 
Vots a favor: CiU (4), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. 

Carmen Reina, Sra. Ariadna Llorens i Sr. Francisco Álvarez, 
regidors no adscrits = 23 vots 

Abstenció: PP = 1 vot 
 
 

Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit 
 

  23. MOCIÓ PER A LA MILLORA DELS APARCAMENTS HABILITATS PER 
A LA CÀRREGA I DESCÀRREGA. (Exp. 42/2018-eMOC) 

 
Exposición de motivos 
 
Existen en nuestro municipio aparcamientos habilitados para la carga y descarga de 
mercancías. 
 
Por su ubicación, algunos de estos aparcamientos dificultan la visibilidad necesaria 
para que los conductores puedan ceder el paso a los peatones cuando estos se 
disponen a cruzar por los pasos correspondientes. 
 
Esta situación comporta un peligro real que debe ser subsanado. 
 
Propuesta de ACUERDO: 
 
Instar a la Regidoría de Movilidad a revisar los aparcamientos destinados a la carga y 
descarga de mercancías y modificar la ubicación de los que provoquen la situación 
descrita en la exposición de motivos. 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 

 
Vot a favor: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Vots en contra: CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), Sra. Carmen 

Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites = 17 
vots 

Abstencions: PSC (5) i PP (1) = 6 vots 
 

 



 

 

  24. MOCIÓ PER AL CONTROL DE PLAGUES DE COLOMS. (Exp. 43/2018-
eMOC) 

 
Exposición de motivos 
 
En Vilanova i la Geltrú se ha convertido en una escena cotidiana el ver a las palomas 
efectuando degustaciones gastronómicas en las terrazas de los establecimientos de 
hostelería. 
 
Otra imagen habitual es la visita inesperada de estas palomas a los balcones y 
terrazas de domicilios particulares sin previo aviso, provocando suciedad y molestias 
a los habitantes de los mismos. 
 
Los ciudadanos de Vilanova i la Geltrú estamos abonando una cantidad de recursos 
económicos nada despreciable para el control de plagas de palomas. 
 
Propuesta de ACUERDO: 
 
"PRIMERO. Adoptar las medidas necesarias para que estas aves dejen de ser 
consumidoras espontáneas en las terrazas de los establecimientos de hostelería. 
 
SEGUNDO. Revisar los servicios prestados por la empresa adjudicataria de control 
de plagas de palomas y tomar las medidas correctoras, incluso contemplando 
posibles indemnizaciones a los establecimientos y particulares perjudicados." 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 

 
Vot a favor: Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit = 1 vot 
Vots en contra: CiU (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 

Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites 
= 18 vots 

Abstencions: PSC = 5 vots 
 
 
Després de la votació d'aquesta moció, el Sr. Francisco Álvarez marxa de la sala i ja 
no torna. 
 

Sra. Ariadna Llorens i Sr. David Montes, regidors no adscrits 
 

  25. MOCIÓ PER REALITZAR UN PLA ESTRATÈGIC I D'INVERSIONS A 
L'ESCOLA MUNICIPAL D'ART I DISSENY (EMAiD). (Exp. 44/2018-
eMOC) 

 
L'Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAiD) de Vilanova i la Geltrú, es va fundar al 
1969 i va començar fent estudis d’Arts i Oficis. És una entitat emblemàtica per a la 
ciutat i per a la comarca, amb unes instal·lacions molt completes i, sobretot, amb un 
equip humà d’alta qualitat docent i llarga experiència, amb un important arrelament al 
territori juntament a unes possibilitats potencials de futur molt interessants. 



 

 

 
L'Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú (EMAiD) imparteix 
ensenyaments oficials i té cabuda per a uns 400 alumnes. Disposa d’aules taller, 
aules de formació teòrica, aules d’informàtica equipades amb diverses plataformes 
digitals, i diferents tallers com de gravat, moda, fotografia i ceràmica, a més de la 
seva àmplia Biblioteca especialitzada en temes d’art i disseny. Malauradament, 
alguns àmbits mostren un cert nivell d’obsolescència. També té sales d’exposicions i 
cal assenyalar la seva continuïtat amb l’espai d’exposicions municipal “la Sala”, en 
aquest sentit i en el de la seva projecció cultural. Alhora associat al lligam municipal, 
destaca l’estreta col·laboració amb Neàpolis, en el vessant més tecnològic, que  li 
permetria fins i tot accedir a plató audiovisual, espais de gravació i material 
multimèdia de primer nivell, i àrea d’emprenedoria. 
 
Actualment l’EMAiD ofereix cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, basats 
en la continuïtat i la relació entre els diferents estudis, que permeten dissenyar els 
currículums, possibilitant a l'alumnat obtenir diferents titulacions reglades com els 
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS): CFGS GRÀFICA PUBLICITÀRIA / CFGS 
ANIMACIÓ, DISSENY DE VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS / CFGS 
INTERIORISME, PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES DE DECORACIÓ, i l’encara 
no autoritzat CFGS GRÀFICA INTERACTIVA DE REALITAT VIRTUAL I 
REALITAT AUGMENTADA. 
 
També oferta el Cicle formatiu de grau Mitjà d’ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE 
GRÀFIC INTERACTIU. I el curs bàsic d’introducció al món de l’art i el disseny, 
adreçat especialment a qui vulgui preparar les proves d’accés als Cicles Formatius de 
Grau Superior, a més d’un gran ventall de tallers. 
 
Entenem que és essencial mantenir una línia de futur de l’EMAiD, que no desatengui 
les demandes del mercat i les necessitats formatives i ocupacionals de la ciutat i la 
comarca, en la línia d’un país on el sector del disseny i el sector audiovisual i 
multimèdia, especialment el dels videojocs, és un element diferenciador i d’economia 
productiva molt interessant. 
 
Cal contribuir de manera decidida a que aquesta escola esdevingui, encara més, un 
veritable referent en aquest àmbit, jugant un paper de lideratge que pot acompanyar-
se amb les també nombroses potencialitats d’una ciutat universitària tecnològica, amb 
un Grau d’Enginyeria en Disseny Industrial i un Grau d’informàtica, amb gran 
complementarietat amb els cicles de l’EMAiD. I amb un espai d’emprenedoria 
compartit, com Neàpolis, on ja hi ha vincles essencials com la participació conjunta 
en diferents congressos, compartició de la plataforma Moodle, “Hackatons”,  activitats 
educatives, i filosofia “maker”, entre d’altres. 
 
Una escola, l’EMAiD, amb un professorat i un esperit que té alt desig de millora i 
superació de l’actual llistó curricular, buscant nous i més complerts objectius en la 
formació de l’alumnat, i que ha de seguir sent un referent de l’entorn al nivell d’altres 
estudis reglats i serveis de la nostra ciutat, i contribuir a la millora dels projectes 
educatius i formatius locals, comarcals i de Vegueria. En un moment especialment 
rellevant, doncs, l’EMAiD està a punt d’assolir 50 anys d’història. I amb un conjunt de 



 

 

professionals i docents, claustres i equips directius de l’escola, actuals i passats, que  
han aconseguit amb els mitjans disponibles, formar i preparar a generacions de 
vilanovins i vilanovines durant aquests pràcticament 5 decennis, pel seu 
desenvolupament personal i professional amb notable èxit. 
 
Per tot això, aquest Ple de l'Ajuntament aprova els següents  
 

ACORDS: 
 
"PRIMER. Redactar el Pla Estratègic per a l’Escola d’Art i Disseny 2018-2030, per tal 
d’impulsar i projectar l’horitzó fins el 2030 de l’EMAiD, en quant a projecte docent i 
formatiu, pla d’inversions a futur, contemplant la voluntat de creixement i consolidació 
dels ensenyaments referents a la ciutat i a la comarca en l’àmbit de l’art i el disseny, 
tenint present l’opinió dels professionals que hi treballen. 
 
SEGON. Presentar en la comissió informativa corresponent, el Pla Estratègic, que 
inclogui el Pla econòmic d’inversions i d’actuacions calendaritzat, amb la diagnosi i 
l'avaluació de la instal·lació actual i propostes de futur, prioritzant les millores i 
arranjaments més urgents i necessaris. 
 
TERCER. Que es contempli la possibilitat d’iniciar de forma efectiva les inversions i 
actuacions estimades com a urgents i més necessàries, en el transcurs del present 
any 2018. 
 
QUART. Seguir treballant de manera insistent perquè la nova proposta de Cicle 
Formatiu de Grau Superior de gràfica interactiva-realitat virtual i realitat augmentada, 
sigui definitivament autoritzada per part del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Traslladar el present acord a l’equip directiu de l’Escola d’Art i Disseny 
EMAiD, i a la totalitat del claustre." 
 

Es fa una votació separada dels punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNTS 1 i 2: 
 

Vots a favor: PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2), PP (1), Sra. 
Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites 
= 19 vots 

Vots en contra: CiU = 4 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 3, 4 i 5: 
 
S'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 vots a favor (4 de CiU, 5 
del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, Sra. Carmen Reina i Sra. 
Ariadna Llorens, regidores no adscrites). 
 
La moció, per tant, s'aprova en la seva totalitat. 



 

 

 
Grup Municipal del PSC 

 
  26. MOCIÓ SOBRE LA SUBVENCIÓ DE LA PRÀCTICA DE NATACIÓ 

ADAPTADA. (Exp. 45/2018-eMOC) 
 

La natació és un dels esports més complets, tant en quant ajuda a treballar totes les 
parts del cos i a guanyar resistència. 
 
Per aquest motiu la natació és l’esport -a part de plantejaments competitius, 
educatius i/o lúdics- més recomanat de realitzar amb finalitats terapèutiques com a 
eina per millorar la salut. 
 
La natació adaptada aporta beneficis físics, psíquics i socials a persones tant amb 
discapacitats físiques com amb discapacitats psíquiques. Ajuda a millorar els estats 
de salut a partir de l'adaptació d’activitats físiques. En l’àmbit aquàtic, a part de 
treballar la part física, cal destacar la importància que té la part emocional 
 
En definitiva, la natació adaptada intenta ressaltar les potencialitats de les persones 
amb discapacitat minimitzant les mancances de cadascuna d’elles. 
 
Fins a l’any  2017 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitava la practica aquàtica 
com a element terapèutic a persones amb discapacitats físiques i psíquiques, 
mitjançant una subvenció directa al Parc del Garraf que repercutia en els serveis que 
s’oferien a aquest col·lectiu. 
 
A partir del setembre del 2017 es passa a subvencionar directament als usuaris. Això, 
entre altres aspectes, provoca diferències pel tipus de discapacitat de l'usuari.  
 
Fins al moment el preu era igual per a tots el usuaris, amb independència que el grau 
discapacitat determinés el nombre d’usuaris del grup en el que participava.  
 
Aquest canvi en la gestió de la natació adaptada ha provocat que algunes persones 
fins al moment usuàries d’aquest servei l’haguessin de deixar. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 

"ÚNIC. Instar el govern a que torni a oferir el servei de natació adaptada com a 
element terapèutic, amb el mateix sistema de finançament i subvenció  de l’activitat 
que fins al setembre de 2017." 
 
 
La moció ES DEIXA SOBRE LA TAULA. 
 
 



 

 

  27. MOCIÓ DE SUPORT A L'ONG PROACTIVA OPEN ARMS. (Exp. 
46/2018-eMOC) 

 
Des de setembre de 2015, l’ONG Proactiva Open Arms ha salvat quasi 60.000 vides, 
lluitant dia a dia perquè les persones que fugen de conflictes bèl·lics, persecucions 
violentes o pobresa puguin tenir la possibilitat de seguir vivint en un altre país. 
 
Dediquen tots els seus esforços a la vigilància i salvament d’embarcacions de 
persones que necessiten ajuda en el mar Egeu i en el Mediterrani Central, així com a 
fer visible i a denunciar totes les injustícies que estan passant en aquests dues zones 
geogràfiques.  
 
La seva tasca, reconeguda arreu del món, va ser distingida a Vilanova i la Geltrú en 
la setena edició del premi d’àmbit nacional Premi Francesc Roig i Toqués per la seva 
tasca de salvament a l'illa grega de Lesbos.  
 
Malgrat el reconeixement a la seva encomiable tasca, com manifesta el seu fundador 
Òscar Camps: "Proactiva Open Arms és ara mateix objectiu d'una campanya 
institucional, política i mediàtica que pretén eliminar els testimonis de la 
vulneració de drets humans al Mediterrani". 
 
Prova d’aquesta campanya són les darreres actuacions que van portar a la 
confiscació el 17 de març del vaixell de l’ONG, després d’atracar al port de Pozzallo, 
a Sicília, per desembarcar 216 immigrants. 
 
El jutge investiga l’ONG per l'últim rescat, durant el qual l'ONG es va negar a lliurar 
els 216 immigrants salvats a una patrulla de la Guàrdia costanera líbia que va 
aparèixer després a la zona. Davant la negativa, segons alguns vídeos que ha difós 
l'ONG, se senten les amenaces de mort dels libis. L’acusació és la de tràfic il·legal de 
persones i associació delictiva. 
 
Les acusacions a una organització humanitària com Open Arms, que dia a dia salva 
vides no tenen cap sentit.  
 
Per això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 

 
ACORDS: 

 
"PRIMER. Mostrar tot el reconeixement, suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva 
Open Arms  per la gran tasca que realitza dia a dia, des de fa més de dos anys, 
salvant vides de persones que fugen de la guerra, cercant refugi i protecció 
internacional.  

 
SEGON. Exigir la retirada dels càrrecs que s’han interposat contra l’organització en 
general i contra els membres de Proactiva Open Arms. 

 
TERCER. Traslladar els acords al Fons Català de Cooperació, a les entitats 
municipalistes, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, als 
governs de Líbia i d’Itàlia i al Parlament Europeu." 



 

 

 
 
Es vota la moció, la qual s'aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 23 
vots a favor (4 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d'ERC, 2 de SOM VNG, 1 del PP, 
Sra. Carmen Reina i Sra. Ariadna Llorens, regidores no adscrites). 
 
 

PREGUNTES 
 

 
30.  Preguntes d'ERC: 
 

• Sobre el Pla d'Usos.  
• Sobre els aparcaments dissuasoris. 

 
 
31. Preguntes del Sr. Francisco Álvarez, regidor no adscrit: 
 

• Sobre la notícia publicada en el Diari Digital del Sr. Eduardo Inda, relacionada 
amb l'empresa AKO ELECTROMECÁNICA. 

• Sobre el procediment judicial entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el de 
Sant Pere de Ribes en relació amb un aparcament proper a l'Hospital 
Comarcal Sant Camil. 

 
NO ES TRACTA AQUEST PUNT, per no ser present el Sr. Francisco Álvarez Marín. 
 
 
32. Preguntes de la Sra. Ariadna Llorens, regidora no adscrita: 
 

• Sobre l'adjudicació del concurs per a l'explotació dels Xiringuitos de les 
platges de Vilanova i la Geltrú per als propers 8 anys. 

• Sobre l'estat d'assoliment de la moció presentada fa just un any, al maig de 
2017, per realitzar millores urgents al Mercat Municipal del centre. 

 
 
33. Preguntes del PSC: 
 

• Sobre la gestió del CSP. 
• Sobre el protocol de la Festa Major. 

 
 
34. Preguntes de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita: 
 

• A part de l'aparcament a la ronda d'Europa (davant de l'AKI), té el govern 
intenció de posar en marxa altres aparcaments dissuasoris gratuïts en el 
nostre municipi per a la temporada estival? 

• Per què no s'implanta aquest any la zona de platja per a gossos, tal com es va 
acordar en el passat exercici? 



 

 

 
S’aixeca la sessió a les 24:00 hores, de la qual s’estén la present acta que firma la 
presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 
 


