
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 7 DE MAIG DE 2012 

 
 
Acta núm. 6 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 17 hores del dia 7 de maig de 2012, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

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



 

 
No assisteix la Sra. CLÀUDIA DURAN MAS. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 

 
 

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

Ple de 30 de març de 2012. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    2. Modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, Taxa per l’estacionament 

regulat de vehicles (Zona Blava). 
    3. Modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança Fiscal número 29, Preus Públics 

Municipals, Ensenyaments en règim especial a les escoles municipals. 
    4. Aprovació de l’operació d’endeutament d’acord amb el RDLL 4/2012. 
    5. Donar compte Decret de l’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del 

Pressupost 2011. 
    6. Donar compte de l’Informe d’Intervenció en relació amb el Pla de 

Sanejament 2009. 
    7. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits del Pressupost 

2012 aprovats per Decret. 
    8. Donar compte del nou conveni amb el Parc del Garraf Sport, AIE. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
    9. Donar compte de l’acord de la JGL de 2 de maig de 2012, d’adhesió a la 

campanya “Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: candidatura 
UNESCO 2013”. 

  10. Donar compte de l’acord de la JGL de 17 d’abril de 2012, d’aprovació del 
protocol d’acord de col·laboració entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i les associacions membres de la Taula de Comerç i Turisme de Vilanova 
i la Geltrú. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
  11. Donar compte de l’acord de JGL de 22 de novembre de 2011, d’adhesió 

d’aquest Ajuntament a la Plataforma e-Tauler de l’AOC.  
  12. Donar compte del Decret de creació del tauler d’edictes electrònic de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 



 

  13. Donar compte de l’acord de JGL de 2 de maig de 2012, d’Acceptació de 
la signatura del conveni de l’Oficina Jove del Garraf 2012. 

  
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
  14. Aprovació inicial de l’Ordenança específica reguladora de les bases per a 

la concessió de subvencions per a actuacions de rehabilitació de locals 
comercials dins de l’àmbit del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2012.  

  15. Donar suport a la Declaració de Vic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

  16. Ratificació de l’acord de JGL de 17 d’abril de 2012, d’adhesió a la Xarxa 
de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. 

  17. Aprovació de la modificació del contracte de gestió de la neteja viària amb 
VALORIZA, Servicios Medioambientales, SA. 

 
 MOCIONS 
 
  18. Moció d’ICV sobre les decisions i actuacions del govern al barri de Baix a 

Mar. 
  19. Moció d’ICV per instar el govern de la Generalitat a fer efectives les 

inversions necessàries per a l’execució del CEIP Pasífae i l’Hospital de 
Vilanova i la Geltrú. 

  20. Moció d’ICV per a l’elaboració del Pla d’Acció Turístic i Comercial de 
Vilanova i la Geltrú. 

  21. Moció del PSC per sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, 
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del sistema nacional de 
salut i millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions. 

  22. Moció del PSC en defensa de les escoles bressol municipals. 
  23. Moció del PSC en defensa de les polítiques d’ocupació davant la retallada 

dels pressupostos generals de l’Estat en matèria de polítiques d’ocupació. 
  24. Moció de la CUP de suport a la Iniciativa Legislativa Popular de la 

regularització de la dació en pagament, de paralització dels 
desnonaments i de lloguer social. 

  25. Moció de la CUP per a la creació d’un Consell Municipal de la Cultura. 
  26. Moció de la CUP per millorar les connexions internes de la ciutat en 

bicicleta. 
 
 PRECS 
    

 



 

    1.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 30 DE MARÇ DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Comencem aquest Ple municipal, aquesta sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament.  Comencem pel primer punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació 
de l’acta de la sessió ordinària del 30 de març.  L’han rebuda tots?  Entenc que 
no hi ha res a afegir, perquè no ens ha arribat cap comunicació, per tant, si els 
hi sembla la donaríem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta corresponent al Ple ordinari de 30 de març de 
2012. 

 
    2. SERVEIS A LES PERSONES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

FISCAL NÚMERO 15, TAXA PER L’ESTACIONAMENT REGULAT 
DE VEHICLES (ZONA BLAVA). 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, punt número 2.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

  
La present proposta recull la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, 
Taxa per l’estacionament regulat de vehicles (Zona Blava) per tal d’ajustar les 
tarifes a les modificacions a les zones blaves aprovades per la Junta de 
Govern Local a la seva sessió de 24 d’abril de 2012 i que representa els canvis 
següents: 
 

-  Es suprimeix la tarifa de la zona dels Jutjats (Zona 6 vigent). 
-  S’incorpora la Zona 5 (Passeig Marítim) a la tarifa reduïda de l’actual 

Zona 4 (Ribes Roges). 
-  S’incorporen com a Zones 6 i 7 les d’aparcaments dissuasoris i la del 

Solar Cubelles, ambdues amb tarifes normal i reduïda. 
-  Es preveu que a les Zones 1, 2, 3 i 7 hagi dos mitges hores gratuïtes (de 

9,00 a 9,30 i de 20,00 a 20,30) pels usuaris que compleixen les 
condicions indicades a l’Ordenança. 

-  Es preveu una quota mensual a la façana marítima, Zones 4 (Ribes 
Roges) i 5 (Passeig Marítim). 

 
La proposta de modificacions s’ha informat a la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Serveis a la Ciutat de 24 d’abril de 2012. 

 



 

 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com els estudis econòmics 
elaborats, el President de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
persones, proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les següents modificacions de l’Ordenança 
Fiscal reguladora de la Taxa per l’estacionament regulat de vehicles, OF nº 15: 
 
Es dóna nova redacció a l’article 4: 
 

Article 4. Quota tributària 
 
1. La quota consisteix en un sistema de tarifes en funció del temps 
d’estacionament per cada una de les zones:   

 
A) Tarifa Normal: 

 
Durada Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zones 6 i 7 
Mínim 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,25 € 0,25 € ---- 

30 minuts 0,80 € 0,65 € 0,55 € 0,80 € 0,65 € ---- 

1 hora 1,70 € 1,70 € 1,65 € 1,60 € 1,70 € ---- 

1,30 hores 2,55 € 2,55 € 2,50 € 2,35 € 2,55 € ---- 

2 hores 3,40 € 3,40 € 3,35 € 3,10 € 3,40 € ---- 

3 hores 5,25 € 5,25 € 5,25 € 4,60 € 5,10 € ---- 

5 hores ---- ---- ---- 7,50 € ---- ---- 

9 hores ---- ---- ---- 8,50 € ---- ---- 

Matí o Tarda ---- ---- ---- ---- ---- 2,00 € 

Tot el dia ---- ---- ---- ---- ---- 4,00 € 
 

B) Tarifa reduïda 
 

Durada    Zones 4 i 5 Zona 6 Zona 7 

Matí o Tarda 1,00 € Gratuït 1,00 € 

Tot el dia 2,00 € Gratuït 2,00 € 

Mensual 40,00 € ---- ---- 
 

L’aplicació de la Tarifa reduïda requereix: 
-  Que el vehicle estigui anotat al registre de Trànsit al municipi de 

Vilanova i la Geltrú i, per tant, que hi figuri al padró municipal de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 



 

-  El titular del vehicle al padró municipal de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica no ha de tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos 
de dret públic o de dret privat, pendent amb l’Ajuntament. 

 
La fixació de les vies públiques de cada zona, en funció de la previsible 
demanda de rotació d’estacionament, i la seva adscripció a un dels tipus de 
la classificació anterior, es farà mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local.  

 
2. El temps màxim d’estacionament s’estableix en la major durada amb 
import de tarifa fixada per a cada zona als quadres del número 1. 
 
3. Si el temps d’estacionament supera fins a 1 hora el límit horari que 
autoritza el tiquet expedit d’acord amb l’article següent, es podrà 
regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la 
denúncia per un import únic de 5,00 Euros. 
 
4. En el cas d’estacionament sense tiquet, si el temps d’estacionament 
supera fins a 1 hora des del moment d’emissió de la denúncia, es podrà 
regularitzar la situació abonant un tiquet complementari d’anul·lació de la 
denúncia per un import de 8,00 Euros. 
 
5. En cas d’anul·lació incorrecta de la denúncia, l'import abonat en aquesta 
anul·lació podrà ser deduït de la quantitat imposada com a sanció, 
presentant sempre prèviament l’original del rebut de l’anul·lació per a poder 
percebre la deducció esmentada. 
 
6. A les Zones 1, 2, 3 i 7 la utilització entre 9,00 i 9,30 hores i entre 20,00 i 
20,30 hores serà gratuïta pels usuaris que compleixen les dos condicions 
establertes a la tarifa reduïda del número 1. 

 
SEGON. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les 
modificacions de les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a 
la publicació de l’acord definitiu.” 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bona tarda.  A la modificació d’Ordenança número 15 es 
modifica la taxa d’estacionament regulat dels vehicles per ajustar les tarifes a 
les modificacions de les zones blaves aprovades a la Junta de Govern Local de 
la sessió del 24 d’abril de 2012.  Respecte a la tarifa normal, la dels no 
residents, he de dir que a la zona 4, el passeig de Ribes Roges, degut a que 
s’han tret les dues hores del funcionament de les 14 hores a les 16 hores, 
entenem que aquesta mida va donada a intentar afavorir la restauració, en tot 
cas no perjudicar la restauració, que s’estava plantejant fins a aquest moment 
en Baix a Mar, i per tant no hi ha la necessitat de tenir la tarifa d’11 hores que 
teníem abans i fer-la només en un màxim de 9 hores. 
 
Respecte a la zona 6, fins ara era la zona blava dels jutjats, que desapareix a 
partir d’ara.  La zona 6 només serà d’aparcaments dissuasoris dels jutjats i de 
l’hospital i per tant es crea una tarifa per a no residents de 2 euros per tot el 
matí o tota la tarda, i de 4 euros per tot el dia.  El motiu només en aquest cas 
de plantejar aquest import és la contribució a les despeses del manteniment de 
vigilància dels no residents, i per tant els residents de Vilanova en aquest cas 
no pagarien.  
 
Respecte a la zona 7, l’aparcament del solar de l’avinguda Cubelles, es crea 
una tarifa per a no residents de 2 euros per tot el matí o tota la tarda i de 4 per 
tot el dia. 
 
Respecte la tarifa reduïda per a ciutadans que paguin naturalment l’impost de 
vehicles de tracció mecànica a Vilanova i que estiguin al corrent de deutes en 
el pagament a l’Ajuntament, aprofitem aquestes ordenances fiscals per regular-
lo degudament, ja que fins al moment estava parcialment desregulat. 
 
Les zones 4 i 5 de Ribes Roges i passeig Marítim, la tarifa reduïda de l’any 
anterior tenia un preu de 0’30 les primeres hores, les dues primeres hores i a 
partir d’aquí un 0’40 cada hora, aproximadament, i a la modificació del gener ja 
es va posar aquesta tarifa.  Només es va posar a la zona de Ribes Roges quan 
l’aplicació també enteníem que era al passeig Marítim.  I per tant aprofitem per 
aclarir que la tarifa reduïda és d’aplicació a tota la façana marítima. 
 
Respecte a les zones 4 i 5 s’inclou la possibilitat d’adquirir una tarifa mensual 
per import de 40 euros, per a aquells vilanovins que vulguin fer ús intensiu de 
la zona blava de la façana.  



 

 
Respecte a la zona 6, la dissuasòria dels jutjats i l’hospital, és i era gratuït per 
als residents. Es regula justament en aquesta situació. 
 
A la zona 7, la dissuasòria de l’avinguda Cubelles, fins... abans tenia una tarifa 
aproximadament d’1’65 euros l’hora per a tothom, residents i no residents, i ara 
el resident podrà aparcar en dissuasòria a prop del centre amb un 1 euro matí 
o tarda, i 2 euros en tot el dia. 
 
Per últim, s’aprofita per regular la gratuïtat per a residents les zones blaves del 
centre de 9 a 9.30 i de 8 a 8.30 hores.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per manifestar el nostre posicionament contrari a aquesta tarifació.  
Bàsicament per dos qüestions que després també doncs en el decurs del Ple 
veurem també en l’apartat de mocions.  Una, segurament no hem pogut tenir –i 
aquest era part també d’un dels arguments en el contingut del Ple que tenim 
avui, que hi han modificacions o proposta de noves ordenances-, que és que 
com a grup en el seu dia vam demanar que tinguéssim de forma conjunta i 
global doncs una discusió i un debat profund sobre les tarifes a la nostra ciutat.  
I més en aquesta, quan realment el sistema de tarifació respecte a les zones 
blaves va íntimament lligat a un model, per un costat, de mobilitat i un model 
de ciutat respecte al que tenim.  I en aquest sentit doncs no hem tingut ni el 
debat suficient, i en aquest cas doncs casi s’iniciarà aquest debat, doncs en la 
passada Comisió Informativa se’ns anunciava que hi ha la sol·licitud de la 
subvenció per al Pla de Mobilitat i que per tant està en aquest camí, i per tant 
no hem pogut proposar, ni parlar, ni consensuar conjuntament amb els grups 
quin és el model en aquest sentit de mobilitat de la nostra ciutat, i pel que 
afecta concretament a la façana marítima, doncs que davant d’aquesta 
proposta i conjuntament s’estan treballant doncs la creació de més zones 
d’aparcament en zona blava, i per tant doncs nosaltres volem manifestar que 
en aquests moments no veiem clara, perquè no hi ha una discusió global i 
podem tenir una idea global de quin ha de ser el sistema de tarifació per a tota 
la ciutat a les zones blaves conforme a un model de política d’aparcaments i de 
mobilitat a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
El grup de la Candidatura d’Unitat Popular s’abstindrà, el seu vot serà 
d’abstenció en aquesta proposta.  Nosaltres entenem el debat de les zones 
blaves i el debat de l’aparcament a la ciutat com un debat també pendent i, 
òbviament, relacionat amb la mobilitat i amb què es vol convertit Vilanova i com 
es vol... com vol circular Vilanova.  Entenem que les zones blaves havien –i 
així ho havíem dit durant molt de temps-, tenien un preu excessiu, eren de les 
més altes fins fa al voltant d’un any, eren de les més altes a l’Estat espanyol.  
Vam fer fins i tot un estudi comparatiu.  El govern, abans d’eleccions, el govern 
anterior va abaixar-les significativament i va establir-les bàsicament a la 
mitjana de les zones blaves.   
 
Nosaltres, en aquest debat de taxes sobre l’aparcament en zona blava, lligat 
també a l’augment de les zones, del territori, diguéssim, de les places 
d’aparcament en zones blaves, fem diverses reflexions.  Una és que tot allò 
que costa diners específicament a l’Ajuntament, un servei que no utilitza 
tothom, sinó que utilitza una població en concret, amb l’actual situació de les 
finances municipals i en general del sector públic, haurà d’incorporar tard o 
d’hora una taxa específica, a l’abast de tothom, però que gravi aquells que 
utilitzen per sobre d’aquells que no utilitzen en absolut.  Aquest és un principi 
que entenem nosaltres que s’haurà d’estendre i que, mentres es garanteixi 
l’accés de tothom en aquests serveis públics, per tant uns preus raonables i 
unes taxes raonables, s’haurà d’estendre per garantir la viabilitat d’aquests 
serveis que ha estat prestant al sector públic fins al moment.  En concret, a la 
façana marítima nosaltres en el programa ja fèiem, en el nostre programa 
polític ja fèiem la reflexió de que tenim una platja a Vilanova i la Geltrú que ens 
costa molts diners, que gaudim tots, que és un servei afortunadament, i 
òbviament ha de ser així, gratuït a tothom que hi va, és evident que no ens 
interessa en absolut un model de platges tancades per valles, ni un model de 
platges en el qual hi hagi un ús privatiu d’aquestes, i per tant enteníem que si 
era en façana marítima de molta gent, si era en façana marítima d’una part 
interior del país, etc., i això ho havíem de pagar, repercutir només en els 
impostos dels vilanovins i vilanovines, havíem d’inventar alguna manera, com 
s’havia fet en el seu moment per part del govern d’esquerres a les Illes 
Balears, o per part dels Verds a Alemanya, algun tipus de taxació sobre el fet 
de l’ús compartit d’aquest recurs i d’aquesta inversió que fa l’Ajuntament, que 
fan els ciutadans de Vilanova i la Geltrú cada any.  Per tant, entenem que taxar 
mínimament l’aparcament, no de forma excessiva per no perjudicar justament 
l’arribada de gent, però taxar mínimament aquest aparcament a la façana 
marítima i estendre’l, per tant, doncs a tota la façana marítima, i que això 
repercuteixi en l’erari públic de Vilanova i la Geltrú per tal de fer front de forma 
indirecta, però per tal de fer front també a la despesa que costa el manteniment 



 

de les platges, ho entenem com a correcte.  Hem de procurar... això hauria de 
servir, totes aquestes taxes haurien de servir, aquests diners, aquests 
ingressos –i no és així en l’actualitat, i això és el que haurem de treballar-, 
haurien de servir perquè repercutissin directament en les mesures de mobilitat 
sostenible que fessin que els ciutadans de Vilanova i la Geltrú, per exemple, 
tinguessin vies d’accés ràpid amb bicicleta, amb peu i amb transport públic a 
tot arreu de Vilanova i la Geltrú, i per tant que aquesta taxació sobre 
l’aparcament i sobre la façana marítima i sobre els aparcaments dissuasoris, 
afectessin d’una banda a la gent que ve de fora, i a Vilanova ens garantissin un 
ingrés per fer de Vilanova una ciutat que es mogués altrament que no fos amb 
cotxe.  Això ara mateix no és així, els diners de les zones blaves van a parar a 
una empresa pública que, per les obres que ha fet els últims anys, té pèrdues.  
En tot cas són... no és el nostre desig que es repercuteixin en això, sinó que és 
la situació financera que té l’Ajuntament i que té en concret aquesta empresa 
pública, i per tant no ens en podem desdir i els diners van a parar doncs a les 
arques d’aquesta empresa pública per compensar els balanços negatius 
d’explotació que té, justament però per les obres realitzades en els últims anys. 
 
Per tant, no és el nostre projecte de zones blaves, no és el concepte pel qual 
voldríem que aquests ingressos de l’Ajuntament revertissin en les qüestions 
que he anomenat, en mobilitat i en sostenibilitat a la nostra ciutat, i per això el 
nostre vot no serà favorable i serà d’abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez, si us plau. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Nosaltres teníem la intenció de votar a 
favor i no entrar en el debat, perquè ja s’havia debatut això.  Però bueno, fruit 
de les intervencions anteriors, em veig obligat a intervindre, no? 
 
En primer lloc per mostrar la nostra satisfacció per l’establiment d’una tarifa 
reduïda per als residents, que és una moció que va presentar el Partit Popular 
en una moció aquesta legislatura, i l’argument, o part de l’argument, ja ho ha 
dit el senyor Arrufat, i és que els que paguen l’impost de circulació a Vilanova 
estan... d’alguna manera estan contribuint a les arques i els de fora de 
Vilanova també han de contribuït, i per lo tant estem... diguem-ne que part de 
l’argument és aquest i per lo tant puc subscriure part de l’argument, la primera 
part de l’argument del senyor Arrufat, que és totalment diferent a la que va 
utilitzar per exemple el senyor Marc Font, que està al costat seu, i que va servir 
per votar en contra d’aquesta mateixa moció, però bueno, vull dir... si ja ens 
hem posat d’acord, ho agraeixo i ho celebro, no? 



 

 
S’ha parlat del Pla de Mobilitat.  Nosaltres hem de dir que també va ser una 
moció nostra.  El Pla de Mobilitat s’ha de fer, és un procés, un procés que fins i 
tot ha de formar part també d’un procés participatiu.  Això és una altra qüestió.  
Les tarifes de zona blava són unes coses que es poden modificar en qualsevol 
moment i per tant això no afecta al Pla de Mobilitat, de la mateixa forma que 
uns grups poden no estar d’acord amb el model que s’estableix ara, n’hi havien 
altres grups que no estàvem d’acord amb el model anterior, no?, però bueno, 
d’això podem parlar-ne, però no crec que influeixi de forma definitiva, no?  
Només això, nosaltres votarem a favor perquè així ho vam manifestar i perquè 
això és fruit d’una moció que vam presentar nosaltres.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies, alcaldessa.  Per posicionar el grup municipal socialista en contra 
d’aquesta proposta, en el sentit que obre les portes a una ofensiva important, 
jo diria molt important, jo diria com mai en una mateixa decisió, en una mateixa 
aprovació, diguem-ne, de pintar places de zona blava en aquesta ciutat.  Si 
vostès fan els comptes, diguem-ne, els sortirà una xifra francament elevada.  
Entenem que no és el moment, diguem-ne, és una qüestió d’oportunitat, 
diguem-ne.  De la lectura de les diverses mesures, crec amb franquesa, 
podríem estar d’acord amb moltes d’elles, de fet el que és la, diguem-ne, una 
certa homogeneïtzació, una certa coherència en el tractament que es dóna a la 
façana marítima pel que fa a zones blaves aquest grup municipal hi està 
d’acord, aquest grup municipal ha estat i està obert a parlar-ne, el que no 
podíem admetre, el que no podem aprovar és una ofensiva, que no només 
passa diguem-ne per la façana marítima, sinó que passa d’una manera molt 
severa també pel centre i per pintar doncs uns aparcaments dissuasoris, uns 
aparcaments gratuïts, que nosaltres al nostre entendre doncs són estratègics 
pel que fa a la política de mobilitat d’aquesta ciutat.  Vilanova i la Geltrú no es 
pot permetre només tenir l’aparcament de la diguem-ne... del pavelló 
poliesportiu com a zona gratuïta, entenem que no és coherent, no és sèrio que 
una ciutat de 65.000 habitants només tingui de forma adecentada i digna 
l’aparcament del pavelló poliesportiu del Garraf i que tota la resta 
d’aparcaments, que ja són insuficients, es pintin, diguem-ne, eh?  Aquesta 
modificació, aquestes noves ordenances, aquests nous preus públics, el que 
fan és obrir les portes a tot això, i per tant, en coherència amb altres 
posicionaments que hem tingut sobre aquesta qüestió, doncs el nostre vot serà 
en contra.  Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Una mica per contestar les intervencions des del 
Consell.  Sí que s’ha debatut, jo penso que el tema de debatre les zones 
blaves és el Consell, el Consell de VNG Aparcaments, allà s’ha debatut, des 
del mes de setembre-octubre que s’està parlant i s’estan demanant propostes 
als consellers participants, i de fet, doncs quan es va portar a l’últim Consell, 
que s’havia portat amb temps i forma tota la proposta que es presentava, 
doncs home, es va aprovar pel Consell, eh?, o sigui, que sí que hem estat 
oberts al diàleg i és veritat que es va informar en Comissió Informativa, perquè 
entenem que la seu i el lloc per debatre la zona blava doncs ha de ser el 
Consell de VNG Aparcaments. 
 
I una mica per contestar-li al senyor Carbonell això de que mai de la vida 
s’havia pintat tant, obvia dir que despintem 70 places al voltant dels jutjats, que 
havien sigut pintades abans i que ara es despinten, eh?, i això també cal dir-
ho.  I cal dir també que els aparcaments dissuasoris són per a la gent que ve 
d’altres contrades, no pels de Vilanova, eh?, que quedi clar que els de Vilanova 
els continuen tenint gratuïts i que en la mesura del possible aquest govern 
intentarà amplia’ls, per als de Vilanova gratuïts. 
 
I pensem que no és un sacrifici de cap manera que la gent que ve d’altres 
contrades pagui un euro per mig dia o dos euros per tot el dia.  Pensem que és 
un esforç, home, que és assumible i evidentment que... evidentment que seria 
molt millor si fossin gratuïts, però pensem que és un esforç que es pot assumir 
i certament, si parlem del passeig Marítim, també dir que vostè, com a 
conseller de VNG Aparcaments, des del mes de setembre estem dient que 
volem idees, en la seu del Consell -que és el que vostè molt bé va dir un dia 
que era sobirà el Consell-, idees per homogeneïtzar i per donar-li el mateix 
tractament a tota la façana marítima, perquè vostè n’és conscient de les 
queixes que hi havien de la zona que no estava pintada com a zona blava, fins 
i tot dels mateixos veïns o dels mateixos locals comercials, o restaurants o el 
que n’hi hagi per allà, s’han queixat en repetides ocasions.  Llavors sí que és 
cert que es pintarà tota la façana marítima, sí que és cert que es fa amb un 
esperit de donar-li un sentit únic a tot el passeig Marítim, i també és cert i a 
vostè li consta que el Consell fa un esforç posant tarifes molt, molt baixetes per 
als residents a Vilanova, i unes tarifes doncs una mica més adequades per a la 
gent que ve de fora, amb l’objectiu de que realment els que vinguin de fora 
doncs home, ajudin a contribuir tant a la salvació de la Societat com 
evidentment al manteniment de les zones blaves.  Gràcies. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas, en referència al que deia.  No nego que en el Consell, en el si 
del Consell d’Aparcaments doncs s’ha presentat la proposta i hi ha hagut 
debat.  En tot cas a la Comisió Informativa es va portar aquesta proposta.  No 
és que generés excessiu debat, simplement es va portar la proposta.  Quan jo 
em refereixo al debat no és el debat aïllat sobre l’estacionament i la zona 
blava, sinó el debat que s’ha de generar sobre quin model de mobilitat volem a 
la nostra ciutat i quin model d’aparcaments tenim.  I en aquest sentit, com a 
formació política, tenim divergències o entenem una altra forma d’entendre el 
passeig Marítim, i entenem que aquesta proposta més de zona blava, i estem 
d’acord en què hi hagi una tarifa reduïda per als ciutadans de Vilanova i una 
tarifa... sinó és el concepte de zona blava que hi haurà en el passeig Marítim, i 
que per a nosaltres el que serà doncs és una càrrega de més cotxes, i creiem 
des de la nostra opinió que hi haurà una càrrega de més cotxes en el nostre 
passeig Marítim.  Perquè bàsicament la zona blava té una finalitat, és provocar 
la rotació, provocar que qui aparca, i en aquests moments no tenim tanta zona 
blava, per tant, sí que és cert que hi han aparcaments allà, però no roten amb 
l’assiduïtat que ara provocarà la zona blava rotaran.  Per tant, tindrem un 
continu de cotxes, i a nosaltres, el nostre model, i en aquest cas a la zona 
marítima, creiem que Vilanova i la Geltrú ha de tenir a la zona marítima molts 
menys cotxes.  És el nostre model en aquest sentit, i per això dèiem que el 
debat no estava exclusivament centrat sobre la zona marítima, sinó que és que 
no hem pogut debatre encara sobre el model de mobilitat a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, dues puntualitzacions.  El regidor del Partit Popular deia que ens 
contradèiem amb el que havíem dit en anteriors ocasions, però perquè 
utilitzem criteris radicalment diferents amb les zones blaves al centre i amb les 
zones blaves als aparcaments dissuasoris i façana marítima.  Són dos 
conceptes totalment diferents.  No estem d’acord, almenys des del nostre punt 
de vista, el criteri que marca les zones blaves -per a nosaltres, eh?- a la façana 
marítima.  Nosaltres no interpretem que hagi de ser de rotació, al centre sí, a la 
façana marítima, com explicava abans, el nostre criteri és buscar algun sistema 



 

pel qual la gent que ve a visitar Vilanova o que fa ús del passeig Marítim, etc., i 
que no és de Vilanova i per tant ve amb cotxe, i en tot cas aquí els vilanovins 
no hauríem d’anar amb cotxe, en la mesura del possible i en la mesura que es 
permeti, es taxa la vinguda de gent i per tant el manteniment que costa tenir 
una façana marítima, que és una despesa que altres municipis no tenen i que 
Vilanova i la Geltrú té i ha d’explotar, i per tant s’ha de mantenir, no s’ha de... i 
té un cost.  És un concepte de taxa sobre el turisme, un concepte totalment de 
sostenibilitat financera i si els diners anessin directament al manteniment de 
platges... però bueno, indirectament se suposa que si s’ingressen per una 
banda no s’hauran de posar del finançament general de l’Ajuntament a VNG 
Aparcaments, pot repercutir positivament en poder mantenir les platges netes.  
I per això utilitzàvem un criteri diferent que el de la rotació.  Si al centre la 
finalitat de la zona blava, i en això hi estàvem d’acord, és de rotació, i per això 
doncs mitja hora, una hora, una hora i mitja, anava encarint-se el preu, etc., 
perquè la gent rotés, als aparcaments dissuasoris no ho és en absolut, és 
poder mantenir també un sistema d’aparcaments que... ho vam comprovar al 
principi d’aquesta legislatura quan vam sol·licitar que es fes un estudi per obrir 
l’aparcament de sota de la RENFE, del que queda just a sota de l’estació de 
RENFE, que el cost era inassumible per l’Ajuntament, per VNG Aparcaments, 
el cost d’asfaltar i pagar un lloguer mínim que no era excessiu, diguéssim, o si 
no era la major part del cost d’aquell aparcament.   
 
Però com que ja ha anat sortint els aparcaments del pavelló, etc., com a 
alternatives, nosaltres també, de la mateixa manera que teníem en el programa 
que a la façana marítima s’inventés algun sistema que era aquest el més 
senzill i el més... per fer una taxa turística, és a dir, una taxa que durant els 
mesos d’estiu, etc., etc., com he explicat abans, també demanàvem que 
s’estudiés la possibilitat de que l’aparcament del Sabeco, o sigui, el solar del 
Sabeco fos un aparcament per als mesos d’estiu que descongestionés i que 
aquest sí fos gratuït, a canvi de que òbviament no està a primera línia, i per 
tant permetés igualment l’accés amb cotxe per a la gent de fora a la façana 
marítima, amb l’inconvenient que des d’aquell aparcament fins a la platja doncs 
tens un camí que tampoc és la cosa més bonica de Vilanova, no és la part 
més... no és el passeig més bonic de Vilanova anar des d’aquell aparcament a 
d’allò, però que era la manera de que fos just a més a més poder anar a 
Vilanova amb cotxe, o sigui, des de fora amb cotxe a la platja, i no haver de 
pagar a canvi de no saturar el passeig Marítim.  Llavors enteníem que també 
es complia... la zona blava de la façana marítima també complia una funció de 
descongestionar la façana marítima si hi havia un aparcament gratuït a 
distància.  Això, clar, no ho hem dit ara perquè és una discusió sobre taxes 
purament, però nosaltres acompanyem la proposta, o sigui, el nostre estar 
d’acord, tot i que el vot sigui d’abstenció perquè en el global no és el nostre 
model, però sí que el vot o la posició favorable a aquesta taxació a la façana 
marítima l’acompanyem òbviament nosaltres en el nostre programa de la 



 

proposta de que el solar de l’antic Sabeco sigui aquest aparcament gratuït que 
permeti arribar a la façana marítima des de fora de Vilanova sense haver de 
pagar la zona blava i descongestionant el passeig Marítim per aquesta via. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Bé, no teníem pensat intervenir i resulta que hem d’intervenir per segona 
vegada.   Dos qüestions.  Clar, nosaltres a la moció que es va aprovar es 
demanava una tarifa reduïda per a residents i l’argument era evidentment que 
la gent de fora de la ciutat tenia que contribuir d’alguna manera en l’esforç que 
els ciutadans de Vilanova ja ho fan amb l’impost.  I crec que en això ja deia el 
senyor Arrufat en la seva primera intervenció jo crec que recolzava això.  Una 
altra cosa és que el senyor Arrufat deia, és que van votar en contra de la 
nostra moció en el seu moment perquè estaven d’acord amb la rotació.  Que si 
recorden, i sinó mirin els diaris de sessions, aquest regidor va demostrar de 
que la CUP havia votat en la legislatura anterior totalment el contrari al que 
aquesta, no?  Però vull dir una cosa, i torno a repetir lo que vaig dir llavors, i ho 
recordo, no té res a veure, no té res a veure.  O sigui, el tema de la rotació és 
un altre tema totalment diferent.  Si vostès volen aparcar al centre de Vilanova, 
si volen poden aparcar el cotxe i no treure’l en sis mesos, pagant, pagant, però 
no obliga a la rotació en cap moment, pagant no mouen el cotxe, pagant. 
 
Sobre el model d’aparcament a la façana marítima, la senyora Sánchez té raó 
de que això és veritat, és una qüestió ideològica, i això és una qüestió 
ideològica, en això té raó.  Nosaltres pensem de que a tota la façana marítima, 
per això recolzem aquesta proposta, ha d’haver-hi una rotació, ha d’haver-hi 
zona blava per igual, però que sigui assumible i que afavoreixi la gent que vol 
anar a la platja, la gent que vol els restaurants i tal.  És un model diferent al 
que proposava l’equip de govern anterior, que deia de que a una banda de la 
façana marítima, on hi ha restauració, on hi ha diferents tipus d’establiments, 
es paga zona blava, i per lo tant havia rotació, i a l’altra banda de la façana 
marítima, que també n’hi han establiments i també n’hi ha establiments de 
restauració, no es pagava i llavors no es movien els cotxes del lloc, i provocava 
de que allà sí que n’hi havien cotxes, i molts, que no es movien en tot l’any.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Alguna paraula més?  Doncs si no hi ha més 
paraules passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  



 

Per tant, la moció queda aprovada amb els vots a favor del govern i del Partit 
Popular, amb els vots en contra del Partit Socialista i d’Iniciativa i amb 
l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU i PP (12) 
  Vots en contra: PSC i ICV (9) 
  Abstencions: CUP (3) 
 

   3. SERVEIS A LES PERSONES. MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29, PREUS PÚBLICS 
MUNICIPALS, ENSENYAMENTS EN RÈGIM ESPECIAL A LES 
ESCOLES MUNICIPALS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La present proposa recull la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança Fiscal 
número 29, Preus Públics Municipals, Ensenyaments en règim especial a les 
escoles municipals, per tal de preveure les tarifes que regiran el curs 2012-
2013 que interessa siguin conegudes pels usuaris al moment de formalitzar les 
inscripcions per aquest curs. 
 
La proposta de modificacions s’ha informat a les Comissions Informatives de 
l’Àrea de Serveis a les persones de 11, 18 i 25 d’abril, i 2 de maig de 2012. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com els estudis econòmics 
elaborats, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les 
Persones proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació dels Annexos 1 i 10 de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, OF nº 29: 
 
Es dóna nova redacció a l’Annex 1: 
 
1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT 
 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Sensibilització 1r  175,00 46,00 100,00 33,50 
Sensibilització 2n  175,00 51,30 100,00 37,20 
Bàsic 1r  175,00 98,50 100,00 67,50 



 

Bàsic 2n  175,00 99,30 100,00 68,00 
Bàsic 3r A  175,00 119,30 100,00 81,60 
Bàsic 3r B  175,00 110,10 100,00 75,50 
Bàsic 4t A  175,00 123,40 100,00 84,50 
Bàsic 4t B  175,00 103,90 100,00 71,20 
Bàsic 5è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 6è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 7è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Bàsic 8è  175,00 104,00 100,00 71,00 
Adults A  175,00 155,50 100,00 108,80 
Adults B  175,00 151,10 100,00 105,60 
Adults C  175,00 153,70 100,00 107,50 
Grau Professional 1r  175,00 92,70 100,00 51,20 
Grau Professional 2n  175,00 94,00 100,00 51,80 
Grau Professional 3r  175,00 117,50 100,00 64,60 
Grau Professional 4t  175,00 117,50 100,00 64,60 
Grau Professional 5è  175,00 146,60 100,00 82,40 
Grau Professional 6è  175,00 148,90 100,00 83,60 
Instruments tradicionals  175,00 74,00 100,00 67,40 
conjunts instrumentals  175,00 59,60 100,00 41,90 
Música activa - de 18 anys  175,00 96,70 100,00 70,20 
Música activa + de 18 anys  175,00 134,20 100,00 91,80 

 
Notes comunes: 
 
1)  Gaudiran de tarifes reduïdes els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2)  La tarifa mensual s’haurà de satisfer durant 10 mesos. 
3)  Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les 

condicions següents: 
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos 
anteriors a la matriculació. 

b.  La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que l'habitatge 
habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing. 

c.  Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb 
l'Ajuntament, ja siguin de dret públic o privat. 

 
L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels ingressos i 
el número de membres de la unitat familiar: 

 
Membres Unitat Familiar            IPREM-2012 
      1  2 3 4 5 o més 

3 Vegades 19.170,39 10% 30% 50% 50% 50% 
4 Vegades 25.560,52 0% 20% 30% 35% 45% 
5 Vegades 31.950,65 0% 10% 20% 30% 40% 
6 Vegades 38.340,78 0% 0% 10% 20% 35% 



 

 
2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

 

                   Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
Reduïda 

CICLES FORMATIUS (GRAU 
MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 

 
------ 

 
165,60 

 
------ 

 
129,80 

CICLE FORMATIU DE GRAU 
SUPERIOR D’IL·LUSTRACIÓ-
VIDEOJOCS 

 
------ 

 
202,40 

 
------ 

 
165,00 

CURS PREPARATORI 97,80 113,60 93,50 78,40 
TALLERS     

• 2 hores setmanals 
• 3 hores setmanals 
• 4 hores setmanals 

97,80 
97,80 
97,80 

27,00 
41,30 
54,10 

93,50 
93,50 
93,50 

18,50 
28,35 
37,00 

 
Notes comunes: 
 
1)  Gaudiran de tarifes reduïdes els usuaris empadronats a Vilanova i la Geltrú. 
2)  La tarifa mensual s’haurà de satisfer durant 10 mesos. 
3)  Pel que fa als CICLES FORMATIUS (grau mitjà i grau superior) atès que són 

estudis reglats i oficials finançats pel Departament d'Educació de la 
Generalitat, no es pagarà matrícula, però si quatre quotes mensuals que 
s’aplicaran els primers quatre mesos del curs, és a dir, setembre, octubre, 
novembre i desembre. Aquests imports seran per a finançar el material i les 
despeses complementàries. 

4)  Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen les 
matrícules). 

5)  Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes 
reduïdes. 

 
3. LLARS D’INFANTS MUNICIPALS 
 

 Euros 
- ESCOLARITZACIÓ JORNADA COMPLETA, es considera el curs 

escolar de setembre a juny (10 mesos)  
 

187,00 
-  ESCOLARITZACIÓ MES DE JULIOL, aquest servei restarà obert 

les tres primeres setmanes del mes. Per tal d’acollir-s’hi s’ofereixen 
dos possibilitats: 

 

a) ESCOLARTIZACIÓ MITJA JORNADA (matí) 80,50 
b) NO ESCOLARITZACIÓ zero 

- MENJADOR ESCOLAR, preu per dia 6,65 
- MENJADOR ESCOLAR contractat mensualment, preu per dia 5,40 
- HORES COMPLEMENTÀRIES (hora d’acollida), preu per cada 

hora 
3,00 



 

 
 

Notes comunes: 
 
1) A l’hora de fer efectiva la matriculació, serà requisit necessari presentar el 

rebut de  pagament d’una mensualitat. Aquest pagament es considerarà la 
quota corresponent al mes de setembre (primer mes del curs escolar). 

2) Les quotes es pagaran a través del banc o caixa, els primers dies de cada 
mes. 

3) Les baixes definitives s’hauran de comunicar 15 dies abans que s’acabi el 
mes, a l’efecte de poder cobrir la vacant. En cas de baixa no es retorna l’import 
de la mensualitat. 

4) Durant els períodes de baixa temporal justificada l’usuari haurà d’abonar 
igualment la quota pel concepte d’escolaritat. 

5) Les baixes que es produeixin durant els mesos de juny i juliol no donen dret a 
devolució de la quota. 

6) El servei de menjador escolar es podrà contractar per mesos o per dies. 
7) En el supòsit que es tingui contractat el servei de menjador escolar, i es facin 

absències justificades, s’haurà de pagar igualment el rebut corresponent, però 
en aquest es descomptarà –a partir del 5è dia- un 1,85 € per dia no utilitzat. 

8) El servei d’hores complementàries només podrà ser utilitzat pels infants d’1 a 3 
anys, en cap cas pels infants de 0-1 any. 

9) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes d’escolarització (no es bonifiquen les quotes 
de menjador ni les d’hores complementàries). 

10) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes 
reduïdes. 

 
Es modifiquen les tarifes de l’Annex 10: 
 
PREUS PÚBLICS: 
 

1) Ingrés a l’escola 575,00 € 
Aquest preu públic cobreix els cinc anys en què l’alumne/a 
té dret, per llei, a acabar la formació d’una subcategoria, o 
fins i tot enllaçar amb d’altres subcategories. El pagament 
de l’ingrés a l’escola es fa abans de començar el curs, en 
el moment en què es comunica a l’alumne/a que ha estat 
seleccionat/da per ocupar una de les 40 places de primer. 
Si l’alumne/a, per la seva pròpia voluntat, causa baixa 
abans del dia de presentació del curs, se li retornarà 
l’import de l’ingrés a l’escola. Si causa baixa en el dia de la 
presentació, o en dies posteriors, no se li retornarà la 
quota d’ingrés, però sí que se li mantenen els cinc anys de 
durada per poder fer els estudis de formació bàsica. 

 

 
 



 

 
4) Exàmens d’accés lliure dels mòduls de les subcategories A1; A2; B1.1; B1.2 

Nº Mòduls A1 A2 B1.1 B1.2 

1 Matemàtiques 23,00 € 23,00 € 45,00 € 45,00 € 
2 Física 45,00 € 45,00 € 76,00 € 76,00 € 
3 Fonaments d’electricitat 30,00 € 30,00 € 76,00 € 76,00 € 
4 Fonaments d’electrònica   ---- ---- 30,00 € 30,00 € 
5 Tècniques digitals 23,00 € 23,00 € 60,00 € 60,00 € 
6 Materials, equips i eines 76,00 € 76,00 € 110,00 € 110,00 

€ 
7 Pràctiques de manteniment 130,00 € 130,00 € 146,00 € 146,00 

€ 
8 Aerodinàmica bàsica 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 
9 Factors humans 43,00 € 43,00 € 43,00 € 43,00 € 

10 Legislació aeronàutica 58,00 € 58,00 € 72,00 € 72,00 € 
11A Sistemes d’avions de turbina 152,00 € ---- 198,00 € ---- 
11B Sistemes d’avions de pistó ----   106,00 € ---- 153,00 

€ 
15 Motors de turbina de gas 91,00 € ---- 138,00 € ---- 
16 Motors de pistó ---- 76,00 € ---- 106,00 

€ 
17 Hèlixs 30,00 € 30,00 € 45,00 € 45,00 € 
 
 5) Mòduls d’aixecament de diferències 
Nº Mòduls B1.1 B1.2 
2 Física (capítol 2.4) 23,00 € 23,00 € 
3 Fonaments d’electricitat (capítol 3.18) 23,00 € 23,00 € 
4 Fonaments d’electrònica (capítols 4.2 i 4.3a) 23,00 € 23,00 € 
5 Tècniques digitals (Mòdul complet) 60,00 € 30,00 € 
9 Factors humans (Mòdul complet) 43,00 € 43,00 € 

2) Hora de formació teòrica i pràctica, per hora 4,40 € 
El preu del mòdul sorgeix de multiplicar 3,80 € pel nombre 
d’hores del mòdul. Aquest pagament dóna dret a dos 
exàmens i a l’avaluació pràctica del mòdul. Cada vegada 
que l’alumne/a s’hagi de tornar a matricular per repetir el 
mòdul, tindrà una penalització del 10% respecte al preu 
hora de l’última matriculació. A l’igual que en l’apartat 
número 1, si el mòdul ja ha començat no es retornarà cap 
quantitat pagada. 

 

  
3) Pràctiques reals en empresa, per hora 0,60 € 
Perquè un/a alumne/a pugui anar a fer pràctiques reals en 
una empresa, haurà d’haver aprovat tots els mòduls teòrics 
i pràctics i pagar un preu públic de 0,50 € per hora de 
pràctica. Si les pràctiques han començat no es retornarà 
cap quantitat que hagi pagat l’alumne/a 

 



 

10 Legislació aeronàutica (capítols 10.1, 10.2, 10.3, 
10.5a, 10.6 Part M) 

43,00 € 43,00 € 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.7a, 11.7b 
ATA 25 i 11.17 ATA 38) 

33,00 € ---- 

11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.18 ATA 45) 23,00 € ---- 
11A Sistemes d’avions de turbina (capítols 11.2 i 11.3) 33,00 € ---- 
11B Sistemes d’avions de pistó (capítols 11.7a, 11.7b ATA 

25, 11.17 ATA 38) 
 

---- 
 

33,00 € 
15 Motors de turbina de gas (capítol 15.17) 43,00 € ---- 
17 Hèlixs (Mòdul complet) 45,00 € 45,00 € 
 
 6) Expedició de certificats de reconeixement 23,00 € 
 
 7)  Cursos preparatoris per a exàmens per lliure o per a exàmens 

per diferències, per hora 
 

29,00 € 
 

 
Bonificacions als preus públics: 
 
1.  L’alumnat que, un any abans d’iniciar la formació, estava empadronat a Vilanova i 

la Geltrú, i continua estant-ho, tindrà una bonificació del 15% en els punts 2, 3, 4 i 
5 d’aquests preus públics. 

2.  Els/Les treballadors/es de companyies aèries que tinguin subscrit un acord marc 
de pràctiques formatives amb l’EFAV tindran un 10% de bonificació en els punts 4, 
5 i 7 d’aquests preus públics. 

3.  Els/Les treballadors/es afiliats/des al sindicat de Tècnics de Manteniment 
d’Aeronaus (ASETMA) tindran una bonificació del 10% respecte als punts 4, 5 i 7 
d’aquests preus públics. 

4.  Si un alumne aprova un mòdul amb el 100 per cent de les respostes correctes, el 
valor econòmic d’aquest mòdul se li restarà en una propera matriculació en un 
altre mòdul. 

5.  Els/Les tres alumnes que obtinguin el millor expedient acadèmic de la seva 
promoció gaudiran d’una bonificació del 50% per fer un curs de conversió entre 
subcategories. 

 
SEGON. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les 
modificacions de les Ordenances, les quals entraran en vigor el dia següent a 
la publicació de l’acord definitiu.” 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, alcaldessa.  Tal com hem dit, es modifica l’annex número 1 de 
l’Ordenança Fiscal número 29, de preus públics municipals d’ensenyament en 
règim especial de les escoles municipals, per tal de preveure les tarifes que 
regiran a l’exercici 2012-2013. 
 
Primer hem de comentar que des de l’any 2009 no s’havien efectuat 
increments d’aquestes taxes i, per tant, estaven molt per sota de la seva 
actualització respecte IPC.  Hem de dir que en aquests increments, si en tot 
cas tenim en compte justament aquest decalatge del tema IPC, en alguns 
casos l’increment real de preus en imports constants influeix molt 
significativament.  Per tant, creiem que l’Ajuntament hem de ser capaços 
d’atendre els creixements de les necessitats del servei i tenim clar que el 
finançament en aquest moment no és l’adequat, és totalment insuficient, i 
s’hauria de replantejar les quotes referents, en els diferents partícips per part 
de l’Ajuntament, els propietaris i la Generalitat. 
 
L’objectiu és clar, en certa mida és preservar el futur d’aquests serveis si es vol 
conservar una escola pública de qualitat, i per tant, a pesar de que l’aportació 
de la Generalitat ha baixat ostensiblement, no hem volgut repercutir-lo tot als 
ciutadans.  Hem fet un esforç per corregir aquestes desviacions i esmorteir-lo 
en el temps.  Per tant, i per posar com a exemples, a les escoles bressol on la 
Generalitat ha deixat d’assumir en aquests tres anys un 44’44% des de 
l’exercici 2009 del total de cost/alumnat, anant des de l’import dels 1.800 euros 
als 1.000 o 1.200 que es preveu que pagui per al pròxim exercici.  L’esforç que 
es demana a les famílies és només de 18-20 euros mensuals, i assumir el 40% 
del cost total.  Com ja he comentat abans, aquesta pujada de preus constants, 
o sigui, en l’increment d’IPC acumulat des del 2009, l’import de la taxa 
solament s’incrementaria 7 euros mensuals reals.  Entenem que el govern i 
aquest Ajuntament estan fent un gran esforç. 
 
En el cas de l’escola d’Art i de l’Aeronàutica de l’IMET, pendent de fer un estudi 
exhaustiu dels costos de () de l’escola, sobretot el que fa menció a 
l’Aeronàutica, solament s’ha efectuat un increment del 15% de l’alumnat de 
fora de la ciutat, i només d’un 10% si l’alumnat està empadronat a la ciutat, 
sent aquesta la principal novetat, una taxa diferent depenent de 
l’empadronament de l’usuari. 
 



 

En el cas de l’escola de Música, hem de dir que després de fer un estudi 
exhaustiu de costos reals de cada programa-activitat, s’han actualitzat d’acord 
amb aquesta nova realitat, incorporant tots els canvis que s’han efectuat a 
l’escola des de l’any 2001, ja que fins a la data d’avui no s’havien actualitzat ni 
incorporat, entenent aquesta mida solament com una major racionalització del 
servei. 
 
Per últim, afegir que s’introdueix un important canvi en l’Ordenança Fiscal 
número 29, respecte a l’aplicació de les tarifes, introduint un nou quadre 
d’aplicació o de tarifació per nivell de renda i membres de la unitat familiar, sent 
un primer pas per a la futura introducció als serveis públics d’una tarifació 
social, d’acord amb la proposta efectuada per Iniciativa i aprovada en aquest 
Ple, i que posarà en tot cas en dates properes la Comissió per a l’estudi de la 
implantació de tarifació social als Serveis Socials públics a Vilanova. 
 
Entenem per la nostra part, el govern, que la introducció de la progressivitat 
tributària a les taxes públiques és un mecanisme necessari i fonamental per a 
la sostenibilitat dels serveis públics.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per manifestar el nostre posicionament.  Primer de tot dir-lis que doncs ha 
sigut un... ens ha costat trobar quin havia de ser el posicionament del nostre 
grup municipal, bàsicament perquè a l’hora de prendre decisions, com tot en la 
vida, però també en la decisió política, doncs evidentment ens trobem davant 
de contradiccions pròpies i les pròpies de la societat.  I els hi diré perquè ens 
ha costat doncs prendre avui el vot que farem.  Doncs bàsicament perquè 
trobem injust, molt injust, que els ciutadans de Vilanova, i en general els 
ciutadans del conjunt del país, doncs veiem com se’ns estan retallant en 
aquest cas pilars fonamentals del funcionament de la nostra societat, al nostre 
entendre, com són doncs els ensenyaments, l’educació.  I en aquest sentit 
doncs per a nosaltres és molt injust que un ensenyament que per a nosaltres 
doncs és un pilar fonamental també de l’educació bàsica que ha de rebre tot 
ciutadà i tota ciutadana, està en els 0-3 anys.  Per a nosaltres portar el nen a la 
llar d’infants, portar a l’escola bressol, és algo bàsic, és un dret bàsic que hem 
de tenir els ciutadans i ciutadanes.  I hem vist que en aquests darrers anys 
doncs –ho deia el mateix regidor d’Hisenda a la seva presentació- hem baixat 
un 44% l’aportació que fa, ha baixat la Generalitat de Catalunya un 4...44%.  
Per tant, veiem que la Generalitat clarament no es creu aquest pilar bàsic 
d’educació que és les escoles bressol.  I això ens sembla totalment injust. 



 

 
Nosaltres creiem políticament, i som del parer que hem de lluitar en aquest 
sentit com a formació política, i crec com a Consistori, i en aquest cas a totes 
les forces, per aconseguir que realment el 0 a 3 anys entri com un pilar 
d’aquesta educació bàsica que hem de rebre els ciutadans i ciutadanes.  Però 
avui les coses estan així. 
 
Ens passa amb la resta d’ensenyaments.  Avui tenim una proposta 
d’ordenances i de taxes que intenten adequar-se doncs a aquesta realitat que 
tindrem, realitat que encara del tot no està ni concretada per part de la 
Generalitat, que suposarà doncs d’aportació municipal, en el cas que no fem 
front, amb un increment de taxes d’uns 300.000 a 400.000 euros que haurem 
d’aportar de les finances municipals.  I per això dic que és una decisió 
contradictòria.  Per un costat trobem injust que hi hagi aquesta retallada i que 
per tant davant d’aquesta injustícia el nostre posicionament ideològic hauria de 
ser: no, estem en contra de que se’ns continuï retallant això que és bàsic.  
 
Però per una altra sabem, i així hem d’estar coherents amb el nostre 
posicionament que vam fer doncs en el debat pressupostari, doncs que en 
aquests moments tenim un pressupost en el qual ens vam abstenir, amb una 
insuficiència segurament de recursos i amb uns equilibris per al manteniment 
del conjunt de serveis dels que també creiem que són basics i fonamentals per 
mantenir la qualitat i el funcionament de la nostra ciutat.  I davant d’aquesta 
contradicció, i vist també doncs que hi ha hagut per a nosaltres escàs –deixin-
m’ho dir així-, escàs aproximació al que entenem nosaltres com a concepte de 
tarifació social, tot i que s’ha fet un pas, que valorem i hem fet saber també 
doncs al regidor d’Hisenda, doncs que valorem aquest petit pas respecte a fer 
la tarifació social, concretament solsament a l’escola de música, ens hem 
decidit per abstenir-nos i posem aquestes dues premises.  Després hi ha una 
moció que presenta el Partit Socialista en aquest cas, en el que sí que 
demanarem que aquest Consistori reclami, cridi i reclami a la Generalitat de 
Catalunya que ha d’haver un finançament més just per a les escoles bressol de 
la nostra ciutat.  I en això doncs donarem el suport al govern si així ho fa, i 
donarem tot el treball i tot el nostre esforç a nivell parlamentari perquè sigui 
així.  I en tot cas sí que també demanem doncs que sigui realment efectiva, i 
sigui un treball doncs rigorós, l’aplicació d’un sistema de tarifació social global 
a tot el nostre sistema de taxes i ordenances fiscals en el proper exercici, 
perquè del contrari doncs la nostra formació no tindrà en compte segurament 
doncs aquest dilema i aquesta contradicció que ha tingut a l’hora de 
posicionar-se.  Per tant, tindran la nostra abstenció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 



 

 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, es dóna un debat de preus públics, igual que amb les zones blaves, 
diguéssim que fora de temps, no?, perquè el calendari habitual de tractar les 
ordenances fiscals ja va ser, va ser a finals d’any, nosaltres vam reclamar que 
es tractessin ordenances fiscals i pressupost enguany de forma conjunta, que 
formessin part de la mateixa taula de debat, perquè és evident que té sentit 
pujar o no unes taxes depenent de si hi ha diners o no per pagar allò, i això no 
s’ha fet mai perquè en tot cas el govern sí que ho sap, però els partits de 
l’oposició van més peixos en saber quants diners disponibles hi haurà i per tant 
quan o no s’han d’apujar les taxes. Això a més a més ara ens ve fragmentat, 
ens ve fragmentat perquè comença el procés de matriculació, els preus han 
d’estar enllestits i la proposta que fins i tot va caure sobre la taula de la 
Comissió Informativa que tractava aquest tema, de deixar en blanc aquest 
augment de preus públics o aquesta modificació de preus públics per a 
aquests serveis, per a l’escola municipal de música i les altres escoles 
municipals a l’espera que la Generalitat digui quan retalla, i per tant es 
materialitzi, es va considerar finalment injust de cara a les famílies que 
s’anaven a inscriure perquè no podien saber quant els hi suposaria, però que 
seria el més lògic, perquè qui està aplicant les retallades ara mateix no és 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no és aquest Ple, és la Generalitat, i el que 
fa aquest Ajuntament és intentar derivar part de les retallades de la Generalitat, 
repercutir-ne als usuaris per incapacitat de diners disponibles per fer front al ().   
 
Això és l’explicació una mica general del context en què es produeix aquesta 
modificació de preus públics, però també a nosaltres ens ve una reflexió 
important i que crec que hauria de traspassar les fronteres d’aquest Ple i ser 
incorporada en els programes de qui hagi de governar la Generalitat en els 
propers anys, sigui l’actual o un altre govern, que és: no es pot haver fundat 
tota una xarxa de serveis públics tripartits, és a dir, finançats a tres bandes, on 
no s’assegura a qui finalment li repercutiran totes les queixes, les demandes, 
que són els ajuntaments, estan descoberts davant de la decisió d’una tercera 
part que és la Generalitat, de fer el que li dongui la gana amb aquest 
finançament.  No es pot, perquè és d’una inseguretat absoluta.  És a dir, la 
Generalitat podria decidir, bueno, no sé exactament si podria fer-ho, si hi ha 
alguna llei que prohibeix deixar a zero el finançament dels serveis que té 
consorciats, diguéssim, amb els ajuntaments i amb els usuaris, no?, amb 
aquell famós 1/3, 1/3, 1/3 de cofinançament a tres bandes.  Podria fer-ho, i 
podria forçar a tancar serveis que en realitat són serveis municipals, és a dir, 
serveis que la gestió, l’organització, l’administració, la crida a la ciutadania i la 
responsabilitat són municipals.  Per tant, nosaltres entenem que aquí hi ha 
hagut un error, no mal intencionat, però un error de planificació en el sentit de 
blindar contractes a cinc, a deu anys, a una previsió vista, de dir: la Generalitat 



 

es compromet els propers deu anys a aportar aquest tant per cent del 
finançament i no un altre.  I per tant així poder planificar la seguretat d’uns 
serveis públics municipals durant almenys un període de temps correcte i si 
llavors s’ha de modificar al cap d’aquest període de temps de forma dràstica, 
tenir temps a reaccionar i pensar què se n’ha de fer d’aquests serveis. 
 
Bé, nosaltres entenem el govern porta no a aprovació ara, sinó a discusió 
política, porta a la Comisió Informativa un gradient d’augment d’aquests preus 
públics, de recol·locació d’aquests preus públics per a aquest primer any, i 
d’augment a partir del segon, tercer i quart any, en una escala que va 
augmentant en funció d’una sospita o d’un cert grau de coneixement o de 
previsió de que la Generalitat anirà retallant.  També és dramàtic, no?, haver 
de preveure que en els propers quatre anys la Generalitat anirà retallant cada 
vegada més i per tant els usuaris hauran de repercutir, els usuaris que no se’ls 
hi han rebaixat els impostos que paguen per exactament els mateixos governs 
i institucions, hauran de pagar més per allò que tenien pagant menys.  En tot 
cas nosaltres veiem que... nosaltres ens abstindrem en aquesta votació, no hi 
estem d’acord, pensem que a més a més no hi estem d’acord no tant en el 
paper que fa el govern municipal, sinó en el paper que fa el govern de la 
Generalitat i en la irresponsabilitat d’haver fet un sistema de finançament a tres 
bandes en el qual una banda pot distreure’s, pot abstenir-se de tenir 
responsabilitats en el projecte, però entenem que la situació econòmica és tan 
canviant, és tan canviant en el sentit de que pot reflectir-se en les 
matriculacions de l’escola de música de forma prou radical en els propers un 
any, dos anys, tres anys, que ens reservem el dret de, en els debats 
d’ordenances fiscals, tornar a posar sobre la taula i reqüestionar el conjunt del 
gradient, o sigui, de l’escala d’augment, i a més a més volem veure què passa, 
ja no només per aquesta modificació de preus públics, sinó què passa en 
general amb els serveis municipals, amb les escoles municipals que costen 
diners, no?, o sigui, que no són serveis gratuïts, que per tant s’han de pagar 
unes taxes.  Perquè ens podem trobar que el proper any, el següent any i 
l’altre bàsicament amb augment o no de preus públics, baixi l’assistència i 
llavors tindrem un altre problema.  Perquè tots els càlculs es fan calculant més 
o menys intuint que hi haurà el mateix nombre d’alumnes i per tant, clar, si 
augmentes un euro per alumne tindràs tants euros de més.  Això és un càlcul 
que pot variar substancialment en els propers anys. 
 
I per això la Candidatura d’Unitat Popular entenem que és completament 
injusta la retallada de la Generalitat, que per mantenir els mateixos serveis 
s’haurà de ressituar el que es repercuteix als usuaris, que això és 
profundament injust als usuaris, que pot portar conseqüències molt negatives, i 
per això no votarem a favor i ens abstindrem. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, alcaldesa.  Per posicionar el grup municipal del Partit Popular Català 
sobre aquesta proposta del govern municipal de taxes i preus públics, sobretot 
per a allò que afecta als ensenyaments escola bressol, escola de música i 
ensenyaments aeronàutics de la nostra ciutat.  Hi ha una estranya coincidència 
entre els grups que han parlat fins ara i el nostre grup, en el sentit de qualificar 
aquesta situació d’injusta, no?  Segurament si veiem les raons de fons, doncs 
al final no hi ha tal estranya coincidència, sinó que realment doncs hi ha una 
situació que certament és injusta per als ciutadans, a qui avui se’ls 
incrementaran les taxes i els preus d’aquests ensenyaments. 
 
Però voldria també apuntar que la solució no passa, com s’ha dit, per 
compromisos més a llarg termini per part d’una de les parts, no?  Que sempre 
està bé que hi siguin aquests compromisos a més llarg termini, però si m’ho 
permeten podem fer un altre símil: el ciutadà que fa una hipoteca per adquirir 
un habitatge –i després parlarem també en una moció en relació amb això-, 
també de fet el que està fent és un compromís a llarg termini de pagar unes 
determinades despeses.  Ara bé, si hi han circumstàncies extraordinàries que 
provoquen que aquell ciutadà no pugui complir amb els seus compromisos, 
això té conseqüències.  I estem ara en una situació semblant; la Generalitat 
tenia uns compromisos de cofinançar les escoles bressols, i arriba un moment 
en què per circumstàncies alienes a la pròpia voluntat del govern de la 
Generalitat, no pot continuar mantenint una determinada dotació per alumne de 
les escoles bressols, i això fa replantejar, i això fa replantejar tot el sistema de 
pagament del servei, fins i tot algú replanteja –ho hem sentit, no ho diem 
nosaltres-, es replanteja la continuïtat o no del servei públic.  Nosaltres creiem 
que no és una qüestió a replantejar-se, ni molt menys, el servei públic, sinó 
intentar que les finances públiques vagin sempre d’acord amb les possibilitats 
de les pròpies finances públiques.  I en aquest sentit això al llarg dels anys no 
ha estat així, i no ha estat així ni en aquest Ajuntament, ni ha estat així a la 
Generalitat de Catalunya, sé que els hi sap greu sentir parlar d’això, però 
escolti’m, què vol que li faci jo!, és així, les coses són com són.   
 
I el senyor Gargallo deia una cosa i nosaltres en discrepem.  No de l’afirmació.  
Deia: escolti’m, des de l’any 2009 s’han congelat les taxes municipals.  
Escolti’m, i nosaltres celebrem que des del 2009 s’haguessin congelat les 
taxes municipals.  I la congelació de taxes municipals ja suposava que –ara els 
hi diré una de millor-... la congelació de les taxes municipals ja suposava que 
els governs municipals anteriors fessin un esforç addicional de finançament 



 

precisament de les escoles d’ensenyaments i de les escoles bressols perquè la 
reducció de preu per alumne que donava la Generalitat anava disminuint i per 
tant les finances municipals suportaven una despesa superior per alumne en 
congelar les taxes.  Però nosaltres hi estàvem d’acord en aquell moment en 
que es congelessin les taxes, perquè enteníem que amb la situació de crisis 
que estàvem patint en aquell moment –i ara també, però ara també amb unes 
circumstàncies diferents pel que fa a les finances públiques-, era bo que en 
aquell moment no es carregués sobre la ciutadania uns preus que doncs 
podien tenir altres efectes.  I vostè donava les xifres: entre el 2009 i ara la 
reducció va ser de 1.800 euros per alumne a 1.600 euros per alumne.  És ara i 
avui que estem parlant d’una hipotètica reducció a 1.200 o 1.000 euros per 
alumne, la qual cosa és una reducció molt més important.  No estic 
responsabilitzant directament el govern de la Generalitat actual d’aquesta 
situació, segur que hauríem de mirar en el govern de la Generalitat anterior per 
justificar aquesta situació, si no hi hagués hagut la cantitat de despesa que hi 
va haver sense programar, segurament ara no ens trobaríem en aquesta 
situació tan dramàtica, no es trobaria la Generalitat en aquesta situació tan 
dramàtica, no es trobaria l’Ajuntament en aquesta situació tan dramàtica i 
segurament es podrien fer les coses d’una altra manera.  
 
Per tant, en conclusió, ens satisfà al nostre grup municipal donar suport en 
aquest increment de preus?  No, no ens satisfà.  Creiem que és necessari i 
creiem que és oportú.  Creiem que és necessari i a més a més és ajustat, 
ajustat en el sentit que l’increment que es proposa no suposa traslladar la 
rebaixa de l’aportació de la Generalitat directament en el ciutadà, sinó que una 
part l’assumeix l’Ajuntament.  I el que l’assumeixi l’Ajuntament vol dir que 
l’Ajuntament es farà coresponsable també de reduir les despeses en aquelles 
cantitats, les despeses en altres aspectes, en aquella cantitat que sigui 
necessari precisament per cobrir aquest decalatge que hi pugui haver. 
 
Per tant, i contemplant i considerant que aquesta és una mesura injusta per als 
pares i per als ciutadans que patiran aquests increments, però que aquests 
increments són moderats, el nostre grup, també en coherència amb el 
posicionament que vam tenir en el debat de les ordenances fiscals, ens 
abstindrem en la votació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell.  
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, celebro que hi hagi gent en aquest Ple que 
digui que l’augment de 20 euros al mes d’una mensualitat sigui una cosa que 



 

només són 20 euros, que no és gaire.  Hi ha gent en aquesta ciutat que 20 
euros al mes li suposen molts diners.  Em sap greu que es puguin afirmar quan 
es presenten unes taxes paraules d’aquestes que han sortit, han sortit també a 
la premsa i bé, només com a apunt, eh? 
 
Bé, després un... entrem ja en el debat.  Em sap greu també que es culpabilitzi 
el fet de l’educació, de la inversió en educació, de tots els mals que hi ha 
econòmics en el nostre país.  Últimament estem rebent missatges en aquest 
sentit, des del govern amic del senyor Santi Rodríguez, i també des del govern 
de la Generalitat, en el qual se’ns diu que gastem massa en educació, 
gastàvem malament, malbaratàvem i invertíem excessivament en professorat, 
en baixes, en ràtios adequades, etc... tot això és una realitat molt dolenta per al 
país, que ens l’hem d’estalviar perquè la gent que es dedica a l’educació doncs 
ha malbaratat, està malbaratant l’economia del país.  Clar, aquesta mesura, la 
mesura que es proposa avui –no em refereixo directament al govern de la 
ciutat, que està doncs adaptant-se a una realitat- és la que ens ve d’una 
resposta del govern de la Generalitat a un model educatiu determinat, que ens 
diu: escolteu, el model de 0 a 3 anys, el model educatiu de 0 a 3 anys no ens 
interessa, no ens interessa perquè volem concentrar-nos en l’ensenyament 
obligatori; per tant no ho considerem prioritari i per tant el que no farem serà 
doncs dedicar-hi excessius esforços.  Farem un pagament, que són els 
acords... intentar complir els acords que en el seu dia es van signar amb la 
Federació de Municipis i amb l’Associació Catalana de Municipis, a través d’un 
acord previ que es va fer una Iniciativa Legislativa Popular al 2004, en què hi 
havia un acord per doncs anar dotant el país de més places de llars d’infants, 
per exemple, a Catalunya, i a més a més de dotar-les econòmicament de la 
quantitat suficient.  En fi, han canviat, s’ho estan replantejant i l’any passat ja 
vem veure un exemple d’improvisació, al mes d’octubre-novembre se’ns van 
plantejar, vem tractar en aquest Ple canvis en la dotació dels convenis que hi 
havia amb la Generalitat per ajudar a pagar les escoles de música i les llars 
d’infants, a mig curs, i ara aquest any tornem amb el mateix, amb la mateixa 
ignorància de saber exactament quin és exactament les quantitats que es 
pagaran.  No culpabilitzo, ni molt menys, a l’equip de govern, però sí que 
aquesta improvisació, home, venint del partit del govern de la Generalitat, que 
ja fa un temps que està governant, doncs ens sembla bastant injustificable.  
Injustificable perquè a més a més se suma a tota una sèrie de coses, com deia 
abans, que estan etiquetant tot allò que està relacionat amb el món de 
l’educació, com un tema doncs en què el país hi està malbaratant.  I això 
entendran que em sàpiga greu. 
 
Sobre la proposta que presenta el govern, tant a les llars d’infants com a 
l’escola de música, nosaltres votarem en contra.  Votarem en contra perquè 
creiem que –i després ho argumentarem també-, que s’ha de defensar la lluita 
encara amb la Federació de Municipis i amb l’Associació Catalana de 



 

Municipis, perquè aconseguir aquells mòduls que la Generalitat s’havia 
compromès a pagar i que ara, doncs es veu que ara no pagarà.  Aquells 1.600 
euros per alumne, que ara sembla ser que passaran a ser 1.000 euros per 
alumne, i això el que fa és evidentment desequilibrar les partides municipals, 
les fa desequilibrar.  En qualsevol cas, tot i això considerem que és un esforç 
d’un equip de govern apostar per l’educació i intentar que això no arribi a les 
famílies de forma negativa.  El compromís de pagar els percentatges que es 
van establir en el seu dia, el 2004, i en els acords anteriors de fer aquest 30, 
30, 30, del qual parlava el senyor Arrufat, de la Generalitat pagar una part, 
l’Ajuntament una altra i les famílies una altra, creiem que l’hem de defensar 
amb més vigor i amb més intensitat.  I per tant demanem que es vagi a 
demanar allà on sigui convenient doncs aquest acord, perquè a més a més en 
sortirà guanyant el propi Ajuntament. 
 
Repeteixo, aquesta indefinició de la Generalitat, que a hores d’ara encara no 
sàpiga exactament quant pagarà, quina quantitat, no quan, sinó quina quantitat 
pagarà, ens sembla lamentable, perquè a més a més em sembla, tinc la 
sensació de que hi ha algun ajuntament que aquesta proposta de la qual 
parlava el senyor Arrufat de posar en blanc les tarifes, doncs és possible que el 
pugui tirar endavant, perquè no sabrà exactament quin és el pagament real del 
Departament de la Generalitat.  Potser la Generalitat demanarà diners a 
Madrid i culpabilitzarà Madrid, etc., sí, però qui ara té les competències és la 
Generalitat, qui té un acord signat d’ajut als municipis és la Generalitat i creiem 
que s’ha d’anar en aquesta línia i s’ha de defensar aquesta línia, i és per 
aquest motiu que votarem en contra.  Per aquest motiu i perquè defensem una 
educació pública el màxim de... en aquest cas no és gratuïta, perquè l’educació 
gratuïta a l’àmbit 0-3 anys no s’ofereix, però sí que tingui el mínim cost possible 
per als ciutadans.  En un moment com ara, en què hi ha molta gent que està 
vivint doncs amb dificultats, creiem que s’ha d’apostar clarament per aquesta 
escola pública, per aquests serveis públics que vénen reflectits per les llars 
públiques, siguin les municipals o bé les de la Generalitat, que em sembla que 
tenen un augment encara superior al que es planteja aquí, del previst -pel que 
tinc entès, però tampoc no tinc masses dades-, i la proposta d’acords que es 
planteja en aquest Ple de cara a aquests nivells educatius que s’han plantejat: 
llars d’infants, escola de música i escola de formació aeronàutica, i els cicles 
formatius de l’escola d’art, doncs ens sembla que no va en la línia de defensar 
l’educació o aquells valors de l’educació pública que creiem que hauria de 
defensar.  Nosaltres hi creiem, creiem que el govern de la Generalitat està 
apostant per reduir aquesta qualitat de l’educació pública.  Ho defensarem allà 
on calgui, ho estem defensant i hi ha altra gent que ho està defensant i ens 
mobilitzarem fins on calgui per defensar una educació que creiem que és la 
que ha de tenir el país, eh?, un esforç d’inversió i de qualitat per treballar pel 
futur. 
 



 

Bé, finalment voldria aclarir, voldria també comentar una cosa.  Em sap greu 
que aquest tema s’hagi parlat una vegada només a la Comisió amb la regidora 
d’Educació, amb l’Ariadna Llorens, la qual ens va posar al dia i en vem parlar, i 
que hagi acabat sent explicada, perquè és un tema de números, pel regidor 
d’Hisenda.  No tinc res en contra amb el senyor Gargallo, però em sap greu 
que parlem d’educació parlant de números i no parlem d’altres maneres i 
d’altres... amb altres objectius.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Martorell, aquest tema s’ha explicat, s’ha tractat, com ho 
saben tots els regidors aquí assistents, a tres o quatre sessions, Comisions 
Informatives d’Hisenda, a part de l’explicació que va fer la regidora.  En tot cas 
jo els hi voldria agrair a tots les paraules, també agrair les paraules del senyor 
Martorell, on posava d’evident que aquest Ajuntament, aquest Consistori fa un 
esforç important.  Creiem que és important en aquests moments poder donar 
als pares el preu, abans de la matriculació el preu que suposarà el cost per al 
curs vinent, i l’Ajuntament, com ha explicat el regidor i com aquí també ha 
comentat algun regidor, fa un esforç i assumeix gran part de l’increment de 
cost que hi ha hagut.  Per tant, crec que és important l’aprovació que podem 
fer avui. 
 
Pensava que no hi hauria més paraules, sí, senyor... hi ha alguna paraula 
més?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, molt breument, per crec que posar en evidència que hi ha una diferència, 
sobretot en el grup socialista, de la forma de veure les coses.  Jo ha entenc 
que vostès diguin, pensin fins i tot, que la culpa de la situació que estem patint 
és perquè hi han governs que van en contra de l’escola pública, ho entenem, 
però suposo que vostès això no s’ho creuran.  Suposo que vostès no s’ho 
creuran, perquè si volen arguments per justificar perquè avui estem aquí 
aprovant això, només n’hi donaré un, i una xifra, vostè ha parlat d’un govern 
amic nostre, jo li parlo d’un govern que segurament és amic seu, era amic seu, 
l’anterior, aquell que va gastar 107.000 milions més dels que tenia, que 
segurament aquesta és –anava a dir una altra expresió no adequada-, però 
aquest és el motiu pel qual avui estem parlant del que estem parlant.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Jo crec que les postures han quedat suficientment... una 
última paraula, senyor Martorell, per contestar. 
 



 

JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, el que volia esmentar és que es poden 
parlar de xifres, però el que és cert és que ha sortit un ministre del govern 
espanyol dient, parlant de que el professorat feia menys hores de les que 
tocava, que els alumnes eren massa pocs per aula i que el sistema educatiu 
doncs estava malbaratant l’economia.  Ho va dir d’una manera o d’una altra, i 
es pot entendre.  Jo no m’ho he inventat això, la roda de premsa () govern la va 
fer ell.   Pot haver altres condicionaments, però si vol defensar una altra opinió, 
senyor Santi Rodríguez, doncs vostè mateix, però això ho he sentit i ho hem 
sentit tots plegats, i està diguem desanimant moltíssim la classe educativa en 
tots els àmbits. 
 
ALCALDESSA 
 
Jo crec que aquest debat l’hauríem de deixar aparcat, perquè aquí del que 
estem parlant és dels preus de les escoles municipals de Vilanova, i crec que 
han quedat clares les postures i ha quedat clar que el que aquí avui s’aprova 
són uns preus on l’Ajuntament de Vilanova fa un esforç, assumeix una gran 
part dels menys recursos que arribaran per aquest concepte, i per tant jo crec 
que és important que els pares, quan vagin a fer les matrícules, sàpiguen el 
preu.  Per tant, és important que avui puguem fer aquesta aprovació i per tant 
agraeixo a tots els que la faran possible. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  D’acord.  
Per tant, queda aprovat amb els vots a favor del govern, amb l’abstenció 
d’Iniciativa, la CUP i el Partit Popular, i amb els vots en contra del Partit 
Socialista. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) 
  Vots en contra: PSC (7) 
  Abstencions: PP, CUP i ICV (8) 
 

    4. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’OPERACIÓ 
D’ENDEUTAMENT D’ACORD AMB EL RDLL 4/2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 



 

Amb data 30 d’abril de 2012 es va notificar a l’Ajuntament la resolució de la 
Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques amb l’informe FAVORABLE del Pla d’ajust presentat 
per l’Ajuntament el 30 de març de 2012 que permet acollir-se a la concertació 
d’una o vàries operacions de préstec a llarg termini per a la realització del 
pagament de les obligacions pendents de pagament per les que els 
contractistes hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al procediment 
establert al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, completat pel Reial 
Decret Llei 7/2012, de 9 de març. 
 
De la informació subministrada per l’Ajuntament al Ministeri resulten les dades 
següents: 
           Factures             Import 
Presentat al Ministeri el 15/3/2012 2.632 24.976.048,20 
Import acceptat pels proveïdors 2.518 24.962.186,96 (A) 
Certificacions individuals positives a 2/5/2012 12 63.141,33 (B) 
                                           TOTAL (A+B) 2.530 25.025.328,29 
  
  
Per Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/773/2012, de 16 d’abril, que fixa 
les característiques principals del mecanisme de finançament pel pagament a 
proveïdors de les Entitats Locals, es determinen les condicions bàsiques 
d’aquest mecanisme. 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, el president de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones, una vegada informada la 
Comissió a la sessió de 2 de maig de 2012, proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Aprovar la concertació d’una o vàries operacions de préstec en el 
marc del que estableix el RDLL 4/2012, de 24 de febrer, amb les condicions 
següents: 
 
               Import màxim: 25.025.328,29 € 
 
      Termini:  Deu (10) anys amb dos (2) de carència 
 
                             Tipus:   El cost del finançament del Tresor Públic més un 

marge màxim de 115 punts bàsics (1,15) (Apartat 
setè Ordre Ministeri Presidència PRE/773/2012) 

 
Marge d’intermediació: Màxim de 30 punts bàsics (0’30) 
 



 

                 Entitat:   A determinar pel Ministeri 
 
 
SEGON. Autoritzar la Sra. alcaldessa per a la signatura de la documentació 
necessària per a la formalització del préstec o préstecs.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies. Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Amb data 30 d’abril del 2012 es va notificar a 
l’Ajuntament la Resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica 
i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, l’informe favorable 
del Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament el 30 de març del 2012.  Aquest ens 
permet acollir-nos, acollir-se a la concertació d’una o vàries operacions de 
préstec a llarg termini, per tal de la realització del pagament de les obligacions 
pendents de pagament perquè els contractistes que hagin manifestat la seva 
voluntat, acollir-se al procediment establert al Real Decret Llei 4/2012, de 24 de 
febrer.  I completat en tot cas pel Real Decret Llei 7/2012, de 9 de març. 
 
Per tant, en tot cas això és tal i com vam quedar en tot cas a la Comissió, i 
l’únic tema que en tot cas està pendent de determinar és l’entitat i en tot cas el 
format que es plantejarà des del punt de vista administratiu.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Gargallo.  Paraules sobre aquest tema?  Doncs a veure, 
per la part meva, abans de la votació, perquè no em diguin que ho dic després, 
voldria felicitar a tot l’equip tècnic de la casa i a tota la feina que s’ha fet per fer 
possible l’aprovació d’aquest Pla de Viabilitat, que no ha estat pas així a tots 
els ajuntaments.  Per tant, a destacar que s’ha fet una bona feina i voldria 
felicitar a tots els que ho han fet possible. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Sí... 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Només per explicar que el grup de la Candidatura d’Unitat Popular, en 
coherència amb l’absència política que vam protagonitzar en el darrer Ple on 
es va parlar d’això, ens abstindrem, però és una abstenció en el sentit de que 
no trobem en absolut democràtic aquest Pla i que per tant, com que no es 



 

compta amb nosaltres, tampoc... ja ho vam expressar a l’últim Ple i per això 
ens tornem a abstenir en el mateix sentit. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.   Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i del Partit 
Popular i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU i PP (12) 
  Abstencions: PSC, CUP i ICV (12) 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 5, 6 i 7 de l’ordre del dia. 
 

    5. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DECRET DE 
L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt.  Senyor secretari. 
 
SECRETARI 
 
Són tres punts que és donar compte, els podem fer...? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, els podem fer tots junts, si els hi sembla. 
 
El secretari dóna compte del decret que es transcriu a continuació: 
 
Es dóna compte del Decret de Presidència de 29 de febrer de 2012, 
d’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de l’Ajuntament i dels seus 
Organismes Autònoms corresponents a l’exercici 2011, tot això d’acord amb el 
que disposa l’article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i de l’article 90.2 del RD 
500/1990. 
 
El Decret esmentat és el següent: 
 
 



 

 
DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2011 
 
D’acord amb les atribucions que em confereix l’article 191 del RDL2/2004, text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
 
DISPOSO 
Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
els seus OO.AA. corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb les dades 
següents, 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 13.784.215,37 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 32.151.185,08 
Deutors per operacions no pressupostàries 782.848,13 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -2.000.000,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0 
Total deutors a finals de l'exercici 44.718.248,58 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 23.644.798,98 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 1.271.845,01 
Creditors per operacions no pressupostàries 17.398.310,24 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 42.314.954,23 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici -3.588.575,20 
Romanent líquid de tresoreria -1.185.280,85 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -1.919.490,35 
Romanent disponible per a despeses generals -3.104.771,20 
  
O.A. IMET Institut Municipal d’Educació i Treball  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 2.260.870,12 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 904.974,50 
Deutors per operacions no pressupostàries 12.737,15 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 3.178.581,77 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 1.639.763,26 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 73.225,21 
Creditors per operacions no pressupostàries 2.146.131,44 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 3.859.119,91 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 15.672,28 



 

Romanent líquid de tresoreria -664.865,86 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals -664.865,86 
  
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 59.034,17 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 60.654,51 
Deutors per operacions no pressupostàries 0,00 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 119.688,68 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 55.464,86 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 54.822,90 
Creditors per operacions no pressupostàries 32.892,74 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 143.180,50 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 48.200,23 
Romanent líquid de tresoreria 24.708,41 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals 24.708,41 

 
    6. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 

D’INTERVENCIÓ EN RELACIÓ AMB EL PLA DE SANEJAMENT 
2009. 

 
El secretari dóna compte de l’informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament, 
que es transcriu literalment a continuació: 
 
Es dóna compte de l’Informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 
extraordinari aprovat per l’Ajuntament el 6 de juliol de 2009, segons disposa 
l’article 9.3 del RDLL 5/2009, de 24 d’abril. 
 

INFORME INTERVENCIÓ 
 
Abast de l’informe 
 
Avaluació anual Pla de Sanejament 2009-2015. Liquidació 2011 
 
Normativa 
 

- Reial Decret Llei 5/2009 de 24 d’abril. 
- Resolució de la Direcció General de Coordinació amb les CCAA i amb les 

EELL de 5 de maig 2009. 
 



 

Documentació revisada 
 

- Decret Liquidació Pressupost municipal 2011 i documentació comptable 
complementària. 

- Pla de Sanejament 2009-2015 i Memòria de l’Alcaldia. 
 
Informe 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret Llei 5/2009, de mesures 
extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes 
pendents de pagament amb empreses i autònoms, Intervenció ha d’emetre informe 
anual d’avaluació del Pla de Sanejament vigent. 
 
Vist el Decret de Presidència de 28 de febrer 2012 pel qual s’aprova la liquidació del 
Pressupost de l’Ajuntament  resulta:  
 

• El Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 
l’Ajuntament resulta un import negatiu de  -3.104.771,20  euros.  

• El resultat pressupostari ajustat de l’any ascendeix a  -911.031,21 euros. 
• Així mateix l’estalvi net (estalvi corrent després d’amortitzacions) importa  

-3.710.175,59 euros. 
 
 
Ingressos 
 
Els impostos directes liquidats han estat superiors lleugerament a la previsió de 
liquidació del pla, a causa del bon comportament de l’Impost sobre béns immobles 
urbans que ha compensat la sensible baixada de l’Impost sobre increment de valor 
dels terrenys.  
 
L’Impost de construccions i obres ha tingut un rendiment molt inferior a la previsió 
atès que el pla suposava que l’any 2011 ja s’hauria superat la crisi immobiliària i en 
conseqüència els tributs lligats a l’activitat tindrien un comportament més dinàmic. 
 
El Capítol 3 de taxes i altres ingressos corrents no afectats, ha augmentat 
considerablement (un 9,66%) amb relació al pla, a causa de l’increment de càrrecs de 
multes de circulació des que es comptabilitza la totalitat de denúncies tramitades a 
través de la gestió de la recaptació  encarregada a la Diputació de Barcelona. 
 
Les transferències corrents han tingut una disminució de gairebé el 7% amb relació al 
pla, a causa per una banda de la moderació del PIE i per altra per la davallada de les 
subvencions finalistes de la Generalitat de Catalunya.  
 
En resum, tot i que la liquidació real d’ingressos ordinaris ha representat només una 
desviació de l’1,6% a la baixa, a causa bàsicament de l’evolució negativa dels 
impostos indirectes, la recaptació real amb relació al pla ha suposat un empitjorament 
del 8,4%, arran de la caiguda de l’impost de construccions esmentada i també per la 
davallada en més d’un 13% de la recaptació de les transferències corrents 



 

concedides per les administracions supramunicipals. En termes reals aquest desajust 
de tresoreria entre el liquidat i el recaptat ha passat d’1,2 milions que preveia el pla a 
5,8 milions d’execució real,  la qual cosa fa força evident les tensions de tresoreria 
que pateix aquesta Corporació. 
 
Despeses 
 
Les obligacions liquidades reals del Capítol 1 han estat menors gairebé en un 5% que 
les previstes en el Pla.  
 
El Capítol 2 ha tingut un increment del 14% amb relació a la previsió, a causa en 
bona mesura a l’augment de consignació pel crèdit ICO demanat a l’empara del que 
disposava el Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, per import de 2,8 milions d’euros, 
dels quals es va aplicar 2,2 milions al Capítol 2 per tal de comptabilitzar despeses no 
pressupostades inicialment, i 0,6 milions al Capítol 4.  
 
Les despeses corresponents a la liquidació de la càrrega financera (Capítol 3 i 9) han 
tingut un increment global de l’11% a causa de l’evolució de les condicions de les 
operacions financeres i del cost del nou crèdit ICO. 
 
Pel que fa al volum de  pagaments reals ha suposat un comportament superior a les 
previsions del pla, a causa dels pagament d’exercicis tancats, la qual cosa denota un 
progressiu endarreriment dels pagaments a proveïdors. 
 
Si comparem els pagaments reals amb la recaptació real dóna un dèficit de 7 milions 
d’euros, mentre que la previsió d’aquesta diferència en el pla era positiva de més de 4 
milions d’euros. 
 
Conclusió 
 
Els indicadors del Pla, que tenen en compte només magnituds ordinàries (resultat 
pressupostari, romanent líquid de tresoreria i estalvi corrent) són negatius i 
representen un empitjorament evident en relació amb la previsió de liquidació 2011 
aprovada en el Pla de sanejament. Tot i que una diferència objectiva és que el pla ja 
preveia per a aquest any 2011 una major dinàmica de l’activitat immobiliària, cosa 
que no s’ha produït, l’aspecte més negatiu és l’evolució de la tresoreria de l’entitat 
(recaptació i pagaments líquids) aspecte que s’agreuja quan s’hi incorporen els 
imports de les inversions, no previstes inicialment en el Pla 
 
El present informe s’ha de presentar a l’Alcaldia per tal que doni compte al Ple 
municipal, i posteriorment s’haurà de trametre la present documentació, juntament 
amb el model que figura a la Resolució de la Direcció general de Coordinació,  per via 
telemàtica al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Vilanova i la Geltrú, 30 de març  de 2012 
 
Cèsar Rodríguez Solà 
Interventor 



 
 
 

 
 
 

ANNEX 5 AVALUACIÓ ANUAL DE L'ACOMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT. 
         

Any al qual es refereix l'avaluació  2011      

         
DENOMINACIÓ 2011 Pla de Sanejament 2011 Execució Real   

Previsió Previsió   Recaptació   
Liquidació Recaptació corrent+ Liquidació corrent+   INGRESSOS 

(3) tancats (4) tancats 2011 TANCATS 

Impostos Directes 28.196.064,00 27.293.790,00 28.836.888,65 27.211.329,94 25.477.850,17 1.733.479,77 
Variació interanual 4,00% 4,00% 2,27% -0,30%     
Impostos Indirectes 1.300.000,00 1.300.000,00 77.689,36 81.604,04 77.689,36 3.914,68 
Variació interanual 116,67% 116,67% -94,02% -93,72%     
Taxes i altres ingressos 12.961.520,00 13.245.800,00 14.306.882,10 13.290.645,84 10.425.847,58 2.864.798,26 
 I. Afectats operacions capital    93.785,02 388.368,08 60.939,01 327.429,07 
Taxes i altres ingressos no afectats 12.961.520,00 13.245.800,00 14.213.097,08 12.902.277,76 10.364.908,57 2.537.369,19 
Variació interanual 3,00% 3,00% 9,66% -2,59%     
Transferències Corrents 20.434.170,00 20.171.520,00 19.041.670,28 16.552.809,41 14.985.671,83 1.567.137,58 
Variació interanual 3,00% 3,00% -6,81% -17,94%     
Ingressos patrimonials 1.156.711,00 824.000,00 865.047,20 805.763,40 293.439,40 512.324,00 
Variació interanual 3,00% 3,00% -25,21% -2,21%     
    Total ordinari 64.048.465,00 62.835.110,00 63.034.392,57 57.553.784,55 51.199.559,33 6.354.225,22 

                
Alienació inversions reals    0,00 1.000.840,00 0,00 1.000.840,00 
Transferències de capital    7.333.258,06 11.625.479,51 6.966.090,56 4.659.388,95 
Actius financers    1.553.978,62 23.580,00 4.610,00 18.970,00 
Passius financers 0,00 0,00 2.799.126,50 2.799.126,50 2.799.126,50 0,00 

    Total capital 0,00 0,00 11.686.363,18 15.449.026,01 9.769.827,06 5.679.198,95 

TOTAL 64.048.465,00 62.835.110,00 74.814.540,77 73.391.178,64 61.030.325,40 12.360.853,24 



 
 

Previsió Previsió pagaments   Pagaments    
Liquidació corrent + Liquidació corrient +     DESPESES 

(3) tancats (4) tancats 2011 TANCATS 

Despeses de Personal 26.939.730,00 26.929.428,00 25.725.156,32 25.770.830,36 25.188.797,41 582.032,95 
Despeses en Béns Corrents i Serveis 21.736.914,00 20.486.700,00 25.241.851,22 26.097.778,39 14.482.240,21 11.615.538,18 
Despeses Financeres 1.765.601,28 1.765.601,28 2.236.286,63 2.242.195,29 2.236.283,63 5.911,66 
 Endeutament anterior 1.128.953,11 1.128.953,11 1.780.162,77 1.831.516,28 1.825.852,31 5.663,97 
 Operacions de refinançament 136.648,17 136.648,17 136.491,33 136.491,33 136.491,33 0,00 
 Altres despeses financeres 500.000,00 500.000,00 319.632,53 319.880,22 319.632,53 247,69 
Transferències Corrents 9.709.645,00 9.455.400,00 10.835.678,84 10.383.873,32 8.134.242,03 2.249.631,29 

    Total ordinari 60.151.890,28 58.637.129,28 64.038.973,01 64.494.677,36 50.041.563,28 14.453.114,08 

                
Inversions Reals    16.708.266,80 15.265.591,77 7.094.603,08 8.170.988,69 
Transferències de Capital    33.725,53 1.005.000,00 0,00 1.005.000,00 
Actius financers    1.553.978,62 1.553.978,62 1.553.978,62 0,00 
Passius financers 2.666.090,89 2.666.090,89 2.705.595,15 2.801.279,78 2.705.595,15 95.684,63 
 Endeutament anterior 2.267.611,93 2.267.611,93 2.423.534,49 2.519.219,12 1.387.111,91 95.684,63 
 Operacions de refinançament 398.478,96 398.478,96 282.060,66 282.060,66 1.318.483,24 0,00 

    Total capital 2.666.090,89 2.666.090,89 21.001.566,10 20.625.850,17 11.354.176,85 9.271.673,32 

TOTAL 62.817.981,17 61.303.220,17 85.040.539,11 85.120.527,53 61.395.740,13 23.724.787,40 

         
         
INDICADORS D'ACOMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT  63.034.392,57    
     66.744.568,16    

Estalvi net deduït de la liquidació -3.710.175,59  -3.710.175,59    
Romanent de Tresoreria Despeses Grals. 
Ajustat -3.104.771,20      

 



 

 
    7. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS 

EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 
2012 APROVATS PER DECRET. 

 
El secretari dóna compte dels expedients de modificació de crèdits que es 
transcriuen a continuació: 
 
Es dóna compte dels expedients de modificació de crèdit aprovats per Decret, 
d’acord amb el que preveu l’apartat 2 c) de la Base 6 de les Bases d’Execució 
del Pressupost 2012. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Expedient: 1/2012 IR  Data: 02/01/2012 
 
EXPEDIENT D’INCORPORACIÓ DE CRÈDIT 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 02/01/2012 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1. DESPESES DE PERSONAL 
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 
3. DESPESES FINANCERES 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. INVERSIONS REALS       2.036.251,08 
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL            11.274,47 
8. ACTIUS FINANCERS 
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES       2.047.525,55 

 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 



 

 
1. IMPOSTOS DIRECTES 
2. IMPOSTOS INDIRECTES 
3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS     
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL            128.035,20 
8. ACTIUS FINANCERS 1.919.490,35 
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS       2.047.525,55 

 
 

_______________________________________________________________ 
 
Expedient: 4/2012  Data: 23/04/2012 
 
TRANSFERÈNCIES DE DIVERSES REGIDORIES 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 23/04/2012 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1. DESPESES DE PERSONAL 
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  11.000,00 62.125,00 
3. DESPESES FINANCERES 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS   62,125,00 11.000,00 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. INVERSIONS REALS        
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL             
8. ACTIUS FINANCERS 
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES       73.125,00 73.125,00 

 
 
 



 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1. IMPOSTOS DIRECTES 
2. IMPOSTOS INDIRECTES 
3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS     
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL             
8. ACTIUS FINANCERS  
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS        
_______________________________________________________________ 
 
Expedient: 5/2012  Data: 24/04/2012 
 
EXPEDIENT D’INCORPORACIÓ DE CRÈDIT 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 24/04/2012 
 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1. DESPESES DE PERSONAL 
2. DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS    8.909,10 
3. DESPESES FINANCERES 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS   8.909,10 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. INVERSIONS REALS        
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL           
8. ACTIUS FINANCERS 
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES        



 

 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS -  DENOMINACIÓ     ALTES BAIXES 
 
A) OPERACIONS CORRENTS 
 
1. IMPOSTOS DIRECTES 
2. IMPOSTOS INDIRECTES 
3. TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
5. INGRESSOS PATRIMONIALS 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
 
6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS     
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL            
8. ACTIUS FINANCERS  
9. PASSIUS FINANCERS 
 
                 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS      
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Respecte al donar compte del Decret d’Alcaldia 
d’aprovació de la liquidació del pressupost, d’acord amb la documentació ja 
presentada a la Comissió, volem remarcar la davallada d’ingressos previstos 
d’1.660.000 euros, aproximadament, a l’exercici 2011.   Aquest es produeix 
degut principalment a la disminució dels impostos indirectes i les transferències  
corrents, sobretot per part de la Generalitat.  Remarcar que les previsions de 
multes i dels serveis de grua està molt lluny de la realitat pressupostària. 
 
El conjunt dels capítols II i IV s’ha incrementat més d’un 13% a l’exercici 2011, 
que finalment va ser poder cobert per l’ampliació de la línia de crèdit ICO, 
aprovada al Ple amb l’import de 2’8 millons d’euros, amb el Real Decret 
8/2011.  Això ha permès comptabilitzar una part de les despeses ordinàries no 
consignades inicialment en aquest pressupost. 
 



 

L’estalvi en despesa per import de 649.000 euros, de fet no ha arribat al límit 
suficient per esmorteir la desviació de l’ingrés, finalment donant un resultat 
ajustant dèficit de 911.031 euros. 
 
Per una altra part, el romanent de tresoreria de l’exercici serà negatiu amb un 
import de 3.104.000 euros, aproximadament.  Remarcar que aquest dèficit es 
produeix amb l’ànim que aquest govern vol sanejar més contundentment les 
comptes públiques fent una dotació de 2 millons d’euros amb saldos de dubtós 
cobrament, quan en exercicis anteriors només s’efectuaven per imports de 
800.000 euros aproximadament, entenem molt per sota de la realitat financera. 
 
Respecte al punt sisè, l’informe del Pla d’Intervenció respecte del Pla de 
Sanejament de 2009, d’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Real Decret 
5/2009, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el 
sanejament de les deutes pendents de pagament a empreses i autònoms, 
donem compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament respecte als 
resultats previstos per al Pla.  La conclusió més remarcable és que es va 
equivocar la previsió d’ingressos, ja que es va pronosticar sortir de la crisis a 
l’exercici 2011, on es preveia uns majors ingressos dinàmics efectuats per 
l’activitat immobiliària i, com sabem tothom, aquesta no s’ha produït. 
 
L’aspecte més negatiu és l’evolució de la tresoreria de l’entitat respecte a la 
recaptació i els pagaments líquids, que s’agreuja quan s’hi incorporen els 
imports de les inversions, no previstes inicialment al Pla.  Per tant, produint-se 
un estalvi net negatiu de 3.710.000 euros, aproximadament. 
 
Respecte donar compte dels expedients amb notificació de crèdits, això es fa 
d’acord amb la moció del Ple que va presentar la CUP.  En tot cas, va 
presentar-se a la Comissió explicant quines han sigut aquestes modificacions.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, es fa una lectura i es passa a donar compte d’una situació que és 
bàsicament la que està marcant la major part dels debats.  Vull dir, segurament 
és el darrer any o és el darrer passar comptes en què hem de mirar la gestió 
també de l’anterior govern, o dels anteriors governs, no només d’aquí, sinó en 
altres municipis.  I jo voldria fer, llançar un missatge, i ara fins i tot doncs que 
s’ha escollit un nou primer secretari del Partit Socialista, des d’aquí doncs el 
saludem i el felicitem, però l’exercici de mantenir coherència entre la defensa 



 

de valors i de polítiques públiques determinades, i el ser crític amb les gestions 
financeres que s’han fet.  El convido a visitar l’Ajuntament de Sitges o 
l’Ajuntament de Cunit, i a preguntar al seu partit quines polítiques públiques ha 
desenvolupat i des de quina seguretat i de quina autoritat defensa segons 
quins valors, perquè no voldríem per a Vilanova, i ens negarem rotundament, 
però no voldríem per a Vilanova el desenvolupament de les escoles bressol a 
Sitges, el conflicte que hi està havent.  O no voldríem per a l’Ajuntament de 
Vilanova la situació dramàtica amb el personal que hi haurà... que s’està 
aplicant des d’aquesta setmana a l’Ajuntament de Cunit.  Vull dir que les 
finances estan a la base de la defensa de determinats valors després i 
l’aplicació de determinades... I la lectura dels comptes del pressupost anterior 
d’aquest Ajuntament doncs ens continuen deixant un resultat summament 
negatiu, molt difícil de remuntar i que marcarà absolutament i està marcant els 
debats públics, i fins i tot posen en qüestió determinats valors defensats fins 
ara. 
 
Pel que fa a passar per Ple les modificacions de crèdit, és a dir, les 
modificacions pressupostàries, que ens va costar al principi quan vam anar la 
Comissió Informativa interpretar què volia dir modificació de crèdit.  Són 
bàsicament modificacions pressupostàries, pensem que és un exercici 
saludable, no tenim res a comentar sobre les actuals, van ser totes explicades. 
Però pensem que és un exercici que hauria de mantenir-se no només en 
aquest mandat, sinó que passi en el següent i incorporar-se com a tradició en 
el fer quotidià del Ple de Vilanova, que cada modificació pressupostària passi 
pel Ple i per tant tots siguem coneixedors de tot el que ha de fer o no ha de fer, 
o fa i deixa de fer el govern amb relació a la ubicació dels diners en 
determinades partides.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Més paraules? Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només per dir que la coherència efectivament no és patrimoni de ningú, i 
que l’anàlisi de les comptes dels darrers anys indiquen diverses coses, no?, i 
ho hem reiterat en moltíssimes ocasions.  Una de les coses que indiquen de 
forma molt evident és que la crisi no és del 2011, ni del 2012, perquè ho hem 
sentit en algunes de les afirmacions que s’han fet abans, no?, que “ara que 
estem en crisi”, “ara que tenim problemes econòmics”, bé, la situació de crisi 
és molt prolongada en el temps, és de l’any 2007, 2008, molt especialment al 
2008, on els efectes de les finances municipals tenen molt... comencen d’una 
forma notable al 2008.  I quan hi han aquest tipo de circumstàncies hi ha dos 
elements a analitzar: un, la necessitat d’equilibrar i de prioritzar el que és més 



 

important, i és la defensa i sostenir els serveis públics de qualitat.  Perquè 
retallar és complexe des del punt de vista polític, però és relativament fàcil 
també, no?, complicat políticament però que té un efecte directíssim amb les 
persones afectades.  I els ajuntaments tnen molts i molts i molts serveis, 
serveis pels quals –ho saben prou bé el govern actual i tots els qui hem estat al 
govern i tots els ajuntaments-, que molts dels quals no tenen finançament, no 
tenen finançament.  A més passa això, que la Generalitat –i ara prescindeixo 
de colors polítics- poden decidir en aquest cas -que hi ha una opció política, 
des del meu punt de vista-, però poden decidir fer una disminució de l’aportació 
a l’Ajuntament i es queden tan amples.  I el qui paga les conseqüències i està 
donant la cara aquí d’aquesta circumstància és l’Ajuntament i els serveis que 
aquest Ajuntament està compromès a tirar endavant.  I això passa cada dia i 
això passa amb moltes coses. 
 
I, per altra banda, també l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, doncs com tots 
els ajuntaments de Catalunya i tots els ajuntaments de l’Estat espanyol, van 
rebre unes previsions econòmiques i unes previsions econòmiques que a més 
a més es van fer efectives amb aportacions per part d’altres administracions 
com a conseqüència d’una previsió macroeconòmica del que havia de ser la 
sortida de la crisi.  És evident que nosaltres podíem haver sigut els polítics més 
intel·ligents de tota la nostra àrea econòmica i arribar a la conclusió que el 
2012 això no passaria i per tant podíem prescindir de totes les polítiques que 
des de les altres administracions s’estaven impulsant, quan no era el cas. 
 
Ara, el que sí que és veritat és que el nostre Ajuntament, amb dificultats 
econòmiques, té un pressupost.  Té un pressupost força alt, un pressupost que 
aquest grup ha ajudat, juntament amb altres, a que es tiri endavant.  I crec que 
la nostra obligació com a regidors és que de tot allò que tenim, veure com es 
gasta i què és el que es fa i què és el que es prioritza, i no sustentar les 
nostres posicions respecte de les situacions anteriors, que ja han estat 
analitzades, tot i que nosaltres estem encantats que així es faci.  Reitero que 
en moltes ocasions hem tingut oportunitat de parlar respecte de la situació 
econòmica d’aquest i d’altres ajuntaments, i és veritat que jo tampoc voldria per 
a nosaltres, per a la nostra ciutat les situacions de les escoles bressols que 
comentava d’altres indrets, o la situació del personal d’altres indrets, o la 
situació d’ajuntaments d’altres comunitats de Madrid, o de la situació 
d’ajuntaments, en fi, de diferents indrets del nostre país.   
 
Nosaltres estem en una situació en la que com a Ajuntament ens en podem 
sortir.  I sobretot el que tenim és un quelcom molt important, i és un sistema de 
serveis públics de molta qualitat a la nostra ciutat, que és el que hem de 
preservar per benefici de la majoria de la gent, i aquest és el nostre compromís 
amb els vilanovins, com va ser-ho en el seu dia el d’impulsar-ho, perquè 
creiem que la ciutat ho necessita. 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per una qüestió com a formació política, que em sento, ens sentim 
coresponsables de l’acció del mandat i coincidim doncs amb la valoració que 
feia el senyor Joan Ignasi Elena.  Per altra banda, i en el debat, és que no sé, 
em sobta que solsament es posin alguns ajuntaments, en aquest cas doncs 
evidentment manats pel Partit Socialista, però no... en el debat s’ha posat, el 
grup de la CUP, en Quim Arrufat, doncs ha posat aquest exemple.  Simplement 
per... si voleu, per anècdota, també poso l’exemple de Moià, que estava 
governat per Convergència i Unió i que tampoc no ha pogut accedir al crèdit 
ICO. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, no, era per... de mala gestió doncs n’hi ha de tots colors.  Si en aquest 
sentit es pot plantejar que exclusivament tocava doncs a formacions polítiques 
d’esquerra, que quan hem governat doncs sembla ser que solsament ho hem 
fet malament nosaltres. 
 
ALCALDESSA 
 
No ho ha dit el govern, eh?  En tot cas, a veure, jo sí que per tancar aquest 
debat crec que el que hem de fer, i em sembla que ho he repetit bastantes 
vegades, senyora Sánchez evidentment ara estem parlant d’una aprovació 
d’un pressupost anterior, és inevitable fer referència a aquest pressupost, però 
tal com he manifestat i com vostès saben que estic dient i estic intentant 
treballar, jo crec que el que hem de fer és mirar endavant i aquí la 
responsabilitat crec que ha de ser de tots, d’intentar entre tots tirar endavant 
aquesta ciutat, i en aquesta línia treballarà la ciutat.  No busquem... no s’ha de 
buscar els orígens, sinó la solució als problemes.  Per tant, en aquesta línia 
treballarà aquest govern municipal. 
 
Molt bé, eren tres punts de donar compte.   
 
 
 



 

    8. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL NOU 
CONVENI AMB EL PARC DEL GARRAF SPORT AIE. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem per tant al punt número 8.  Senyor secretari, si us plau.  
 
El secretari llegeix el text de l’acord del qual es dóna compte: 
 
Es dóna compte de l’acord de Junta de Govern Local de 3 d’abril, el qual 
literalment és el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i Parc del Garraf Sport, IAE, que s’acompanya al present acord. 
 
SEGON. Facultar l’Il·lma. Sra. Alcaldessa i la regidora d’Esports per a la 
signatura del present conveni i de tots els documents que li siguin de 
referència. 
 
TERCER. Donar compte al Ple del present acord.” 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I PARC DEL GARRAF SPORT AIE 

 
Vilanova i la Geltrú, a 3 d’abril de dos mil dotze 
 
REUNITS 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa de Vilanova i la 
Geltrú, la Sra. BLANCA ALBÀ I PUJOL, regidora d’Esports, i assistides ambdues en 
aquest acte pel secretari de la corporació, Sr. JOSEP GOMARIZ i MESEGUER. 
 
I, d’altra part, el Sr. JOAN FA I BUSQUETS, amb DNI 37606046B i el Sr. TOMÀS 
ROSALÉN I SÁEZ, amb DNI 38472835E, en nom i representació de l’entitat PARC 
DEL GARRAF SPORT, AIE, amb CIF V62938519, constituïda el dia 24 de juliol de 
2002, segons escriptura protocol·litzada pel notari Sr. Juan Francisco Boisan Benito. 
 
INTERVENEN 
 
Les primeres, en nom i representació de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en virtut 
de les facultats que els confereix l’acord de la Junta de Govern Local de 3 d’abril de 
2012 i domicili a Vilanova i la Geltrú (08800), Plaça de la Vila, 8. 
 
Els segons, en tant que representants del consell d’administració de l’entitat PARC 
DEL GARRAF SPORT, AIE, segons consta, el Sr. Joan Fa i Busquets en escriptura 



 

del 24 de juliol de 2002 i el Sr. Tomàs Rosalén i Sáez en escriptura del 26 de 
novembre de 2004.  
 
MANIFESTEN 
 
  I.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  va acordar, mitjançant acord de la Junta 

de Govern Local de data 2 d’agost de 2004, l’adjudicació a l’empresa PARC DEL 
GARRAF SPORT, AIE, de la concessió administrativa d’obra i servei de la piscina 
municipal coberta al carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova i la Geltrú. 

 
 II.  Que l’inici de l’esmentada concessió administrativa va tenir lloc el dia 1 de 

setembre de 2004. 
 
III. Que, ateses les modificacions de les taxes relatives a la citada concessió, 

acordades en la modificació de l’Ordenança Fiscal recollida al Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú de data 27 de febrer de 2012, i per acord entre les dues 
parts, és necessària la introducció de certes modificacions puntuals respecte a les 
quotes a pagar pel servei de natació, les bonificacions a pagar per part de les 
persones en situació d’atur, i les bonificacions corresponents als cursets de 
natació.  

 
I a tal fi subscriuen els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-  Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir les noves condicions relatives als següents 
aspectes continguts a la concessió del Servei Públic del Centre Municipal d’Esport I 
Salut Esportiu la Piscina de Vilanova i la Geltrú: 
 

1. Quota Natació. 
2. Bonificació a les persones en situació d’atur amb una antiguitat mínima d’un 

any. 
3. Cursets de Natació. 

 
Tot això, de conformitat amb les condicions que s’estableixen a l’article 2 del present 
Conveni.  
 
Segon.- Objectius específics 
 

2.1. QUOTA NATACIÓ: 
  
Atès que la denominada “quota natació” no es recull a l’Ordenança fiscal de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2012, les Parts acorden per als 
usuaris que tenen contractat aquest tipus d’abonament a la data de signatura del 
present contracte el següent: 

 
 



 

• Persones de més de 60 anys: 
 

a)  Quota de 14,41 euros mensuals que dóna opció a TRES (3) accessos gratuïts 
i d’UN (1) euro addicional cada vegada que s’accedeixi al centre amb accés 
il·limitat a serveis i horaris. 

 
b)  Quota de 16,02 euros mensuals, només per als usuaris de la piscina anteriors 

a l’obertura del nou centre i d’accés a tots els serveis i horari de 6,30h a 16h i 
festius i caps de setmana de forma il·limitada. 

 
• Persones de menys de 60 anys: 

 
a)  Quota de 14,41 euros mensuals que dóna opció a TRES (3) accessos gratuïts 

i d’UN (1) euro addicional cada vegada que s’accedeixi al centre amb accés 
il·limitat a serveis i horaris. 

 
b)  Quota de 19,50 euros mensuals, només per als usuaris de la piscina anteriors 

a l’obertura del nou centre i d’accés a tots els serveis i horari de 6,30h a 16h i 
festius i caps de setmana de forma il·limitada. 

 
 

2.2. BONIFICACIÓ PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR: 
 
Les Parts acorden establir una bonificació consistent en un descompte del 50%, 
per a aquelles persones que es trobin en una situació d’atur amb una antiguitat 
mínima d’un any al moment de formalitzar el servei, sempre que acompleixin els 
requisits establerts a l’article 3.4 de l’Ordenança fiscal general de l’Ajuntament, 
que les parts manifesten conèixer. 
 
Aquesta bonificació únicament serà practicable sobre els abonaments denominats 
“Matrícula adults” “Adult tot el dia” i “Adult Matí” de l’Esportiu La Piscina. 
 
PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, oferirà les citades bonificacions a qualsevol 
persona que es trobi en la situació descrita, amb un màxim de CENT CINQUANTA 
(150) places. Totes les peticions que sobrepassin la citada quantitat de places, 
s’inclouran en una llista d’espera, a la que es recorrerà en el cas que alguna de les 
places ofertades causi baixa per qualsevol motiu. 
 
Als efectes de comprovar la concurrència de la situació d’atur exigible per al gaudi 
d’aquesta bonificació, l’empresa sol·licitarà la certificació corresponent expedida 
pel SOC i acreditativa de la situació del sol·licitant. 
 

2.3. CURSETS DE NATACIÓ: 

Les parts acorden que els cursets de natació extraescolars seran abonats per 
l’Ajuntament, directament a l’empresa, mitjançant el pagament trimestral de la 
diferència existent entre les taxes previstes a la normativa i el preu bonificat, 
d’acord amb l’Ordenança de Preus Públics número 29, Annex 2. 



 

En els cursets escolars subvencionats s’abonarà els seu import a l’entitat 
contractant dels esmentats cursets (Centre escolar  o AMPA), prèvia sol·licitud per 
part d’aquesta a l’Ajuntament. 

 

Tercer.- Durada 
 
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una durada fins 
el 31 de desembre de l’any 2012. 
 
La seva renovació serà tàcita per períodes anuals a no ser que alguna de les parts 
manifesti a l’altra, amb una antelació mínima de dos mesos, la seva voluntat de no 
renovar-lo. 
 
Quart.-  Resolució 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni: 
 
a)  El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b)  La denúncia de qualsevol de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos 

mesos d’antelació a la finalització del termini pactat. 
c)  Incompliment de qualsevol de les parts. 
 
 
Cinquè.-  Jurisdicció competent 
 
Els signants, amb expressa renuncia als furs que els poguessin correspondre, es 
sotmeten per a la resolució de qualsevol qüestió relacionada amb aquest Conveni als 
Jutjats i Tribunals de Barcelona. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat, en la 
localitat i data indicades a l'inici d’aquest document. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà, ja es va parlar al darrer Ple.  
Breument, senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  A veure, el conveni del qual donem compte és el 
mateix que vam parlar en el darrer Ple, que feia referència a acords que 
parlen d’aspectes de la quota natació, de la bonificació de la quota per a la 
gent que està en situació d’atur i dels cursos de natació per a les escoles.  De 
fet, va quedar pendent d’un informe jurídic que valorés la necessitat o no de 



 

modificació de les ordenances.   En aquest sentit, com l’informe jurídic diu que 
no cal aquesta modificació, el deixaríem aquí, tal i com està. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Aquest informe va ser lliurat a la Junta de Portaveus i, per tant, 
entenc... Sí?, d’acord.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, només era per comentar un aspecte. A l’anterior 
Ple des d’aquest grup doncs ja vem posar sobre la taula el fet de que en 
aquest acord només es parlava de 150 persones que podien ser bonificades 
en situació d’atur.  El govern ja es va comprometre doncs a que si es passava 
aquest número miraria d’assumir-ho, que en tot cas es renegociaria.  El que 
ens preocupa és que aquests últims dies ens han arribat informacions que bé, 
que nosaltres en el seu moment, quan ho vem negociar, vem entendre que el 
descompte afectava tant la piscina com el Parc del Garraf.  Pel que sabem, o 
pel que ens ha arribat, és que al Parc del Garraf no s’està aplicant.  Per a 
aturats, sí, el descompte per a aturats.  Per tant, bé, creiem que hauríem de 
mirar de revisar-ho i de mirar-ho.  En tot cas, si realment –i no hem tingut 
temps de mirar-ho a les taxes- només s’aplicava en la piscina, doncs bé, 
creiem, almenys aquesta no era la demanda de la CUP, o en tot cas que per 
als propers anys es tingui en compte.  I si és sí que afecta als dos 
equipaments, doncs que es demani que s’apliqui als dos equipaments.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ho revisarem, senyor Font.  Ara mateix no sé què contestar-li, però 
si hi ha aquest malentès, el revisarem. 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, només per fixar la posició, malgrat és donar compte, perquè nosaltres vam 
posar sobre la taula la possibilitat, el qüestionament, sense valorar per part 
nostra quin era el resultat de l’informe, sobre si la modificació o no, si això es 
tractava o no d’una modificació d’una taxa, i nosaltres hem vist amb sorpresa, 
respecte i acatament, que l’informe del secretari diu que no, que això no és 
una modificació de la taxa i que, per tant, amb un conveni entre l’empresa, en 
aquest cas concessionària, i el govern això es podia aprovar.  Nosaltres 
seguim manifestant que malgrat –com no pot ser d’una altra manera- l’informe 



 

del secretari, ens sorprèn que es pugui modificar una taxa d’aquestes 
característiques sense una votació del Ple municipal, perquè al final aquí hi 
haurà gent que estarà pagant una taxa que pagava 14 i passarà a pagar 30.  
O passarà a pagar 39, passarà a pagar 24.  I per tant, des d’aquest punt de 
vista, potser –i no tinc cap mena de dubte que si el secretari diu que és així, 
segur que és així-, però en tot cas ens genera una certa sorpresa, i més quan 
un dels arguments és que s’afirma que es genera un desequilibri econòmic 
per a l’empresa el fet de que s’utilitzi fraudulentament per part d’alguns usuaris 
la quota piscina.  Però en tot cas aquest és un tema que hauria de resoldre el 
concessionari i no a través d’una taxa que aprovi el govern municipal en un 
acord amb l’empresa. 
 
Dit això, només era per manifestar, com reiteradament hem dit a Comisió 
Informativa i també en aquesta... en el Ple municipal, que nosaltres no 
compartim, perquè creiem que és necessari que existeixi una quota, i per tant 
un servei de piscina pública a la ciutat.  I aquest és un posicionament que hem 
mantingut i que, en fi, és absolutament coherent com probablement defensar 
el contrari.  Coherent, vull dir que té els seus pros i els seus contres, però en 
tot cas la nostra posició ha estat quan governàvem i ara la mateixa. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  En tot cas el govern municipal té plena confiança amb els serveis 
jurídics, com no podria ser d’una altra manera, i com que hi ha aquest informe 
es dóna compte. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Perdoni, només un... nosaltres ens sumem a aquesta confiança que tenim 
amb els serveis jurídics, indiscutiblement. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord,  gràcies doncs. 

 
    9. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 

LA JGL DE 2 DE MAIG DE 2012, D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA 
“CUINA CATALANA PATRIMONI DE LA HUMANITAT: 
CANDIDATURA UNESCO 2013”. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passem al següent punt de l’ordre del dia.  Senyor secretari, al punt 
número 9. 
 



 

El secretari llegeix el text de l’acord del qual es dóna compte: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2012, 
que diu literalment el següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la 
campanya "Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat: candidatura UNESCO 
2013" que impulsa la Fundació Institut Català de la Cuina. 
 
SEGON. Col·laborar amb la Fundació Institut Català de la Cuina en: 
 
1. Recollir les publicacions relatives a estudis alimentaris, estudis del món 

rural, de la producció i el comerç dels productes, receptaris i altres estudis 
que parlin de la història i la cultura de l'alimentació. 

 
2. Recollir totes les activitats que es realitzin al vostre municipi i que tinguin a 

veure amb l'alimentació. 
 
3. Carta de suport a la candidatura "Cuina Catalana Patrimoni Immaterial de 

la Humanitat". 
 
4. Incorporació del logo de la campanya a totes les iniciatives municipals 

relatives a l'alimentació i la gastronomia. 
 

5. Fer un intercanvi de links de pàgines d'internet per donar-nos suport a la 
xarxa mutu. 

 
SEGON. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del protocol i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
TERCER. Notificar l'acord als interessats. 
 
QUART. Donar compte al Ple de l'acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Figueras, si us plau. 
 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, fa unes setmanes es varen posar en 
contacte amb el govern de la ciutat responsables de la Fundació Privada 
“Institut Català de la Cuina” per exposar-nos la seva candidatura per tal que la 
cuina catalana fos... pogués accedir, pogués concórrer en aquesta candidatura 
de Patrimoni de la Humanitat, UNESCO 2013. 
 
En tot cas, com a ciutat en la que el patrimoni gastronòmic forma part d’un dels 
ADNs de Vilanova i la Geltrú, vàrem entendre que la nostra és una ciutat que 
aporta un dels pilars o fonaments del que és la cuina catalana, i per tant, doncs 
com a part implicada en aquesta candidatura amb què concorrerà la UNESCO, 
enteníem que com a govern i com a Consistori era important que Vilanova i la 
Geltrú doncs donés suport en aquesta candidatura, i per tant el que fem en 
aquest Ple és doncs donar compte de que Vilanova i la Geltrú és també part 
d’aquesta candidatura en la que la cuina catalana pugui optar a formar part del 
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.   Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Hi ha algun comentari sobre aquest tema?  Si no és així 
passem al següent punt, al punt número 10. 

 
  10. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE 

LA JGL DE 17 D’ABRIL DE 2012, D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL 
D’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LES ASSOCIACIONS MEMBRES DE LA 
TAULA DE COMERÇ I TURISME DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix el text de l’acord del qual es dóna compte: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 17 d’abril de 2012, 
el qual és literalment el següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el protocol d'acord de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i les associacions membres de la Taula de Comerç i 
Turisme per a la promoció i desenvolupament econòmic i turístic de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú. 
 



 

SEGON. Facultar l'Alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del protocol i de quanta documentació sigui necessària a 
l'efecte. 
 
TERCER. Notificar l'acord als interessats.” 
 
PROTOCOL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I ELS MEMBRES DE LA TAULA DE TURISME I 
COMERÇ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Barcelona, a 20 d’abril de 2012 
 

REUNITS 
 

Senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
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En Jaume Martí i Carbonell en qualitat de president de l'Associació d'Empresaris de la 
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Geltrú i amb CIF G62523048. 
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i amb CIF G08510190. 
 
Na Pilar García Fuertes en qualitat de directora del Museu del Ferrocarril de 
Catalunya. Vilanova i la Geltrú (endavant Museu del Ferrocarril), amb domicili a la 
plaça Eduard Maristany, s/n de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G78043700. 
 
En Miquel Illa Sagarra en qualitat de Patró Major de Confraria de Pescadors de 
Vilanova i la Geltrú, amb domicili a passeig Marítim de Vilanova i la Geltrú i amb CIF 
G59442350. 
 
En Ignacio Erroz Eburu en qualitat de Director General de Vilanova Grand Marina, 
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En Josep Maria Nicolàs Vera en qualitat de director del Club Hípic Auriga Horse 
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En Xavier Mestres Pons en qualitat de president de la Fundació Institut Català de la 
Cuina, amb domicili al carrer Muntaner 179 pral. 1a de Barcelona i amb CIF 
G61095873. 

 
MANIFESTEN 

 
Que la Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú és una comissió de 
participació ciutadana que promou, coordina i dóna suport a les accions de foment de 
turisme i comerç, per tal de contribuir al seu dinamisme i al desenvolupament 
socioeconòmic del territori. 
 
Que la Taula de Turisme i Comerç és conscient de la potencialitat del turisme en el 
seu territori i de la necessitat de contribuir a una major cooperació amb les empreses 
turístiques i tots els agents i institucions implicades en el desenvolupament  turístic del 
municipi. 
 
Que la Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú materialitza i exemplifica, en 
la composició plural dels seus òrgans la voluntat de treballar conjuntament per crear, 
promoure i comercialitzar productes turístics que contribueixin a l’aportació de riquesa 
i benestar a la societat. 
 



 

Que la marca "ESTACIÓ NÀUTICA", definida com un espai turístic i recreatiu, permet 
gaudir d’unes vacances actives en contacte amb l’aigua, la natura i amb la possibilitat 
de realitzar tot tipus d’activitats nàutiques i complementar-lo amb diferents modalitats 
d’allotjament i l’oferta turística de l’entorn, ja sigui de natura, comercial, gastronòmica, 
hípica o mediambiental; amb la finalitat de revertir en el benestar socioeconòmic del 
municipi que acull.  Aquesta marca compta amb el suport de Turisme de Catalunya, 
del departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i 
que l’any 2011, va signar un conveni amb Turespanya convertint-se en el referent de 
Turespanya en turisme nàutic actiu. 
 
Que per aquets motius, la coordinació d’actuacions entre els diferents organismes és 
bàsica per a l’optimització i l’ús responsable dels recursos i la millora dels respectius 
plans d’acció. 
 
Que Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú, comparteix la necessitat de 
portar a terme tasques de promoció turística oferint alhora un marc flexible a partir del 
qual les diferents empreses turístiques del sector poden col·laborar a fer possible la 
promoció i comercialització, conjunta i coordinada, de serveis i paquets turístics; 
essent possible l’execució de noves accions que permetin la millora de la 
competitivitat del sector turístic de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això,  

 
ACORDEN 

 
1. OBJECTE 
 
L’objectiu d’aquest acord és l’establiment d’un marc de cooperació entre les 
associacions membres de la Taula de Turisme i Comerç de Vilanova i la Geltrú, 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ENVG,  per fomentar i desenvolupar mesures 
per l’execució i funcionament de la marca Estació Nàutica, gestionada per l’ENVG, 
amb la finalitat de millorar la gestió, promoció i comercialització del turisme a Vilanova 
i la Geltrú. 
 
2. COOPERACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS CONJUNTES 
 
2.1. Entre l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els membres de la Taula de Turisme i 
Comerç per difondre la seva potencialitat turística i incrementar la seva coneixença als 
mercats emissors, coordinaran l’execució de les seves accions. 
 
2.2. Per tal de mantenir la unitat de format i la coherència de les accions acordades, i 
generar les màximes sinèrgies possibles tant econòmiques com de producció, els ens 
pactaran anualment les accions a portar a terme, essent aquelles que acompleixen 
objectius comuns. 
 
2.3. Les accions a realitzar conjuntament es reflectiran en els respectius Plans 
d’Acció i de forma visible en les pròpies accions, es pactarà, anualment i de comú 
acord, l’aportació -econòmica  i/o tècnica- de cada ens per cada acció. 
 



 

3. DURADA DE L’ACORD 
 
El present acord té una durada inicial fins el 31 de desembre de 2012, prorrogable 
anualment de forma expressa per períodes d’un any. 
 
4. MODIFICACIONS DEL PROTOCOL 
 
4.1.  Les modificacions del protocol requeriran la seva prèvia aprovació per totes les 
parts. 
 
4.2.  Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest protocol. 
 
5. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL PROTOCOL 
 
Aquest protocol es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
6. MARC NORMATIU DEL PROTOCOL 
 
6.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present protocol. 
 
6.2. Regim jurídic general d'aquest protocol: 
 
Aquest protocol té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
 
7. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
La Comissió de Seguiment estarà formada per un representant de l’ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú així com per un representant de cadascuna de les entitats signants 
d’aquest protocol, els quals vetllaran pel seu compliment. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i almenys, una vegada 
a l'any. 
 
8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 



 

 
Vilanova i la Geltrú, 20 d'abril de 2012 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Com vostès sabran, el govern de la ciutat 
ha plantejat el turisme com un dels eixos que han de permetre la reactivació 
econòmica de Vilanova i la Geltrú.  Des de l’aposta pel turisme, com una de les 
línies prioritàries de creació de nous llocs de treball i, per tant, de situar 
Vilanova i la Geltrú en el mapa del país i també del conjunt del continent 
europeu, nosaltres hem impulsat un seguit de polítiques, una de les quals és la 
creació i la constitució de la Taula de Turisme i Comerç de la ciutat.  Una Taula 
de Turisme i Comerç que aplega, d’una banda, tot el sector privat, per tant els 
gremis i empresaris, i de l’altra tot el sector públic representat per part del 
govern de la ciutat i també tots els grups municipals que integren el Consistori. 
 
Aquest és un espai de debat i de diàleg que, des de l’inici de la legislatura, ha 
pres forma, que té una continuïtat institucional en la que s’estan prenent 
decisions i que per part del govern integra doncs des de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Turisme, la de Via Pública i també la de Cultura. 
 
Algunes de les decisions que s’han pres en el marc d’aquesta Taula doncs han 
tingut un fruit positiu per al conjunt de la ciutat i, després d’haver vist que és un 
marc de diàleg, no només de diàleg sinó també de presa de decisions, doncs 
que contempla un bon funcionament per al conjunt dels agents econòmics de 
la ciutat, vàrem creure oportú doncs de donar un pas endavant, un pas 
endavant en el que, a partir d’identificar quines eren les diferents marques sota 
les quals Vilanova i la Geltrú podia projectar-se exteriorment, vàrem identificar 
doncs la marca d’Estació Nàutica com la marca més òptima amb la qual 
concórrer a diverses fires i certàmens turístics, a nivell del país, de l’Estat i 
també del continent europeu.  És per això que fa un parell de setmanes, en el 
marc del Saló Internacional de Turisme de Catalunya, celebrat a la Fira de 
Montjuïc, i amb l’alcadesa de la ciutat al capdavant, l’Ajuntament de la ciutat, 
representat pel seu govern, per la seva alcaldesa i per també pels diferents 
gremis turístics i comercials de la ciutat, vàrem signar un compromís de 
col·laboració pel qual Vilanova i la Geltrú es comprometia a treballar 
conjuntament sota la marca Estació Nàutica per posicionar-se en diverses fires 
i certàmens turístics per tal de potenciar la nostra ciutat i tot allò que 
turísticament ofereix en diferents certàmens. 



 

 
Aquesta és una feina doncs que va rebre un ampli suport i reconeixement, en 
el que des del govern volem agrair sobretot a tots els grups municipals 
d’aquest plenari i també a tots els gremis de la ciutat, que s’hi haguessin 
adherit d’una forma tan incontestable i majoritària, que ja va tenir doncs els 
seus fruits en el mateix Saló de Turisme de Catalunya, i que en les properes 
setmanes també permetrà que Vilanova surti, se situï en diversos certàmens 
de turisme d’un ampli ressò.  Per exemple, la setmana vinent, i responent a la 
línia d’anar a captar visitants i clients de l’Eix Diagonal, Vilanova i la Geltrú serà 
present en la Fira Expo Bages, amb l’objectiu de promocionar la nostra ciutat 
en tot el que és la Catalunya interior.  Moltes gràcies, alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Sí, senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la CUP tot el suport a aquesta iniciativa i a la Regidoria amb la 
promoció econòmica i amb la relació continuada amb els agents econòmics del 
territori.  Però una lectura crítica, o una advertència en tot cas.  En els darrers 
mesos ha sortit un manifest signat per diferents, diguéssim, gremis de la ciutat, 
que es posicionaven diguéssim sobre una qüestió que s’ha tractat en aquest 
Ple, o que es va tractar a pressupostos.  Han estat diversos i es compten amb 
més dits, o sigui, n’hi ha més que dits en una mà, per dir-ho d’alguna manera, 
els membres d’aquestes associacions que ens han vingut a veure per dir que si 
volem es pronunciaran en contra d’això, es posicionaran en contra del que els 
seus gremis han subscrit, no?, les direccions dels seus gremis.  Parlo en 
concret de la proposta dels camins de l’Ortoll, però n’hi ha un altre de conflicte 
que hi ha hagut, en què nosaltres no volem pensar malament, però volem que 
es tingui cura especial en això, de qüestions que el govern acorda amb 
direccions de gremis, que quan baixen els membres dels gremis, són 
revocades en contra però ja s’estaven tirant endavant.  En concret parlo dels 
horaris d’estiu, en quant a obertura de comerços.   
 
Anem amb compte, perquè treballar en xarxa amb tots els agents econòmics, 
etc., i amb els seus representants és molt positiu, però no s’ha de voler fer 
passar gat per llebre i fer dir als representants econòmics el que vol fer un 
sector d’ells.  Vull dir que s’ha d’anar amb molt de tacte perquè amb la bona 
voluntat de tirar-ho endavant es poden anar trencant consensos i estructures 
democràtiques de què es doten també aquests gremis a l’hora de prendre 
posicionaments o de decidir sobre qüestions polítiques que passen pel Ple i 
que s’han de decidir en forma de reglaments, taxes, etc.  I és una advertència, 
ara que encara hi som a temps i no ha passat absolutament res, perquè es 



 

treballi, es continuï treballant en aquest sentit i es faci amb tota la cura possible 
en aquestes idiosincràsies pròpies de cada gremi, i en aquesta 
representativitat que han de continuar mantenint i no dividir-la. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Vol contestar, senyor Figueras? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Simplement per contestar al que ha fet referència 
el portaveu de la CUP, de la Candidatura d’Unitat Popular.  Aquest és un 
Ajuntament que evidentment no treballa mai sol, sinó que intenta posar-se, ni 
al davant ni al darrere, sinó al costat doncs dels principals sectors econòmics i 
socials de la ciutat, i la Taula de Comerç i Turisme n’és un exemple. 
 
Al que es referia el portaveu de la CUP doncs és respecte a una qüestió 
d’horaris comercials i crec que, ja que ha sortit, doncs tenim l’oportunitat com a 
govern en aquest Ple de poguer-la explicar.  El govern de la ciutat, quan el 
passat mes de juny –i per tant em remeto gairebé a fa un any-, entra a 
governar i es troba a sobre la taula una petició d’alguns establiments privats de 
la ciutat demanant de poder obrir els diumenges.  Vostès, com sabran, el que 
el govern va fer va ser consultar el que diu la legislació respecte d’horaris 
comercials, i en aquest cas i de forma molt esquemàtica la legislació fa 
referència a que en aquest cas, i per acord d’aquest plenari de fa diversos 
anys, Vilanova i la Geltrú és considerada ciutat turística des del que contempla 
la via, o el tall geogràfic de la via fins a la façana marítima, durant unes 
determinades setmanes l’any.  El que va contemplar aquest govern va ser, 
davant de la petició de determinats establiments privats, va ser primer fer una 
denegació respecte de la sol·licitud pel que feia a l’estiu passat i passat l’estiu, 
com que aquest és un govern que no vol defugir els problemes, sinó que els 
vol abordar, va ser intentar anar a buscar què diu la legislació per poder donar 
resposta a aquesta petició.  La legislació el que diu davant d’aquesta petició és 
que qualsevol modificació o petició del que Vilanova sigui ciutat, municipi 
turístic, requereix de sis cartes signades, o d’una petició signada per sis 
establiments, que són el mateix Ajuntament, el Gremi de Comerciants, el 
Gremi de Consumidors, el Consell Comarcal i els sindicats, i el que va fer el 
govern va ser doncs establir contactes amb cada un d’aquests agents per tal 
de manifestar o posar-los al damunt de la taula que hi havia una petició 
determinada, perquè una zona que quedava fora d’aquest sota-via, pogués 
doncs veure’s oberta o inclosa per poder obrir durant un període estiuenc.   
 
El govern el que ha fet ha sigut traslladar a cada un d’aquests sis interlocutors 
aquesta petició, i davant de que només un d’aquests sis interlocutors ha dit que 



 

no hi estava d’acord, el govern el que ha fet ha sigut comunicar a les parts i 
també als demandants que, davant la no majoria, o unanimitat, tal i com marca 
la Llei perquè això es produeixi endavant, el que fa el govern de la ciutat és, 
per tant, aparcar-ho i per tant no donar continuïtat en aquest suport.   Per tant, 
el govern no intenta que a través de cap gremi es tiri endavant cap decisió 
governamental, sinó que el govern el que intenta és donar resposta a tot allò 
que els ciutadans, siguin associacions o entitats particulars o privades, 
plantegen sobre la taula, la nostra obligació és donar-li resposta i és el que 
hem fet.  I en aquest cas, diguem, al marge de quina sigui l’opinió del govern, 
com que el Gremi de comerciants de la ciutat ha dit que no vol modificar la línia 
de la via per la línia de la carretera, que és el que va plantejar el govern, per 
tant, els establiments que podran obrir no es veuran alterats respecte del que 
plantejaven alguns establiments privats.   
 
Dit, sigui dit de pas, i així ho vàrem fer en el passat plenari, aquest és un 
govern que treballa al costat del petit comerç, mitjà comerç de la ciutat, com 
així hem manifestat a la direcció del Gremi de comerciants, que a més a més 
doncs ha vist recompensada la seva feina, no només del Gremi, sinó amb el 
govern al costat, amb una menció per part del govern de la Generalitat com a 
millor iniciativa comercial del país, i aquesta serà doncs la feina que seguirà 
fent el govern de la ciutat al costat sempre del petit i mitjà comerç de Vilanova i 
la Geltrú.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula més?  Sí, si us plau, senyor 
Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Simplement, arrel de que el debat està derivant 
cap a aquest tema, simplement una pregunta en tot cas de cara al regidor, i és 
si és que hi ha una obligació legal de tramitar aquesta petició cap als sis.  
Entenc que la petició podia estar sobre la taula i si el govern no hi estava 
d’acord no tramitar-la, el tema dels horaris comercials.  Vull dir, hi ha l’obligació 
necessària d’emprendre l’acció política de demanar de sis adhesions, i un cop 
no les té doncs no tirar-ho endavant.  Entenem que hi havia una predisposició 
política.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.   Sí? 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
I tant, sense cap problema.  Gràcies, senyora alcaldesa.  Aquest és un govern 
transparent i que a diferència del que potser feien governs anteriors, no té cap 
voluntat diguem de bloquejar peticions que es facin per part de la ciutadania i 
per tant, davant d’una petició que vàrem tenir, el que vam fer va ser intentar-hi 
donar resposta i la resposta doncs està al damunt de la taula, tal i com els 
vàrem poguer exposar en la passada Comisió Informativa.  Moltes gràcies, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyor Elena, per al·lusions. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només... no es tracta de cap agresió, eh?, senyor Figueras.  Nosaltres no 
estem d’acord en què s’obri els diumenges les grans superfícies, i per això 
preguntàvem: quan t’arriba la petició de les grans superfícies de la ciutat per 
obrir els diumenges, tens l’obligació de tramitar-ho?  Si ho tramites vol dir que 
hi ha una predisposició per part del govern a favor de fer-ho.  I escolta’m, és 
absolutament legítim, eh?, que el govern estigui a favor de que les grans 
superfícies obrin diumenge, només faltaria; com també del grup de l’oposició 
de dir que no hi estem... .d’un grup de l’oposició de dir que no ho creiem 
adequat, que no en som partidaris.  Per això el que nosaltres considerem és 
que el fet de que s’hagi tramitat vol dir que hi havia una predisposició del 
govern a favor.  És una pressuposició raonable, no una agresió, senyor 
Figueras. 
 
ALCALDESSA 
 
Segur que el senyor Figueras li pot contestar.  Senyor Figueras, i tanquem 
aquest debat. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Per tancar, aquest és un govern que no té cap 
predisposició més que la que donar resposta a les peticions dels ciutadans, 
siguin els que siguin.  Per tant, aquest govern va tenir una petició i el que va 
volguer va ser donar-hi resposta seguint el curs normal i descrit en aquest cas 
per la legislació.  La resposta ha estat contestada per part d’allò que marca la 
legislació i per tant el govern el que fa és cenyir-se estrictament a allò que 
marca la llei.  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Figueras.   
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 11 i 12 de l’ordre del dia. 
 

  11. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 22 DE 
NOVEMBRE DE 2011, D’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA 
PLATAFORMA E-TAULER DE L’AOC.  

 
ALCALDESSA 
 
Si els hi sembla passem al següent punt, que és el punt número 11.  Si els hi 
sembla farem el punt número 11 i 12 seguits, perquè ho comentarà la regidora 
Ariadna Llorens. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord del qual es dóna compte: 
 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 
2011, d’adhesió d’aquest Ajuntament a la plataforma e-TAULER del Consorci 
AOC, i que es transcriu literalment a continuació: 
 
“S’ACORDA: 
     
PRIMER. Aprovar la sol·licitud d’adhesió a la plataforma de publicació d’edictes 
electrònics e-TAULER del Consorci AOC 
 
SEGON. Aprovar la signatura del conveni de col·laboració entre el Consorci 
Administració Oberta Electrònica de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per a la l’adhesió de l’Ajuntament al servei de publicació d’edictes 
electrònics e-TAULER. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi tota la 
documentació necessària per a la formalització del present acord. 
 
QUART. Tramitar aquesta sol·licitud d’adhesió mitjançant la plataforma EaCat 
tal i com especifica el Consorci AOC. 
 
CINQUÈ. Designar el Sr. Tomàs Prados Molina com a responsable de la 
coordinació i el seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni. 
 
SISÈ. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es dugui a 
terme.” 
 



 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA PER A LA 
UTILITZACIÓ DEL SERVEI D’e-TAULER 
 
 
Barcelona, 2 de febrer de 2012 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, com a alcaldessa de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, la qual actua en nom i representació d’aquest, en ús de les 
facultats de representació conferides a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
De l’altra part el Sr. Joan A. Olivares Obis, director gerent del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), actua per autorització de signatura 
de la presidenta del Consorci AOC, per resolució de 20 de desembre de 2011. 
 
Ambdues parts tenen i es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a 
l’atorgament d’aquest document i 
 
EXPOSEN 
 
La legislació vigent en matèria d’administració electrònica preveu que les 
administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i 
les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en el 
tauler d’anuncis o per mitjà d’edictes, per la publicació a la seu electrònica 
corresponent. 
 
El Consorci AOC d’acord amb els seus estatuts i el que preveu l’article 7 de la Llei 
29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, és 
l’instrument a través del qual les administracions catalanes col·laboren i cooperen de 
manera ordinària i voluntària en l’impuls i el desenvolupament de l’ús dels mitjans 
electrònics, la coordinació d’estratègies i actuacions i, la definició i execució 
d’estratègies en els àmbits de la creació i prestació de serveis comuns d’administració 
electrònica per a les entitats que integren el sector públic de Catalunya, i la 
reutilització de les aplicacions i els serveis que es desenvolupin, entre d’altres. 
 
En el marc d’aquestes competències el Consorci AOC ha desenvolupat una aplicació 
informàtica anomenada e-TAULER que ofereix, entre altres, les funcionalitats 
següents: 
 

• Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit dels edictes i publicacions 
electròniques. Aquest lloc incorpora mecanismes de seguretat en el procés de 
publicació certificada: evidències electròniques del procés de publicació. 



 

• Integrable a la seu electrònica (modalitat “marca blanca”). 
• Integrable amb sistemes de gestió mitjançant serveis Web. 
• Enviament i recepció electrònica d’edictes a i des d’altres administracions 

públiques catalanes. 
• Sistema de còmput dels terminis. 
• Mecanismes de seguiment de l’estat de les publicacions. 
• Generació i signatura de diligencies. 

 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en la utilització del servei de tauler 
del Consorci AOC. 
 
Per tot l’exposat les parts acorden subscriure un conveni de col·laboració que es 
regirà pels següents, 
 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions en què s’ofereix el servei e-
TAULER per part del Consorci AOC a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Segon.- Obligacions del Consorci AOC 
 
El Consorci AOC posa a disposició de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un servei 
de tauler electrònic, accessible a través d’una connexió a Internet, respecte del qual 
assumeix les obligacions següents: 
 
1.  L’hostalatge del sistema d’informació i proveir el manteniment, operació diària i 

suport (SaaS) del servei. El Consorci AOC podrà fer les millores que consideri 
necessàries per a la correcta prestació del servei. 

 
2.  El compliment de l’acord de nivell de servei amb el que s’ofereix, que es troba 

publicat al web www.aoc.cat. Les modificacions substancials d’aquest acord de 
nivell de servei es comunicaran a l’ens usuari amb una antelació d’un mes a la 
seva efectiva implantació. 

 
3.  Prestar suport de primer nivell sobre l’ús del sistema d’informació als responsables 

del servei designats per l’ens. 
 
4.  Assumir els costos de manteniment i explotació tècnica del sistema d’informació. 
 
5.  El Consorci prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 

informació tant en el seu emmagatzematge com en les seves transmissions, 
segons les polítiques recollides en el document de seguretat de les plataformes 
del Consorci AOC. 

 
 



 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú accepta les condicions en les que el Consorci 
AOC posa a disposició el servei d’e-TAULER, en els termes d’aquest conveni i 
assumeix les obligacions següents: 
 
1.  Efectuar la càrrega i manteniment dels anuncis i edictes. 
 
2.  Arxivar els anuncis i edictes així com les corresponents diligències un cop retirats 

del tauler d’acord amb la normativa aplicable. 
 
3.  Publicar en el tauler electrònic els anuncis i edictes d’altres administracions 

tramesos per mitjans electrònics (via EACAT o per altres que s’estableixin) 
 
4.  L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és responsable de la integritat, la veracitat i 

l’actualització de la informació que es publiqui al tauler. 
 
5.  Permetre al Consorci AOC divulgar i fer públic, per qualsevol mitjà que consideri 

adequat i sense necessitat d’autorització prèvia, que és usuari d’aquest servei, així 
com fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que consideri 
necessaris. 

 
Quart.- Limitacions de responsabilitats del Consorci AOC 
 
El Consorci AOC no es fa responsable pels possibles danys o reclamacions de tercers 
a l’ens usuari del sistema, derivada de qualsevol indisponibilitat o error en el 
funcionament del servei, sens perjudici del compromís de compliment de l’acord de 
nivell de servei previst en el pacte segon. 
 
Cinquè.- Coordinació i seguiment 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú designarà una persona responsable de la 
coordinació i el seguiment dels serveis objecte d’aquest conveni. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal LOPD 
 
En el cas que el Consorci AOC directament o a través del seu proveïdor, amb el 
corresponent contracte de tractament, tingui accés a dades de caràcter personal es 
considerarà encarregat del tractament de les dades, d’acord amb l’article 12 de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i 
es compromet a adoptar i a implantar, quan sigui necessari, les mesures tècniques de 
seguretat previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
Un cop finalitzada la prestació del servei, les dades de caràcter personal rebudes pel 
Consorci AOC en virtut de la prestació d’aquest servei seran destruïdes del sistema. 
 
 



 

Setè.- Durada del Conveni 
 
La vigència d’aquest conveni és de dos anys des de la data que consta en el mateix i 
es prorrogarà automàticament per períodes successius d’un any, tret que qualsevol de 
les parts el denunciï per escrit. 
 
Vuitè.- Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest conveni: 
 
a)  El mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
 
b) L’incompliment greu i reiterat per qualsevol de les parts d’alguna de les 

estipulacions essencials del conveni o de les eventuals addendes. 
 
c)  La impossibilitat legal o material per continuar amb l’objecte del conveni. 
 
d)  La denúncia de la vigència del conveni per qualsevol de les parts. Si es denuncia 

la vigència per part del Consorci AOC, aquesta haurà de comunicar-se amb una 
antelació de sis mesos. Si es denuncia la vigència del conveni per l’ens, les dades 
i documents electrònics associats al servei seran destruïts pel Consorci AOC en 
un termini màxim de tres mesos. 

 
Novè.- Legislació aplicable i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes 
que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, 
les parts se sotmeten a la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, 
les parts signen aquest conveni. 
_____________________________________________________________________ 

 
   
  12. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE CREACIÓ DEL 
TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari dóna compte del Decret de creació del Tauler d’Edictes Electrònic 
de l’Ajuntament: 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 23 d’abril de 2012, pel qual es 
crea el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i que 
es transcriu literalment a continuació: 
 

 



 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 

Relació de fets 
 
L’article 45 de la llei 30/1992, de 26 de novembre disposa que les administracions 
públiques impulsaran la utilització i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, 
informàtics i telemàtics pel desenvolupament de la seva activitat i l’exercici de les 
seves competències. 
 
El tauler d’edictes és un instrument previst a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, que permet en última instància, notificar als interessats aquelles 
resolucions i actes administratius que afecten els seus drets i interessos legítims 
preservant, així, els seus drets, i donant compliment als principis constitucionals de 
transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans.  També, d’acord amb el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el tauler 
d’edictes és un instrument per a fer pública l’actuació municipal. 
 
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
entre d’altres aspectes, també regula la utilització de les tecnologies de la informació 
en l’activitat administrativa, en les relacions entre les administracions públiques, així 
com en les relacions d’aquestes amb la ciutadania. En concret, l’article 12 d’aquesta 
llei estableix que la publicació d’actes i comunicacions que, per disposició legal o 
reglamentaria s’hagin de publicar en el tauler d’anuncis o edictes, podrà ser 
substituïda o complementada per la seva publicació en la seu electrònica de 
l’organisme corresponent. 
 
Posteriorment, la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a l’article 58.3 també regula el caràcter 
substitutiu o complementari del tauler d’edictes electrònic publicat en la corresponent 
seu electrònica. 
 
El Tauler d’edictes i anuncis de l'Ajuntament és l’espai en el qual es publiquen les 
disposicions de caràcter general i les ordenances, així com els actes, edictes, acords, 
notificacions, anuncis i altres resolucions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els 
seus organismes i entitats dependents i d'altres administracions públiques, entitats i 
organismes les quals ordenin la seva inserció i publicació en aquest Tauler en 
compliment d'una disposició legal o reglamentaria. 
 
Val a dir que, en tot cas, és l’administració, organisme o entitat que insta dita inserció i 
publicació en el Tauler qui serà responsable del contingut del text a publicar, així com 
dels efectes que poguessin derivar-se'n davant de tercers. 
 
El passat 2 de febrer de 2012, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
Sra. Neus Lloveras, i el director gerent del Consorci AOC, Sr. Joan A Olivares, van 
signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el 
consorci Administració Oberta de Catalunya per a la utilització del servei e-Tauler. 
  



 

Fonaments de dret 
 
Com a alcaldessa-presidenta, en ús de les competències atribuïdes per l'article 21.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, en concordança 
amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya i d'acord amb les previsions 
contingudes a l’ordenança reguladora de l’administració electrònica de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, 
   
Per tot això,  RESOLC: 
 
“Primer. Posar en marxa i fer efectiva la creació del Tauler d'edictes electrònic de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la publicació dels actes i comunicacions que, 
per disposició legal o reglamentària, sigui obligatòria la seva publicació. 
 
Segon. Establir que el Tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú tindrà caràcter substitutiu del Tauler d’edictes o d’anuncis, físic o tradicional, tot 
i establint garanties d’accés de tothom i l’ajut necessari per fer-hi una consulta 
efectiva. 
 
Tercer. Aprovar les normes, requisits i condicions de funcionament del Tauler 
d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que regulen els requisits i 
funcionament, que s’annexen a aquest Decret. 
 
Quart. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler de la 
Corporació.  
 
Cinquè. Donar la màxima difusió a aquesta resolució als efectes d’informació i 
coneixement de la ciutadania, associacions, empreses, entitats, administra-cions 
públiques, organismes i entitats interessades. 
 
Sisè. Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es dugui a terme.” 
 
 
ANNEX 
 
Normes de desenvolupament i posada en funcionament del Tauler d'edictes 
municipal 
 
1. Objecte 
 
Aquest annex té per objecte desenvolupar els requisits i condicions de funcionament 
del Tauler d'edictes i anuncis electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  
 
El Tauler d'edictes i anuncis electrònic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 
l'espai en el qual es publiquen les disposicions de caràcter general i les ordenances, 
així com els actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i altres resolucions de 
l’Ajuntament i els seus organismes i entitats dependents. 
 



 

Així mateix, aquest Tauler d'edictes electrònic també serveix per a la inserció i 
publicació disposats per altres administracions públiques, entitats i organismes, les 
quals ordenin la seva inserció i publicació en aquest Tauler en compliment d'una 
disposició legal o reglamentària i amb la finalitat, legalment establerta, d'arribar a 
coneixement de les persones interessades. 
 
En tot cas, és l’administració, organisme o entitat que insta dita inserció i publicació en 
el Tauler qui serà responsable del contingut del text a publicar, així com dels efectes 
que poguessin derivar-se'n davant de tercers. 
 
 
2. Caràcter 
 
El Tauler d'edictes electrònic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà caràcter 
substitutiu del Tauler d’edictes o d’anuncis, físic o tradicional. 
 
Als efectes d'establir garanties d’accés de tothom als seus continguts i l’ajut necessari 
per fer-hi la consulta efectiva, el Tauler d'edictes electrònic comptarà amb la 
possibilitat d’accés, gratuïta i amb suport personal dels empleats municipals, 
mitjançant els punts d’atenció presencial de l'Oficina d’Atenció Ciutadana ubicada a la 
Casa Consistorial, i punts d’accés situats en diferents centres i equipaments 
municipals. 
 
 
3. Condicions de funcionament 
 
I. La disponibilitat d’informació administrativa al Tauler d'edictes municipal s’efectuarà 
de conformitat amb els principis següents: 
 
a) Objectivitat. 
 
La informació haurà de ser completa, veraç i precisa. 
 
b) Utilitat. 
 
La informació ha de ser fàcilment usada per les persones usuàries en l’exercici dels 
seus drets i el compliment de les seves obligacions. A aquests efectes la informació 
ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar mitjançant l’ús de cercadors o 
altres mitjans i instruments que s’habilitin. 
 
c) Fàcil accés i efectivitat. 
 
L’ús de sistemes senzills ha de permetre l’obtenció d’informació d’interès de les 
persones usuàries, de manera ràpida i segura, sense necessitat de fer moltes 
recerques. Per a assolir un accés fàcil es potenciarà l’ús de criteris unificats de 
recerca i visualització de la informació que permetin la millor difusió informativa 
seguint els criteris i estàndards d'accessibilitat i tractament documental. 
 
d) Ajust a la seva finalitat legal. 



 

 
La informació s'ha d'ajustar a la finalitat de la norma legal que insta la seva publicació 
en compliment d'una disposició legal o reglamentària. 
 
e) Integritat i exactitud. 
 
L’accés a la informació administrativa electrònica garanteix l’obtenció de documents 
complets i amb un contingut exacte i fidel al document original, sense perjudici de la 
preparació de síntesi o resum per part de l'Ajuntament amb relació exclusivament als 
seus edictes i anuncis propis, de caràcter intern d'aquesta administració local. 
 
f) Actualització. 
 
La informació disponible al Tauler d'edictes estarà permanentment actualitzada i 
decauran automàticament les publicacions en finalitzar el seu termini d’exposició 
pública establert legalment o reglamentàriament. 
 
g) Identitat. 
 
La informació facilitada fa constar l’òrgan administratiu que insta la publicació, sigui 
intern de l'Ajuntament, sigui extern, que assumeixen la seva responsabilitat. 
 
h) Anonimat. 
 
Per a l’accés a la informació administrativa de caràcter públic no cal identificació 
prèvia. 
 
 
4. Titularitat i responsabilitat 
 
Als efectes d’allò que disposa l'art. 10.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’establiment d’una seu electrònica 
comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització 
de la informació i els serveis als quals es pot accedir a través de la mateixa, sent 
necessari identificar el/la seu titular així com l’òrgan o òrgans encarregats de la gestió 
i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania, identificant-se els següents: 
 

• Titular de la Seu Electrònica on s’ubica el Tauler d’edictes electrònic: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. L’adreça electrònica per accedir al e-Tauler 
és: http://www.vilanova.cat/ajuntament 

 
• En les publicacions pròpies, els/les responsables de la coordinació i supervisió 

dels continguts comuns, dels procediments i dels serveis posats a la disposició 
de la ciutadania, i del respecte a la legislació de protecció de dades de 
caràcter personal, per delegació del/de la titular de la Secretaria General: Els 
caps de servei o  de les Àrees de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 



 

• En les publicacions externes, el responsable serà l’òrgan de les altres 
administracions, organismes, entitats, que insti la inserció i publicació en el 
Tauler d’anuncis municipal, en virtut d’una disposició legal o reglamentària. 

 
• El/la titular de la Secretaria General podrà supervisar les publicacions del 

Tauler i serà responsable de les certificacions emeses al respecte. 
 
 
5. Requisits tècnics 
 
I. Format de remissió d’anuncis i edictes per a la seva publicació:  Qualsevol format 
ofimàtic basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 
ODF. 
 

-  Format de publicació: Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts 
i, en concret, ISO 19005-1 PDF/A-1. 

 
-  Requisits d’accés al tauler d’anuncis: Qualsevol aplicació de navegació d’Internet 

basada en HTTP 1.1 i HTML 4.0.  No serà necessari tenir dispositius de 
seguiment, com cookies, activitats, ni codi actiu de cap tipus. 

 
II. Mitjançant el formulari de consultes, queixes i suggeriments l'Ajuntament ofereix a 
la persona usuària un sistema per transmetre les dificultats trobades o la millora 
d’accés al contingut. 
 
 
6. Inoperativitat 
 
En qualsevol cas, quan per raons tècniques es prevegi que el tauler d’edictes 
electrònic pot no estar operatiu, s’haurà d’anunciar als usuaris i usuàries amb la 
màxima antelació que sigui possible a les pàgines de la Seu i/o web de l'Ajuntament, 
indicant-los els mitjans alternatius de consulta del tauler que estiguin disponibles. 
 
Si per qualsevol circumstància no prevista el tauler d’edictes electrònic deixa d’estar 
operatiu, mentre duri aquesta situació, es podran habilitar una o més oficines “ad hoc” 
per tal de dur a terme la funció del tauler d’edictes.  En aquests casos els còmputs 
dels terminis s’ajustaran a les noves circumstàncies. 
 
 
7. Mitjans per a la formulació de suggeriments i queixes 
 
I. Els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes en relació amb 
el contingut i gestió del Tauler, seran: 
 

-  La presentació presencial o per correu postal davant el Registre General i les 
oficines d’atenció al públic, dirigides als òrgans o organismes responsables. 

 



 

-  La presentació telemàtica a través del servei "Consultes, queixes i 
suggeriments" disponible en la Seu Electrònica. 

 
II. No es consideraran mitjans per a la formulació de suggeriments i queixes, quan 
n’existeixin, els serveis d’assessorament electrònic a les persones usuàries per a la 
correcta utilització del Tauler, sense perjudici de la seva obligació d’atendre els 
problemes que suscitin els mateixos. 
 
 
8. Operativitat del Tauler 
 
8.1. Adhesió a la plataforma e-Tauler de l’AOC  
 
L'e-TAULER és un servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió 
d’edictes electrònics mitjançant Internet. És una eina de publicació certificada amb 
automatismes associats a la gestió de la publicació dels edictes (control de períodes 
d’exposició, generació de diligències,...). L’e-TAULER permet gestionar les evidències 
electròniques del procés de publicació per tal de garantir els temps d’exposició i la 
integritat de la informació. No només és una eina d’enviament i recepció electrònica 
d’edictes interns, també permet gestionar-ne d’externs, provinents d’altres 
administracions a través d’EACAT.  
 
La Junta de Govern Local va aprovar el 15 de novembre de 2011 l’adhesió a la 
plataforma de publicació d’edictes electrònics e-TAULER del Consorci AOC. 
 
8.2. Horari  
 
El tauler d’edictes electrònic estarà disponible tots els dies de l’any durant les 24 hores 
del dia a través de la seu electrònica, d’acord amb l’art. 12 de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Al efectes del còmput 
del termini d’exposició pública dels edictes es tindrà en compte els que estableix l’art. 
48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú i l’art. 26 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
8.3. Gestió dels edictes interns 
 
Els anuncis, edictes i actes de caràcter intern, s'inseriran en el Tauler electrònic 
mitjançant l’aplicació e-Tauler 
 
8.4. Gestió dels edictes externs 
 
Els escrits que instin les publicacions en el Tauler, que es trobin en suport paper, 
corresponents a ens externs (administracions, entitats, organismes, etc.) seran 
consignades en el Registre d'entrada general de l'Ajuntament i es procedirà a la seva 
digitalització íntegra i fidel, en format PDF, de manera que el Tauler publicarà les 
imatges completes del document a publicar. 
 



 

Si es reben edictes externs erròniament, ja sigui perquè l’administració de destí no és 
l’Ajuntament de Vilanova, o bé perquè el seu contingut és erroni, aquests seran 
retornats directament a l’administració o entitat de procedència deixant constància de 
la circumstància que motiva la devolució.  
 
Les administracions, organismes o entitats que enviïn els documents per a la seva 
publicació en el tauler d’edictes seran les responsables del seu contingut i del 
compliment estricte de llurs obligacions amb relació al dret a la protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
L'edicte o anunci romandrà visible en el Tauler d'edictes electrònic, des del dia d'inici 
de vigència fins al dia de finalització de la mateixa. En qualsevol cas, el termini de 
l’exposició o període de vigència el determinarà el/la remitent de l'edicte o anunci. 
 
Finalitzat el termini d’exposició publica, la plataforma e-Tauler despenjarà 
automàticament els anuncis. 
 
8.5. Diligència i devolució dels edictes externs 
 
Un cop finalitzat el període d’exposició pública dels edictes, l’aplicació generarà 
automàticament una diligència on consti el temps de la seva d’exposició pública.  El 
termini d’exposició pública ve determinat per la matèria objecte de l’edicte i es farà 
constar en la casella corresponent de l’aplicació en el moment de donar d’alta l’edicte.  
 
Pel que fa als edictes externs rebuts electrònicament, la diligència es signarà 
electrònicament.  I en el cas dels edictes externs rebuts per correu ordinari, es 
segellaran manualment, i la diligència i l’ofici es signaran també manualment.   
 
8.6. Anotacions al registre general 
 
Els edictes externs es registraran d’entrada en l’aplicació del registre general abans 
de ser gestionats en el tauler d’edictes, i de sortida en el moment de la seva remissió 
a l’organisme que correspongui. 
 
 
9.  Requeriments electrònics de remissió 
 
Les administracions públiques externes, organismes i entitats que remetin edictes o 
anuncis electrònics per a la seva inserció en el Tauler, s’ajustaran a les normes 
següents:   
 
a) Els edictes o anuncis es remetran amb la resolució corresponent de l’òrgan 

competent per a ordenar la seva inserció en el tauler. 
b) Les sol·licituds electròniques de publicació es tramitaran només a traves del 

corresponent formulari de la plataforma d’administració Oberta a la pàgina web 
https://aoberta.vilanova.cat/  

c) Aquest tràmit només es podrà realitzar amb certificat digital.  
d) En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que 

continguin virus informàtics, programes espies o, en general, qualsevol tipus de 



 

codi maliciós, es considerarà, sense més tràmit, que els mateixos no han estat 
presentats, i se suspendrà immediatament qualsevol operació que requereixi el 
seu procés o utilització. En aquest cas, es remetrà a la persona interessada un 
correu electrònic informatiu al respecte. 

 
 
10. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Des de la perspectiva de la difusió pública de la informació de caràcter administratiu, 
el règim jurídic del tauler d’edictes és assimilable als diaris i butlletins oficials  En 
aquest sentit, només seran objecte de publicació aquells edictes que continguin dades 
de caràcter personal en el supòsits que la llei autoritzi la utilització d’aquest sistema de 
publicació i notificació de l’actuació administrativa.  En qualsevol cas, s’han de 
respectar els principis de proporcionalitat de la informació (no difondre més dades 
personals que les necessàries per assolir la finalitat de la difusió) i de temporalitat 
(només difondre les dades durant el termini d’exposició pública que estableix la 
normativa corresponent).  Respecte a aquest últim principi, si no es preveu cap 
termini, s’aplicarà per defecte el de 20 dies hàbils previst a l’article 86 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Des d’un punt de vista tècnic, s’adoptaran les mesures adequades per a fer efectives 
les garanties que ofereix el dret a la protecció de dades de caràcter personal 
establertes en la normativa que és d’aplicació.  En aquest sentit, es vetllarà perquè 
l’accés a l’aplicació del tauler d’edictes electrònic es faci en un entorn tecnològic segur 
i que no permeti la localització de les dades de caràcter personal a través de 
cercadors d’Internet amb la finalitat de minimitzar al màxim el tractament de dades 
personals, reduint al mínim la seva recollida i l’ús, i utilitzant, quan sigui possible, 
dades anònimes o pseudònims. 
 
En tot cas, si s’apreciés que la notificació d’un acte o resolució en el taulell d’edictes 
pot lesionar dret o interessos legítims de les persones, l’anunci es limitarà a fer una 
breu indicació del seu contingut i del lloc o els interessats podran comparèixer, en el 
termini que s’estableixi per al compliment íntegre del mencionat acte i constància 
d’aquest coneixement. 
 
Mentre les dades de caràcter personal contingudes en els edictes que han de ser 
objecte de publicació es trobin en poder de l’Ajuntament, es garantirà a llurs titulars 
l’exercici dels seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, en els casos i les 
condicions previstes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa.  En el cas que l’exercici 
dels esmentats drets es refereixi a dades de caràcter personal contingudes en edictes 
externs, es donarà trasllat de la sol·licitud a l’administració, organisme o entitat de 
procedència perquè aquest dicti la resolució corresponent, la qual haurà de ser 
comunicada a l’Ajuntament als efectes que correspongui. 
 
 
 
 



 

11. Continguts 
 
La posada en marxa del Tauler d’edictes electrònic romandrà adequada a següent 
classificació dels edictes: 
  

• Externs 
� Generalitat de Catalunya i comunitats autònomes 
� Altres administracions locals i ens dependents 
� Administració General de l’Estat 
� Altres 

 
• Interns 

� Ajuntament i els seus departaments 
� Organismes Autònoms i empreses 

- Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
- Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer 
- Companyia Municipal d’Aigües, SAM 
- Informació i Comunicació Vilanova i la Geltrú, SAM 
- Promoció Industrial Vilanova, SAM 
- Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM 
- Entitat Pública Local “Neàpolis” 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquesta és una acció que fem des de l’Ajuntament municipal 
amb la voluntat d’incrementar l’eficiència i la transparència de la gestió 
municipal i amb la vista a fer un Ajuntament cada vegada més accessible i un 
Ajuntament cada vegada amb més diàleg amb la ciutadania. 
 
El tauler d’anuncis, el que molts coneixem com el “suro” dels ajuntaments, és 
un element que és un dels principals garantistes de l’administració pública, 
donat que és el lloc on es publiquen, on es dóna compte, on s’exposen totes 
aquelles notícies, informacions, edictes, comunicacions, etc., que arriben a 
l’Ajuntament o que es fan des de l’Ajuntament.  I en aquest sentit creiem que el 
fet de poguer donar una voluntat a partir de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, una possibilitat de poguer accedir a tota aquesta informació des 
del món electrònic, doncs creiem que és molt positiu.  Val la pena identificar 
varios fets positius també alhora, com és que a partir d’ara es podrà accedir a 
aquesta informació a través de les biblioteques, a través dels centres cívics, a 



 

través del propi Ajuntament i a través de l’OAC.  I finalment acabar dient que 
aquest conveni que hem signat ens permet fer-ho d’una manera gratuïta, amb 
altíssimes garanties jurídiques, funcionals i de seguretat i alhora ens posiciona 
com el tercer ajuntament de Catalunya, després de Barcelona i de Castellar del 
Vallès, que ha aconseguit implementar aquesta acció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Algun comentari sobre aquests dos punts? 
 

  13. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 2 DE 
MAIG DE 2012, D’ACCEPTACIÓ DE LA SIGNATURA DEL 
CONVENI DE L’OFICINA JOVE DEL GARRAF 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al punt número 13.  Senyor secretari. 
 
El secretari dóna lectura a l’acord esmentat: 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de maig de 2012, 
que literalment diu el següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Acceptar la sol·licitud del conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Social i Ciutadania, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a la 
gestió de l’Oficina Jove del Garraf per a l’any 2012.   
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL COMARCAL DEL 
GARRAF PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA JOVE DEL GARRAF 
 
 
Barcelona, xx de maig de 2012 
 
 



 

REUNITS 
 
D’una part, el Sr. Toni Reig i Casassas, director general de Joventut del Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per a la 
signatura d’aquest conveni en virtut de la Resolució, de xx de xxx de 2012, del 
conseller de Benestar Social i Família de delegació de signatura.  
 
I de l’altra,  l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú,  que actua en nom i representació de l’Ajuntament,  en virtut de 
les competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
I de l’altra,  l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz i López, president del Consell Comarcal del 
Garraf, que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les 
atribucions que preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya. 
  
Totes les parts es reconeixen recíprocament les facultats suficients per a convenir i 
obligar-se, en representació de les respectives institucions, i 
 

EXPOSEN 
 
I. La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (art. 142 de 
l’Estatut d’Autonomia). Ha estat, precisament, en l’exercici d’aquesta competència, 
que ha impulsat el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (en endavant PNJC). 
Aquest Pla va sorgir de la iniciativa del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 
Actualment s’està tramitant l’aprovació d’un nou decret pel qual s’aprovarà el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020. Es tracta d’una eina per a la població 
jove del nostre país que permet, per una banda interrelacionar els diversos àmbits de 
la vida de les persones joves de Catalunya i, per una altra banda, facilitar una actuació 
transversal i coordinada de totes les administracions vers aquest sector de la població 
de Catalunya. En aquest sentit és voluntat de la Direcció general de Joventut treballar 
amb les entitats locals com a administració més propera al ciutadà. 
 
II. La Direcció general de Joventut és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que s’encarrega de proposar i elaborar les directrius sobre política juvenil 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 63/2011, de 4 de gener, 
d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família. (DOGC 5791, de 
7.1.2011). 
 
Així mateix, la Direcció general de Joventut és l’òrgan de l’Administració  de la 
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de regular les condicions d’obertura i 
funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil, per tal de garantir, en tot moment, les 
condicions tècniques mínimes i la correcta prestació dels serveis que ofereixen, 
d’acord amb el Decret 297/1987, de 14 de setembre, pel qual es regula l’obertura i el 
funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil (DOGC núm. 900 de 9.10.1987), 
l’Ordre de 7 d’octubre de 1987, per la qual es concreten les condicions d’obertura i 



 

funcionament dels Serveis d’Informació Juvenil (DOGC núm. 906 de 26.10.1987) i 
l’Ordre d’11 de novembre de 1994, per la qual es regulen les relacions dels serveis 
d’informació juvenil amb la Secretaria de Joventut (actual Direcció General de 
Joventut), publicada al DOGC núm. 1979 de 30.11.1994. 
 
III. La Llei de polítiques de joventut que consolida el desplegament del PNJC preveu la 
constitució d’una Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil a tot al territori. Per això, cal 
crear una eina capaç de gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de 
joventut amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat que assoleixi la 
simplificació administrativa mitjançant una porta d’entrada que esdevingui el referent 
per  oferir als i a les joves l’atenció integral necessària per al seu desenvolupament 
personal i social i que contribueixi, de manera decidida, al seu procés d’emancipació. 
Per això, es va considerar necessari establir un sistema de pilotatge, des del qual 
dissenyar, planificar i implantar unes oficines d’emancipació juvenil anomenades 
“Oficines Joves” com a models d’eina per a la Xarxa, per tal de poder consolidar un 
model definitiu.  
 
IV. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal i com preveuen els articles 66 i 71 del 
Decret legislatiu 2/2002, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya té, entre d’altres, les competències relatives a 
la prevenció de situacions de risc i la promoció de l’adolescència i la joventut. 
 
V. El Consell Comarcal del Garraf, en virtut de la redefinició del marc de relacions en 
matèria de joventut entre la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció general de 
Joventut, i el consells comarcals, amb l’aprovació i l’inici de l’impuls del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya, té delegades certes competències en matèria de Joventut 
amb l’objectiu d’afavorir la situació i el desenvolupament de les polítiques en el territori 
impulsant actuacions des de la comarca amb caràcter integral i transversal, pel que fa 
a les necessitats dels seus municipis, especialment, en aquells aspectes que els 
facilitin una mínima estructura per a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, 
promoció de serveis compartits entre els municipis, coordinació i assessorament, a 
través dels Serveis Comarcals de Joventut. En aquest sentit, des de l’any 2000 i de 
manera ininterrompuda, la Generalitat ha signat amb el Consell Comarcal del Garraf 
convenis per establir les línies de col·laboració i cooperació entre ambdues 
institucions per dinamitzar les polítiques de joventut de la comarca en el marc del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya i de suport als corresponents Plans Comarcals de 
Joventut.  
 
VI.  En data 17 de novembre de 2010, es va signar un conveni de col·laboració entre 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Acció Social i Ciutadania 
(actual Departament de Benestar Social i Família), l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i el Consell Comarcal del Garraf, per a la gestió de l’Oficina Jove del Garraf,  que ha 
estat vigent fins el 31 de desembre de 2011. 
 
D’acord amb tot l’exposat, les parts consideren necessari la signatura d’aquest 
conveni per tal de garantir la continuïtat de l’Oficina Jove del Garraf, que es subjectarà 
expressament als següents 
 

 



 

PACTES 
 
PRIMER.- Objecte del conveni 
 
1. Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i 
Família, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf per a 
gestionar una Oficina Jove com a equipament únic destinat a acollir els serveis 
d’emancipació oferts als i les joves de la comarca.  
 
2. L’Oficina Jove acollirà els serveis d’emancipació juvenil que s’estableixen a 
continuació: 
 

a)  Servei de Treball i Emprenedoria 
b)  Servei de Salut  
c)  Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General 

 
 
SEGON.- Oficina Jove  
 
1. L’Oficina Jove s’ubicarà a l’espai anteriorment ocupat pel SIAJ, de titularitat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, situat al carrer Rasa del Miquelet, 16 del mateix 
municipi.  
 
2. Pel que fa als horaris de l’Oficina, les parts signatàries es comprometen a garantir 
un horari d’atenció al públic d’un mínim de 35 hores setmanals, les quals han de ser 
presencials i han d’estar distribuïdes entre matins i –preferentment-  tardes de dilluns 
a divendres. 
 
3. La tasca d’informació i atenció als joves es desenvoluparà tant des de la pròpia 
oficina com mitjançant mecanismes de descentralització de la informació (cartelleres, 
punts, publicacions, pàgina web, etc.). 
 
4. Pel que fa a la distribució  d’horaris, les parts signatàries es comprometen a 
garantir una dedicació mínima dels i les professionals de l’Oficina de la seva jornada 
laboral a tasques internes. 
 
TERCER.- Catàleg de serveis 
 
L’Oficina Jove acollirà els serveis d’emancipació juvenil d’acord amb el catàleg de 
serveis que té com a objectius generals elaborar i posar a l’abast de la gent jove 
informació per facilitar una presa de decisions meditada, orientant i assessorant les 
seves consultes, afavorir l’emancipació, impulsar la dinamització com a eina 
imprescindible per a la participació i ser un referent per als i a les joves respecte a les 
accions que les institucions, les entitats i altres organismes duen a terme i que van 
dirigides a aquest col·lectiu. Aquest catàleg s’adjunta en annex 1 d’aquest conveni. 
 
 
 



 

QUART.- Àmbit d’actuació de l’Oficina 
 
L’àmbit d’actuació de l’Oficina Jove serà la comarca del Garraf. 
 
CINQUÈ.- Relacions amb altres serveis d’informació juvenils  
 
1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció general de Joventut, i el Consell 
Comarcal del Garraf mantindran una comunicació bidireccional amb els altres punts i 
serveis d’informació juvenil que existeixin a la comarca del Garraf, per tal que aquests 
puguin connectar els seus centres d’informació juvenil als diferents serveis 
d’emancipació juvenil oferts des de l’Oficina Jove i esdevinguin la capil·laritat de 
l’emancipació juvenil al territori. Aquests diferents serveis d’informació juvenil 
utilitzaran com a eina de treball l’Aplicatiu Informàtic de registre de Consultes de la 
Xarxa Catalana dels Serveis d’Informació (XCSI). 
 
2. Les parts signatàries del present conveni, amb el vist-i-plau del Consell Gestor, 
podran signar acords de col·laboració amb aquests punts i serveis d’informació per tal 
de consolidar els serveis d’emancipació a la comarca del Garraf. 
 
SISÈ.- Compromisos de la Generalitat de Catalunya 
 
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció general de Joventut, es 
compromet a: 
 
a)  Definir i concretar les funcions de l’Oficina Jove en col·laboració amb l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf. 
 
b)  Garantir el funcionament dins de l’Oficina Jove del Servei de Treball i 

Emprenedoria, gestionat per l’Ajuntament del Vilanova i la Geltrú. 
 
c)  Garantir el funcionament dins de l’Oficina Jove del Servei de Salut, gestionat per 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
d)  Promoure la formació necessària als professionals que prestin els serveis a 

l’Oficina Jove en les matèries corresponents als seus àmbits d’actuació i estimular 
el treball en xarxa per resoldre els possibles dubtes o aclariments, i puntualment el 
desplaçament pel territori, per atendre les assessories directament als municipis. 

 
e)   Facilitar a les altres parts signatàries tota la documentació necessària per prestar 

els diferents serveis oferts des de l’Oficina Jove. 
 
f)  Facilitar al Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General de 

l’Oficina Jove les mateixes prestacions en suport tècnic, assessorament, formació, 
recerca, tractament i elaboració d’informació, dinamització, promoció i difusió, i 
totes aquelles actuacions que es prevegin per als altres centres de la Xarxa 
Catalana de Serveis d’Informació Juvenil. 

 
g)  Fer difusió i publicitat de l’Oficina Jove i dels serveis que s’hi ofereixen a través del 

portal Jove.Cat.  



 

 
h)  Desenvolupar una intranet per la gestió interna de les Oficines de la Xarxa 

Nacional d’Emancipació Juvenil (en endavant, XNEJ) i una pàgina web que 
englobi els serveis de la Xarxa. 

 
i)  Vetllar pel correcte funcionament dels serveis d’emancipació juvenil prestats en  

l’Oficina Jove. 
 
SETÈ.- Aportació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de 
Benestar Social i Família  
 
1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i 
Família, aportarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú les quanties de trenta-un mil 
vuitanta euros (31.080,00 euros) per a les despeses derivades del servei de Treball i 
Emprenedoria, de dotze mil euros (12.000,00 euros) per a les despeses derivades del 
servei de Salut, i de sis mil euros (6.000,00 euros) per a les despeses de 
funcionament ordinari de l’Oficina Jove. 
 
2. Aquestes aportacions s’han de fer a càrrec de les partides 460000100/3210/0000 
del centre gestor BE09 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 
2012. En la determinació d’aquesta aportació s’ha tingut en compte diversos criteris, 
com són: la població de referència, el treball comarcal i la data d’inauguració de 
l’Oficina Jove, així com la disponibilitat pressupostaria d’aquest any 2012. 
 
3. Aquesta aportació és compatible amb els fons propis del Consell Comarcal del 
Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i no exclou la possibilitat que aquests ens 
públics puguin sol·licitar subvencions en matèria de Joventut, convocades per la 
Generalitat, sempre que l’import del total de les subvencions no superi el cost de 
l’activitat subvencionada. 
 
4. Pel que fa a l’aportació econòmica, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està obligat 
a facilitar tota la informació que els sigui requerida sobre aquest conveni per la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres 
organismes competents d’acord amb la normativa aplicable. 
 
VUITÈ.- Forma de pagament i justificació 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha de sol·licitar, mitjançant el portal EaCat, la 
corresponent subvenció exclosa de concurrència pública per l’activitat objecte 
d’aquest conveni. La sol·licitud de subvenció ha d’anar acompanyada d’un programa 
detallat de les actuacions a desenvolupar en cada una de les activitats, així com el 
seu pressupost. 
 
Resolta per l’òrgan competent la subvenció corresponent i notificada al seu 
beneficiari, s’iniciarà la tramitació del pagament de l’aportació econòmica de 
l’Administració de la Generalitat que s’ordenarà en dues fases de la manera següent:  
 
S’ordenarà el pagament del 90%, com a bestreta, a partir de la signatura de la 
resolució de concessió de la subvenció. La garantia d’aquesta bestreta és que les 



 

entitats beneficiàries són dues administracions públiques implicades a la gestió dels 
serveis d’emancipació juvenil.  
 
El 10% restant s’ordenarà a partir de la presentació davant la Direcció general de 
Joventut, abans del 30 de novembre de 2012, del model de formulari de justificació 
de la subvenció. Aquest formulari, el qual s’haurà d’emplenar a través del portal 
EaCat, inclou la certificació de la secretaria i/o intervenció de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, on ha de constar: 
 
- La declaració sobre el fet que l’aportació rebuda s’ha destinat a cadascuna de les 
activitats per a les quals s’ha atorgat. 
 
- La relació detallada de les factures corresponents a l’import subvencionat per a cada 
activitat. En cas que per realitzar el projecte s’hagi contractat personal, la relació 
personalitzada de les nòmines corresponents. 
 
- En cas d’altres fonts de finançament: la relació de les altres subvencions rebudes 
indicant la procedència i la quantitat. 

- La certificació sobre les despeses realitzades per cadascuna de les activitats i que 
aquestes despeses s’han computat al pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Les entitats beneficiàries també presentaran, si és el cas, un certificat, segons 
model que figura a l’annex 2 d’aquest conveni, en el qual es farà constar que les 
despeses de personal incloses en la justificació que no hagin estat satisfetes als 
interessats en la data de presentació de la justificació, seran abonades dins dels dos 
primers mesos del nou exercici econòmic. Un cop fet el pagament, les entitats 
beneficiàries hauran de trametre una còpia de la documentació acreditativa d’aquest a 
la Direcció general de Joventut, que la incorporarà a l’expedient corresponent. 

Al mateix temps, les entitats beneficiàries hauran d’adjuntar una memòria detallada 
del desenvolupament de les activitats subvencionades amb la inclusió, si escau, del 
material gràfic corresponent.   

 
NOVÈ.- Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a: 
 
a)  Assumir les despeses d’infraestructura, manteniment de l’equipament, material 

fungible i inventariable, i despeses de l’Oficina Jove i dels serveis que s’hi prestin. 
 
b)  Oferir i ubicar a l’Oficina Jove el Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament 

i Gestió General, que inclou l’assessorament acadèmic, per poder atendre tots els 
dubtes o consultes sobre l’oferta educativa actual, així com assumir les despeses 
derivades de la seva gestió i del seu personal necessari adscrit a la mateixa, el 
qual haurà d’estar format per atendre adequadament als usuaris d’aquest servei. 

 
c)  Oferir el Servei de Treball i Emprenedoria, amb l’aportació efectuada per la 

Direcció general de Joventut, assumint les despeses de la seva gestió i del 



 

personal necessari adscrit al Servei, el qual haurà d’estar format per atendre 
adequadament els usuaris d’aquest Servei. 

 
d)  Oferir el servei de Salut, amb l’aportació efectuada per la Direcció general de 

Joventut. 
 
e)  Garantir l’elaboració d’una pregunta-resposta trimestral a l’apartat ‘T’ho expliquem’ 

del Jove.cat, resultat de les consultes realitzades en aquest període a l’Oficina 
Jove. 

 
f)  Contribuir amb els recursos humans necessaris per garantir l’adequat 

funcionament de l’Oficina Jove.  
 
g)  Vetllar pel correcte funcionament dels serveis d’emancipació juvenil prestats en 

l’Oficina Jove. 
 
h)  Assegurar que els professionals dels diferents serveis, rebran formació per 

atendre els joves i que treballaran en xarxa per possibles dubtes o aclariments.   
 
DESÈ.-  Compromisos del Consell Comarcal del Garraf 
 
El Consell Comarcal del Garraf es compromet a: 
 
a)  Facilitar als i les joves de la comarca l’accés als serveis d’emancipació juvenil 

integrals prestats des de l’Oficina Jove. 
 
b)  Vetllar pel correcte funcionament dels serveis d’emancipació juvenil prestats en  

l’Oficina Jove. 
 
c)  Coordinar l’Oficina Jove amb els punts d’informació juvenil dels municipis de la 

comarca per garantir l’accés als serveis d’emancipació juvenil al conjunt del 
territori. 

 
d)  Assegurar que els professionals dels diferents serveis rebran la formació 

necessària per atendre directament als joves i que treballaran en xarxa per 
possibles dubtes o aclariments . Aquest personal puntualment es desplaçarà per 
prestar els seus serveis directament al territori, si escau, duent a terme 
assessories als municipis interessats. 

 
ONZÈ.- Responsabilitat laboral i administrativa 
 
1. En cap cas, la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o 
subjecte a dret administratiu entre la Generalitat de Catalunya i el personal adscrit als 
serveis prestats des de l’Oficina Jove o que pugui, en el seu cas, ser contractat per 
part de les altres parts signatàries. Aquest personal serà responsabilitat de cada part 
signatària del conveni d’acord a l’establert en els pactes sisè, novè i desè. 
 



 

2. Cadascuna de les parts es fa responsable que la contractació de les i dels 
professionals necessaris per a la implementació d’aquest conveni s’ajusta a la normes 
de dret laboral, de la funció pública i de la Seguretat Social. 
 
DOTZÈ.- Imatge de l’Oficina 
 
Per tal de crear una imatge única que identifiqui l’equipament i la pertinença a la Xarxa 
Nacional d’Emancipació Juvenil, l’Oficina Jove incorporarà: 
 
a)  Un senyal distintiu amb els logos de l’Oficina Jove del Garraf i els de les parts 

signants d’aquest conveni. Aquesta imatge gràfica seguirà la pauta, quant a forma 
prevista, nombre de logotips, mida i disposició, de la normativa que estableixi la 
Generalitat de Catalunya per a les Oficines Joves i s’haurà de col·locar en un lloc 
visible i preferent a l’exterior de l’Oficina. 

 
b)  Una Imatge corporativa de l’Oficina que incorporarà els logotip identificatiu de la 

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil específic per l’Oficina del Garraf. Aquesta 
imatge gràfica seguirà la pauta de la normativa que estableixi la Generalitat de 
Catalunya per a les Oficines Joves i s’incorporarà a la papereria pròpia de l’Oficina 
Jove i en tot el material divulgatiu que s’editi, les invitacions, convocatòries, difusió 
i publicitat dels serveis propis de l’Oficina Jove i altres formats comunicatius que 
puguin sorgir. 

 
TRETZÈ.-  Difusió i publicitat 
 
Les parts signants del present conveni es comprometen a: 
 
a)  Realitzar una campanya de llançament dels serveis i de la pròpia Oficina Jove. 
 
b)  Fer difusió de l’Oficina i dels seus serveis a les respectives eines de comunicació 

pròpies com revistes, butlletins electrònics o d’altres publicacions similars. 
 
c)  Fer constar expressament en totes les activitats que realitzin relacionades amb 

aquest conveni, en tot el material divulgatiu que editi al respecte, així com en les 
convocatòries públiques i invitacions referents a aquestes activitats, en lloc visible i 
preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
Departament Benestar Social i Família. Direcció General de Joventut».  

 
CATORZÈ.- Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
 
L’Oficina Jove objecte d’aquest conveni, forma part del projecte de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil, a aquest efecte, haurà d’executar totes les seves actuacions 
en el marc del desplegament del Pla Nacional de Joventut impulsat per la Direcció 
general de Joventut 
 
QUINZÈ.- Avaluació 
 
1. El Consell Gestor de l’Oficina Jove, farà una avaluació anual del funcionament i de 
l’execució dels serveis d’emancipació juvenil i  elaborarà un informe de valoració.  



 

 
2. Per facilitar aquesta avaluació, cadascun dels diferents serveis d’emancipació 
juvenil de l’Oficina Jove, realitzarà un informe que incorporarà un resum anual del 
treball realitzat que reflecteixi els resultats obtinguts i que, en tot cas, recollirà els 
següents indicadors: 
 
a) Servei de Treball i Emprenedoria 
 
o Gestions fetes amb empreses i institucions del món econòmic/laboral 
o Ofertes de treball concertades i incloses a la borsa jove de treball 
o Entrevistes amb joves aturats i demandes de treball gestionades amb empreses 
o Contractes de treball formalitzats 
o Nombre de joves atesos, amb indicació del servei utilitzat, canal d’accés 

(presencial / on-line / telefònic) i  perfil del jove (edat, sexe, estudiant / treballador / 
aturat i municipi de residència). 

o Nombre i tipus d’activitats de formació i dinamització realitzades i joves que hi han 
participat 

o Nombre d’usuaris de la web 
o Nombre de joves que han utilitzat els PC d’autoconsulta 
o Gestions fetes quant a la resta de serveis o activitats i, en especial, en matèria 

d’intermediació amb el mercat de treball.  
 
b) Servei de Salut 
 
o Nombre d’usuaris que sol·liciten informació i assessorament en matèria de salut 

jove (diferenciació per: sexe, edat, lloc de residència, nacionalitat i tipus de 
consulta) 

o Nombre de derivacions realitzades a la xarxa de salut pública o a entitats 
especialitzades (diferenciació per: lloc de derivació i seguiment de les derivacions) 

o Nombre d’activitats de salut realitzades dins de l’oficina (diferenciació per: temàtica 
de l’activitat, entitat que du a terme l’activitat, nombre de participants, edats dels 
participants i sexe dels participants 

 
c) Servei d’informació, orientació i/o assessorament i gestió general. 
 
o Nombre de joves atesos amb indicació de la consulta, el mitjà utilitzat, l’àrea 

consultada, els serveis usats i el perfil del o la jove (edat, sexe i municipi de 
residència) 

o Nombre d’activitats de formació i dinamització de la informació realitzades i joves 
que hi ha participat dins de l’oficina i també als punts d’informació juvenil del seu 
àmbit d’actuació (diferenciació per: temàtica de l’activitat, entitat que du a terme 
l’activitat, nombre de participants, edats dels participants i sexe dels participants 

o Nombre de productes tramitats amb indicació de la tipologia 
o Nombre de derivacions/acompanyaments realitzats a d’altres serveis de 

l’administració pública o a entitats especialitzades (diferenciació per: lloc de 
derivació i seguiment de les derivacions)  

 
3. Sens perjudici del que s’estableix en l’apartat segon d’aquest pacte, el Servei de 
Treball i Emprenedoria presentarà a la persona titular de la Coordinació Territorial de 



 

Joventut de Barcelona cada 4 mesos un Informe Memòria de les gestions dutes a 
terme durant el trimestre immediatament anterior que reflecteixin els resultats 
obtinguts durant el període. Aquest informe inclourà un resum del treball realitzat que 
reculli en una primera proposta els extrems següents: 
 
o Gestions fetes amb empreses i institucions del món econòmic/laboral 
o Ofertes de treball concertades i incloses a la borsa jove de treball 
o Entrevistes amb joves aturats i demandes de treball gestionades amb empreses 
o Nombre de joves atesos, amb indicació del servei utilitzat, canal d'accés   

(presencial/on-line/telefònic) i perfil del jove (edat, sexe, estudiant/ 
treballador/aturat i municipi de residència) 

o Nombre i tipus d'activitats de formació i dinamització realitzades i joves que hi han 
participat 

o Gestions fetes quant a la resta de serveis o activitats i, en especial, en matèria 
d'intermediació amb el mercat de treball  

 
SETZÈ.- Consell Gestor  
 
1. Es crea un òrgan col·legiat, el Consell Gestor de l’Oficina Jove, que exercirà les 
funcions de coordinació, disseny, execució i avaluació de tots els serveis 
d’emancipació juvenil prestats a l’Oficina Jove. Aquest Consell gestor tindrà l’encàrrec 
de nomenar a la persona responsable de l’Oficina Jove entre el personal tècnic adscrit 
a l’Oficina. 
 
2. Aquest òrgan estarà composat per una persona de cadascuna de les parts signants 
del conveni, que haurà de tenir un perfil polític. 
 
3. El Consell Gestor es reunirà un mínim de 4 vegades per any o a proposta de 
qualsevol de les parts signatàries.  
 
4. La presidència serà exercida per la Generalitat de Catalunya. A la presidència li 
correspondrà la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries. 
 
5. El Consell Gestor podrà delegar a un Comitè Tècnic Permanent, composat per una 
persona de cadascuna de les parts signants, que haurà de tenir un perfil tècnic, i que 
gestionarà el dia a dia de l’Oficina Jove i assessorarà al Consell Gestor. El 
responsable de l’Oficina tindrà l’encàrrec de la direcció d’aquest Comitè Tècnic. 
 
DISSETÈ.- Normativa d’aplicació 
 
Les subvencions que la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es regeixen per l’establert en aquest conveni, així com per l’establert als 
preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
que resultin d’aplicació, especialment pel que fa al règim de gestió i justificació de les 
subvencions, i al Capítol IX del Text refós de la Llei de finances publiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en allò que resulti 
aplicable i no contradigui o s’oposi a la legislació bàsica estatal ja esmentada. 
 
 



 

DIVUITÈ.- Modificacions 
 
1. Qualsevol modificació que alteri de forma important les estipulacions del present 
conveni ha de formalitzar-se per a la seva validesa, de comú entre les parts, 
mitjançant la corresponent clàusula addicional. 
 
2. En el cas que al llarg de la vigència d’aquest conveni es produeixi alguna variació, 
dins la mateixa finalitat objecte d’aquest conveni, en les condicions que han 
determinat l’aportació econòmica del Departament de Benestar Social i Família a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que afecti les quantitats atorgades, aquesta entitat 
ha de comunicar tan aviat com li sigui possible la proposta de canvi a la Direcció 
general de Joventut. En cap cas, aquesta comunicació s’ha de fer després d’haver 
justificat l’any que afecti al canvi. Un cop rebuda aquesta comunicació, la Direcció 
general de Joventut revisarà la proposta que si és acceptada ha de formalitzar-se per 
a la seva validesa, per mutu acord d’ambdues parts, mitjançant la corresponent 
addenda a aquest conveni.  
 
DINOVÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
En cas de tractaments de dades necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les 
parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades de caràcter  
personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament 
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes. 
 
VINTÈ.- Incompliment  
 
1.  Seran causes d’extinció les següents: 
 

-  L’incompliment de les obligacions per qualsevol de les parts signatàries, 
prèvia denúncia.  

-  El comú acord de les parts signatàries. 
 

2. L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al 
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 de la Llei 3/2002, de 
24 de desembre, i de l’article 37 de la Llei General de Subvencions, pot donar lloc a la 
revocació de la subvenció, així com al reintegrament de les quantitats percebudes per 
part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú si es donen els requisits previstos. 
 
VINT-I-UNÈ.- Col·laboracions amb altres institucions 
 
Les parts signatàries poden individualment, així com de comú acord, establir 
col·laboracions amb altres institucions, entitats o empreses tant per al 
desenvolupament dels serveis d’emancipació com per a l’esponsorització de les 
actuacions que  puguin derivar-se dels mateixos serveis.  
 



 

En el cas una de les parts signatàries tingui la voluntat d’establir les col·laboracions  
indicades al paràgraf anterior  ha de comunicar-ho a les altres parts amb caràcter 
previ a la signatura del corresponent conveni. 
 
VINT-I-DOSÈ.- Vigència 
 
La vigència del conveni s’estableix amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 
2012 fins el 31 de desembre de 2012, essent prorrogable de forma expressa i en 
funció de les disponibilitats pressupostàries corresponents, mitjançant la signatura 
d’una addenda abans de la finalització del termini de la seva vigència.  
 
VINT-I-TRESÈ.- Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni de col·laboració seran de coneixement i competència de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document, en 
triplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 
 
Annex 1 
 
CATÀLEG DE SERVEIS 
 
1. S’estableixen els principis essencials i compartits per tots els serveis oferts des de 
l’Oficina Jove -que són els trets característics que defineixen la Xarxa Nacional  
d’Emancipació Juvenil- següents: 
 
-  Atenció Jove especialitzada. L’Oficina Jove per la seva especificitat en joves té 

un potencial que altres serveis no ofereixen. El coneixement de les 
característiques del col·lectiu jove dóna un avantatge per poder arribar millor a 
aquest grup, que presenta dificultats en altres àrees de l’administració. És 
essencial que la persona jove vegi de forma propera el professional de l’Oficina 
Jove ja que així, establint línies de confiança al jove li serà més fàcil acostar-se a 
aquest tipus de servei ofert per l’administració. 

 
- Interinstitucionalitat i transversalitat L’esforç de sumar recursos i sinèrgies per 

aconseguir serveis més eficients i eficaços fa necessària la implicació de les 
diferents administracions i dels seus diferents departaments, el que s’haurà de 
contemplar en cadascuna de les fases de construcció, implementació i avaluació 
dels serveis. 

 
-  Coordinació. La tasca de coordinació és  un element bàsic a desenvolupar per 

poder donar la resposta necessària i qualitativa des les àrees de l’Oficina Jove. 
Existeixen diferents nivells de coordinació que cal definir en espais, funcions i 
definició de rols dels implicats.  

 



 

-  Complementarietat versus duplicitat. L’Oficina Jove tracta de complementar i 
treballar amb xarxa amb tots els recursos del territori. En cap cas té intenció de 
duplicar espais. Es tracta de sumar esforços, unificar criteris i fer més eficaços i 
eficients els recursos disponibles. 

 
-  Criteris comuns i adaptació territorial. Des de l’Oficina Jove es cerca l’equilibri 

entre tenir criteris d’actuació comuns a nivell nacional i adaptar-se a la realitat de 
cada territori. Per aconseguir-ho cal definir models flexibles de gestió que tinguin 
una part en comú imprescindible i una adaptable; metodologies i eines de gestió 
compartides; i prioritzar serveis d’un territori segons donin resposta a les 
necessitats específiques detectades i a la disponibilitat de recursos. 

 
2. S’estableixen els objectius generals i específics, així com les accions comunes a 
tots els serveis especialitzats que ofereix l’Oficina Jove, següents: 
 

• Objectiu general 1: Desenvolupar el model de polítiques juvenil d’acord al 
PNJCAT. 

 
 Objectius específics:  
 

-  Oferir eines metodològiques, orientacions i suport als professionals del 
territori. 

-  Realitzar difusió de les línies estratègiques del PNCAT i models d’actuació 
de la Direcció general de Joventut del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 
Acció 1: Suport en el desenvolupament i implementació del model proposat. 
Mitjançant l’equip tècnic referent especialitzat en les diverses temàtiques de la 
Direcció general de Joventut s’oferirà assessorament, suport i acompanyament 
en les diverses fases del funcionament de la xarxa, així com es promouran els 
objectius estratègics que marca el PNJCAT. 

 
• Objectiu general 2: Coordinar  a nivell comarcal els recursos i xarxes existents 

en els diversos àmbits. 
 
 Objectius específics:  
 

-  Crear, coordinar estructures de treball territorial. 
-  Donar suport o participar en altres iniciatives territorials. 

 
Acció 2: Establiment d’estructures de comunicació i coordinació, per tal de 
construir sinergies que permetin optimitzar els serveis i recursos existents al 
territori. 
 
Caldrà identificar i detectar les estructures de comunicació i coordinació per 
poder-hi participar. 

 



 

• Objectiu general 3: Programar conjuntament formació per la xarxa de 
professionals dels servei especialitzat i per als joves. 

             
 Objectius específics: 
 

-  Crear Espais de debat, reflexió i treball sobre cada temàtica. 
-  Oferir suport, eines i assessorament tècnic als professionals. 
-  Oferir formacions i jornades per als i  les joves. 

 
Acció 3: Creació d’un catàleg formatiu adreçat a joves i també als i les 
professionals de la xarxa. 
 
De manera conjunta la Direcció general de Joventut i els diversos components 
de la XNEJ, elaboraran amb periodicitat anual, una oferta formativa que es 
desplegarà en funció de la demanda dels usuaris de l’Oficina Jove, de manera 
que els temes i les sessions es programin quan existeixi un suficient nombre 
d’usuaris interessats que ho justifiqui.  
 
També els Serveis d’Informació Juvenil de la comarca podran demanar la 
realització d’aquestes activitats formatives de manera descentralitzada quan 
existeixi un suficient nombre d’interessats que ho justifiqui. Igualment aquest 
catàleg també ha d’adreçar-se als professionals del territori. 
 
Pel que fa a les accions formatives, els usuaris de l’Oficina Jove poden 
plantejar necessitats formatives relacionades amb el funcionament, 
informacions o dubtes que alguna de les temàtiques els plantegi. Per tal de 
poder oferir sessions formatives i optimitzar el seu funcionament, el model que 
es planteja és el d’oferta formativa en funció de la demanda, de manera que 
els temes i les sessions es programin en funció de la demanda dels usuaris i 
quan existeixi un suficient nombre d’usuaris interessats que ho justifiqui. 
 
Per garantir aquesta demanda, cal donar als i les joves els mecanismes per tal 
que ho puguin expressar (internet, bústia de suggeriments, etc.).  
 
Les accions formatives també poden sorgir de les diverses xarxes de 
professionals existents.  

 
• Objectiu general 4: Oferir  informació per als joves. 

 
 Objectius específics:   
 

-  Crear espais i eines  informatives. 
-  Acostar el jove als serveis de l’Administració. 

 
Acció 4: Espai d’autoconsulta.  
De manera compartida per les diverses àrees de l’Oficina Jove, és adient 
proveir els usuaris de la possibilitat d’accedir a informació i recursos en tots els 
temes. Aquests recursos es poden trobar a l’oficina de manera física, amb un 



 

recull de premsa, revistes especialitzades i guies. Preferentment, però, es 
posaran a disposició dels usuaris equips informàtics per tal que puguin fer 
consulta de recursos per Internet.  
 
A tots els anteriors, a més, es poden sumar tots aquells serveis ja existents i 
en funcionament a cada territori de les diverses administracions que hi 
concorrin, establint mecanismes de coordinació entre ells. 

 
• Objectiu general 5: Consolidar un servei integral d’atenció personalitzada en 

els diversos àmbits: 
 
 Objectius específics:   
 

-   Consolidar un servei adaptat a la realitat i necessitats dels usuaris. 
-   Oferir una perspectiva global de treball que permeti la prestació d’un servei 

integral als usuaris d’orientació, assessorament, seguiment i/o tramitació. 
 

Acció 5 : Desenvolupament d’un servei integral d’atenció personalitzada. 
 
3. L’Oficina Jove ha d’oferir els següents serveis integrals d’atenció personalitzada: 
 

1) Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General 
2) Servei de Treball i Emprenedoria 
3) Servei de Salut  

 
3.1. Servei de Treball i Emprenedoria 
 
Aquest servei realitzarà les següents funcions:  
 
A. Orientació sociolaboral 
 

Objectiu específic: Assessorar el jove en l’elaboració del seu itinerari formatiu-
professional.   

 
Servei d’orientació sociolaboral la principal funció del qual serà l’elaboració dels 
itineraris professionals dels usuaris del servei, com a punt de partida per tal de definir 
un pla de recerca de feina individualitzada per a cada jove. Tanmateix, esdevindrà 
prioritària la motivació i el seguiment de la trajectòria individual durant el procés de 
recerca activa de feina. El servei complementarà aquesta tasca d’orientació amb la 
inclusió d’informació relacionada amb la formació ocupacional i el reciclatge de 
coneixements. 
 
L’elaboració de l’itinerari professional de l’usuari es realitzarà en diferents fases 
basades en la definició d’habilitats, capacitats, actituds i aptituds individuals, en la 
valoració del currículum vitae i els interessos professionals, i per últim, en l’avaluació 
dels canals i les tècniques de recerca utilitzades i en la detecció de noves necessitats 
de formació. 
 
 



 

B. Intermediació en el mercat de treball.  
 

Objectiu específic: Orientar i acompanyar el jove en el seu procés de recerca de 
feina. 

 
Tasca de mediació en el mercat de treball que, entre d’altres activitats, comportarà la 
gestió d’una borsa de treball per a joves. Per dur-ho a terme, es desenvoluparan 
accions tant pel que fa a l’atenció dels joves demandants d’ocupació com a la captació 
de llocs de treball vacants susceptibles de ser coberts per aquests joves. En tot cas, 
les accions comportaran l’acompanyament del jove pel que fa a la recerca de feina 
(elaboració itinerari professional, currículum, seguiment ocupació, etc.) així com la 
selecció i posada a disposició dels usuaris d’ofertes de feina actualitzades (a partir de 
la recerca i establiment de contactes amb empreses i altres recursos d’ocupació 
existents, amb la selecció d’ofertes que apareixen en els mitjans especialitzats en 
matèria de treball i mitjançant els canals que es consideri més oportuns en funció de 
la realitat de cada territori.) 
 
C. Assessorament jurídicolaboral.  
 

Objectiu específic: Resoldre les consultes dels joves pel que fa qüestions legals 
que afecten la seva feina 

 
Així mateix, i per tal de garantir un acompanyament dels joves treballadors, es posarà 
a disposició dels usuaris un servei d’assessorament jurídicolaboral per atendre totes 
aquelles consultes i inquietuds que els joves puguin tenir en relació amb el seu lloc de 
feina: drets i deures, nòmina, acomiadaments, treball i emprenedoria laboral, joves 
estrangers, etc. 
 
D. Foment de l’autoocupació i emprenedoria.  
 

Objectiu específic: Assessorar els joves que volen muntar una empresa i ajudar-
los en els tràmits de constitució i en la recerca de recursos econòmics, si és el 
cas 
 

Per tal de poder donar suport a projectes emprenedors joves, l’oficina comptarà amb 
una àrea d’atenció per tal d’assessorar-los en matèria de creació d’empreses (plans 
d’empresa, legalització, ajuts, etc.), així com per dur a terme activitats de foment de 
l’emprenedoria al territori en qüestió. Així, els serveis oferts en aquest àmbit serien: 
 

Informació 
 
Per tal d’incentivar  la posada en marxa de projectes emprenedors joves així 
com difondre i promocionar els valors emprenedors entre la població jove, 
s’organitzaran sessions col·lectives d’informació sobre formes jurídiques, tràmits 
i obligacions legals, ajuts i subvencions i línies de finançament, sempre en funció 
de la demanda detectada i adaptada a les necessitats de cada realitat i territori. 
 
 
 



 

Orientació 
 
Tenint en compte les especificitats de cada projecte, cal prestar una atenció 
específica a cada usuari a partir de diversos elements d’orientació 
personalitzada, vehiculades a través de, bàsicament, entrevistes 
d’assessorament personalitzat per a l’elaboració del pla d’empresa i per a 
l’avaluació de la viabilitat del projecte. Aquest procés cal que tingui una 
perspectiva temporal suficient com per poder allargar-lo des de l’inici del procés 
emprenedor, amb el sorgiment de la idea, fins a la consolidació del projecte 
empresarial. 
 
Finançament 
 
Comptant que per a les persones joves emprenedores, les necessitats de 
finançament són superiors que en altres col·lectius per les seves mancances de 
xarxes, vies de finançament alternatives o patrimoni propi, cal que es pugui 
disposar d’unes bases de finançament mínimes amb el suport de l’administració 
pública. Així, es facilitarà als usuaris de les Oficines Joves informació i, en la 
mesura possible coordinació i accés, a les diverses línies de microcrèdits 
existents de les diferents entitats i administracions que treballen en aquesta línia. 
 
Acompanyament gerencial 
 
El procés de creació i consolidació de l’empresa presenta dificultats específiques 
per a els quals les persones joves poden tenir dificultats donades les seves 
característiques coma  emprenedors i la seva formació i experiència. Així, és 
important el suport de persones experimentades en el procés emprenedor que, 
des d’una perspectiva empresarial, els puguin acompanyar en el procés de 
consolidació empresarial. Així, es posarà a disposició dels usuaris de les 
Oficines Joves el suport de persones empresàries amb experiència que els 
puguin acompanyar durant el procés de consolidació empresarial a partir de 
visites a les seves empreses reunions (presencial o virtuals) i assessoraments , 
bàsicament enfocats a qüestions de funcionament ordinari de l’empresa. 

 
Amb aquests serveis, es podrà assolir l’objectiu general d’oferir un servei integral 
d’atenció personalitzada en matèria de treball i emprenedoria, entenent la integralitat 
com la possibilitat de trobar en un únic espai tots aquells serveis que la persona jove 
pugui precisar en matèria de treball i emprenedoria i, a més, que sigui possible la seva 
evolució dins dels mateixos en un únic espai. 
 
Coordinació 
 
Pel que fa a la coordinació d’aquest Servei de Treball i Emprenedoria, s’estableixen 
els mecanismes següents: 
 
- S’establirà un canal de comunicació periòdica entre l’Oficina Jove i l’equip referent 

de la Direcció general de Joventut que consistirà en una comissió de seguiment. 
Aquesta comissió analitzarà els informes quadrimestrals presentats per 
l’Administració pública responsable de prestar aquest Servei de Treball i 



 

Emprenedoria i emetrà la corresponent valoració. A tal efecte, es reunirà, de manera 
ordinària, cada tres mesos. 

 
- L’Oficina Jove, a través del Servei de Treball i Emprenedoria, servirà com a punt de 

referència de la XCSIJ en el tractament de qüestions relacionades amb l’àmbit del 
servei. Per això, haurà de: 

  
• Establir canals de comunicació directa i, en la mesura del possible, instantània 

entre els establiments de la XCSIJ i l’Oficina Jove per tal de poder abordar 
totes aquelles qüestions relacionades amb el món laboral i de l’emprenedoria 
que sorgeixin en el desenvolupament de les tasques que els establiments de la 
XCSIJ tenen assignades en relació a l’atenció a la joventut. 

 
• Oferir als establiments de la XCSIJ la possibilitat de realitzar les activitats 

formatives incloses al catàleg de l’Oficina Jove de manera descentralitzada, 
sempre que la demanda així ho justifiqui i s’asseguri una presència mínima de 
joves i sempre prioritzant aquelles temàtiques que es considerin, d’acord amb 
tots els agents, d’especial importància. 

 
- La Direcció general de Joventut treballarà per arribar a acords amb altres 

Departaments de la Generalitat que realitzen actuacions vinculades al treball i 
l’emprenedoria juvenil amb l’objectiu d’optimitzar els serveis que es presten a través 
de l’Oficina Jove. Concretament, es treballa amb el Departament d’Empresa i 
Ocupació i el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que les OJ puguin: 

 
• Accedir a la informació relativa a les ofertes que gestiona el SOC. 
• Accedir a la informació relativa a l’oferta formativa del SOC 
• Accedir a les eines que utilitza el SOC per a l’atenció a les persones usuàries. 
• Instal·lar terminals de tramitació administrativa del SOC 
• Accedir a actuacions de formació conjunta de tècnics del SOC i de les OJ 

 
Recursos Humans 
Perfil professional 
 
Pel que fa al perfil professional del personal adscrit al Servei de Treball i 
Emprenedoria, cal comptar amb els professionals adequats que garanteixin 
quantitativament i qualitativament la prestació dels diferents serveis esmentats i que 
seran en el règim i jornada laboral escaient en funció de la realitat i necessitats de 
cada territori, segons la població juvenil potencial a atendre però com a mínim ha 
d’haver-hi una persona tècnica experta en temes de treball, la qual ha de portar a 
terme les tasques següents: 
 

a. Realitzar un diagnòstic del territori al qual pertany per tal de conèixer les 
necessitats i realitzar accions per cobrir les necessitats detectades 

b. Atenció personalitzada sobre qüestions relacionades amb treball i 
emprenedoria i, en funció d’això, disseny d’un servei adaptat a les 
necessitats de cada usuari/a. Igualment, el professional haurà de tenir en 
compte serveis prestats al territori per altres Departaments de la Generalitat, 



 

per tal de fer els derivacions i els acompanyaments escaients a l’hora de 
prestar un servei integral i eficaç a les persones joves.  

c. Coordinació de recursos i treball en xarxa (coordinació amb entitats del 
territori, altres serveis de l’Administració) 

d. Donar a conèixer el servei de treball i emprenedoria de l’Oficina Jove als IES 
i als centres educatius del territori 

e. Establir canals de comunicació amb altres serveis existents i en 
funcionament i, si s’escau, dissenyar elements de coordinació entre ells. 

f.  Dinamització d’activitats (dutes a terme pels professionals o per entitats del 
territori en cas que hi siguin). 

g. Liderar l’avaluació del projecte 
 
3.2. Servei de Salut 
 
Aquest Servei ha d’oferir una atenció integral personalitzada als usuaris d’orientació, 
assessorament i seguiment per tal de: 
 

- Prevenir conductes de risc 
- Fomentar la capacitat crítica davant les conductes i consums 
- Potenciar hàbits saludables 
- Donar  informació i formació en salut als joves i als professionals 
- Acostar el jove a la xarxa normalitzada de salut 

 
Les temàtiques que abordarà el servei de salut i els objectius que perseguirà els 
servei seran: 
 
* En l’àmbit de la sexualitat i afectivitat: 
 

o  Informar als joves de les conseqüències de les conductes de risc en relació a 
la sexualitat-afectivitat 

o  Detectar situacions de risc 
o  Formar els joves en matèria de sexualitat-afectivitat 
o  Crear espais de debat  sobre la temàtica de sexualitat-afectivitat 
o  Realitzar campanyes de sensibilització 
o  Donar suport a situacions que puguin presentar els joves 
o  Donar resposta a les demandes 
o  Donar confiança al jove en relació a la xarxa normalitzada de salut 
o  Derivar el jove al servei adequat a la seva necessitat 
 

* En l’àmbit de la prevenció en el consum de drogues: 
 

o  Informar els joves de les tipologies de drogues 
o  Detectar situacions de risc 
o  Realitzar accions de formació en matèria de drogodependències 
o  Donar suport a situacions que puguin presentar els joves 
o  Donar suport a iniciatives del territori 
o  Donar resposta a les demandes dels joves 
o  Donar confiança al jove en relació a la xarxa normalitzada de salut 
o  Derivar el jove al servei adequat a la seva necessitat 



 

 
* En l’àmbit de l’alimentació: 
 

o  Donar informació en relació als hàbits saludables i a la prevenció dels TCA 
o  Detectar situacions de risc 
o  Donar resposta a les consultes plantejades pels joves 
o  Donar confiança al jove en relació a la xarxa normalitzada de salut 
o  Derivar el jove al servei adequat a la seva necessitat 
 

 
* En l’àmbit de la salut mental: 
 

o  Detectar situacions de risc 
o  Donar resposta a consultes plantejades 
o  Donar informació sobre socioaddiccions 
o  Formar els joves en matèria de socioaddiccions i/o problemes de salut 

mental 
o  Donar confiança al jove en relació a la xarxa normalitzada de salut 
o  Derivar el jove al servei adequat a la seva necessitat 

 
 
Recursos Humans 
Perfil professional 
 
Pel que fa al perfil professional del personal adscrit al Servei de salut, cal comptar 
amb el personal professional adequats que garanteixin quantitativament i 
qualitativament la prestació dels diferents serveis esmentats i tinguin prou capacitat 
per dinamitzar i coordinar-se amb els recursos de la zona. Aquest personal al ha de 
portar a terme les tasques següents: 
 

a. Realitzar un diagnòstic del territori al qual pertany per tal de conèixer les 
necessitats i realitzar accions per cobrir les necessitats detectades. 

b. Dispensació de material (preservatius, díptics...) Es proposa un espai 
d’autoconsulta en temes de salut per tal que tothom pugui tenir informació 
disponible i a l’abast. 

c. Atenció personalitzada sobre dubtes i preguntes (acollida,informació, 
assessorament i acompanyament).  

d. Coordinació de recursos i treball en xarxa (coordinació amb entitats del 
territori, infermeres salut i escola, Consells comarcals, CAP’s): 

e. Dinamització d’activitats (dutes a terme pel professional o per entitats del 
territori en cas que hi siguin). 

f. Liderar l’avaluació del projecte. 
 

3.3. Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament  i Gestió General 
 
El Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió General portarà a terme 
les seves activitats d’acord amb les línies de treball de la Xarxa Nacional de 
Informació Juvenil i la XNEJ amb atenció principalment als següents àmbits: 
    



 

a)  Informació i assessorament en matèria de: 
 

• Educació i formació 
• Cultura 
• Mobilitat nacional, estatal i internacional i camps de treball 
• Participació 
• Altres que pugui determinar el Consell Gestor tal i com s’estipula al pacte 

dissetè. 
 
b) Tramitació dels productes següents: 
 

• Carnet Jove Internacional 
• Carnet internacional d’estudiant ISIC 
• Carnets d’alberguista 
• Carnet internacional de professor ITIC 
• Carnet GO25 
• Altres que pugi determinar el Consell Gestor tal i com s’estipula al pacte setzè 

 
Recursos Humans 
Perfil professional 
 
Pel que fa al perfil professional del personal adscrit al Servei d’Informació, Orientació 
i/o Assessorament i Gestió General, cal comptar amb els professionals adequats que 
garanteixin quantitativament i qualitativament la prestació dels diferents serveis 
esmentats i que seran en el règim i jornada laboral escaient en funció de la realitat i 
necessitats de cada territori, segons la població juvenil potencial a atendre però com a 
mínim ha d’haver-hi una persona tècnica en informació juvenil, la qual ha de portar a 
terme la competència general de gestionar, dinamitzar i difondre la informació 
d’interès per a les persones joves, atenent-les de manera personalitzada, i 
promocionar la seva participació com a membres actius de la societat democràtica, 
fomentant l’autonomia i la capacitació en el seu desenvolupament integral, atenent a 
la diversitat i evitant la reproducció de desigualtats. 
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CERTIFICO 
 
Que les despeses de personal incloses en la justificació que no hagin estat satisfetes 
als interessats i a les interessades en la data de presentació de la justificació davant la 
Direcció general de Joventut, seran abonades dins dels dos primers mesos del nou 
exercici econòmic (2013). 
 
El secretari/ària o interventor/a o tresorer/a 
 
Signatura      Segell de l’Ajuntament de 

       / Consell Comarcal de 
 
 

Observacions 
 
 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Aquest és un punt en el qual el govern 
doncs el que tenim és la voluntat d’exposar que la ciutat compta amb una 
oficina doncs d’atenció als joves de la ciutat i de la comarca, i que un any més 
ha comptat amb el conveni amb la Generalitat de Catalunya per tal que bona 
part dels serveis que s’ofereixen des de la Rasa d’en Miquelet puguin ser 
finançats. 
 
Aquesta és una oficina doncs que des de l’any 2009 ofereix un seguit de 
serveis d’atenció a la gent jove de la nostra ciutat i comarca i que compten amb 
un triple àmbit administratiu, l’un és el local, l’altre és el comarcal i el tercer és 
el de la Generalitat de Catalunya.  Aquesta és una oficina per la qual el conveni 
que avui donem compte, exposa que per part de la Generalitat comptem amb 
un finançament de 49.000 euros.  Aquesta és una bona notícia, doncs ja que 
aquests recursos que es vehiculen a través de la Direcció General de Joventut, 
permeten o possibiliten que la feina que es dóna a través de l’Oficina Jove es 
puguin seguir prestant malgrat la difícil situació econòmica que tenim. 
 



 

A més a més, des del govern municipal valorem positivament la feina que es 
dóna, tant en termes d’assessorament pel que fa a les oportunitats doncs 
laborals dels joves de la ciutat, com en un segon àmbit que és tota la qüestió 
de l’accés a l’habitatge, i finalment totes aquelles consultes que puguin tenir a 
veure tant amb la formació com amb les necessitats de resposta sobre 
preguntes més sanitàries dels joves de la ciutat. 
 
Permetin-me recordar doncs que l’Oficina Jove del Garraf –i això és un mèrit 
de tots, no només del govern actual, sinó diria del conjunt de grups municipals 
d’aquest Consistori-, és una oficina jove de referència en el conjunt del país, 
tant pel que fa a nombre de serveis prestats, com també pel que fa a nombre 
d’usuaris.  I per tant des del govern el que volem és agrair en el govern de la 
Generalitat que mantingui a l’Oficina Jove del Garraf una gran majoria dels 
recursos els quals hi destina, i que això ens permeti doncs seguir sent un 
referent de cara als joves de la comarca i de la ciutat, tinguent com a repte i 
com a objectiu doncs mantenir-nos en aquest top ten del que són les oficines 
joves del país.  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Algun comentari?  Doncs passem al següent punt. 
  

  14. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE 
REHABILITACIÓ DE LOCALS COMERCIALS DINS DE L’ÀMBIT 
DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A L’ANY 2012.  

 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està desenvolupant des de l’any 2006 el 
Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic (PINA), cofinançat per la 
Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei 2/2011, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el 
Decret 369/2004, de 7 de setembre, que la desenvolupa.  
 
Un dels objectius del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic és la 
revitalització econòmica del barri.  En aquest sentit, cal impulsar actuacions 
que facilitin l’arribada d’emprenedors/es que vulguin ubicar el seu comerç o 



 

activitat econòmica al Nucli Antic i també oferir facilitats al comerç existent 
perquè puguin fer millores en el seu establiment.  
 
Les subvencions que es regulen en l’ordenança específica que se sotmet a 
aprovació tenen com a objecte finançar determinades actuacions de 
rehabilitació de locals comercials ubicats dins de l’àmbit del Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova. Concretament, l’objectiu 
d’aquesta subvenció és facilitar la modernització dels establiments comercials 
del Nucli Antic, així com afavorir la instal·lació de noves activitats econòmiques 
en aquesta zona de la ciutat.  
 
Així, les actuacions que són objecte de subvenció són les següents: 
 
Imatge exterior de l’establiment:  
 

• Actuació d’embelliment d’aparadors, de la imatge corporativa de 
l’establiment i il·luminació del mateix.  

• Transformació o substitució de rètols exteriors.  
• Col·locació o substitució de tendals exteriors.  
• Instal·lació, automatització o substitució de portals o altres sistemes de 

tancament. 
• Adequació de façanes: adaptació del cablejat i dels aires condicionats a 

la normativa  vigent.   
 
Imatge interior i/o modernització de l’establiment:  
 

• Millora de les condicions d’accessibilitat del local.   
• Millora i manteniment dels locals:  obres, pintura  i instal·lacions.   
• Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa.  
• Adequació de lavabos per donar compliment a la normativa 

d’accessibilitat.  
 
Obtenció de les llicències municipals corresponents:  
 

• Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic per 
tramitar les llicències corresponents.  

 
Totes les actuacions s’han d’ajustar a les normatives reguladores corresponents. 
 
II. L’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2006 (publicada al BOP 
núm. 68, de 20-3-07) contempla en el seu article 6 el procediment de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual 
cosa es fa necessària l’existència d’una ordenança per cada convocatòria. Per 



 

aquesta raó, correspon aprovar la present ordenança específica reguladora 
d’aquesta subvenció, prèviament a la convocatòria corresponent que prendrà 
base d’aquesta, en els termes que s’hi contemplen. Aquestes subvencions es 
concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les bases que 
s’estableixen en la present ordenança específica.  
 
III. Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals i els articles 178 i 179 del Text Refós de la LMRLC, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment a seguir per a 
l’aprovació d’ordenances municipals. 
 
IV. Correspon al Ple de la Corporació l’aprovació de les ordenances 
municipals, conforme a l’article 22.2 d) de la Llei reguladora de les bases de 
règim local i l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a 
la Ciutat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
“PRIMER. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança específica reguladora de les 
bases per a la concessió de subvencions per a actuacions de rehabilitació de 
locals comercials dins l’àmbit del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic 
de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2012, segons el text que s’adjunta al present 
acord. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de 
l’Ordenança pel termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en la 
Regidoria d’Urbanisme, Obres i Habitatge, ubicada al carrer de Josep Llanza 
1-7, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara 
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament, sense necessitat 
de cap tràmit ulterior.  
 



 

Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma 
següent: 
 
a)  Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com 

el text íntegre de l’Ordenança. 
 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 

anteriorment esmentada.” 
 
 
 
ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LES BASES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE 
LOCALS COMERCIALS DINS DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL DEL NUCLI ANTIC DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER A L’ANY 2012 
  
 
 
ARTICLE 1. Objecte de la subvenció 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està desenvolupant des de l’any 2006 el Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic (PINA), cofinançat per la Generalitat de Catalunya 
en el marc de la Llei 2/2011, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que la 
desenvolupa.  
 
Un dels objectius del Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic és la revitalització 
econòmica del barri. En aquest sentit, cal impulsar actuacions que facilitin l’arribada 
d’emprenedors/es que vulguin ubicar el seu comerç o activitat econòmica al nucli antic 
i també oferir facilitats al comerç existent perquè puguin fer millores en el seu 
establiment.  
 
Les subvencions que es regulen en les presents Bases tenen com a objecte finançar 
determinades actuacions de rehabilitació de locals comercials ubicats dins de l’àmbit 
del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova.  Concretament, 
l’objectiu d’aquesta subvenció és facilitar la modernització dels establiments 
comercials del nucli antic, així com afavorir la instal·lació de noves activitats 
econòmiques en aquesta zona de la ciutat.  
 
ARTICLE 2. Beneficiaris  
 
Tindran la consideració de beneficiari, tota persona física o jurídica, que promou i/o 
realitza l’activitat descrita en el punt anterior. Els sol·licitants podran actuar per si 
mateixos o mitjançant representant legal. 
 
Específicament, podran sol·licitar les subvencions:  
 



 

• Establiments ja existents: persones físiques o jurídiques que siguin titulars de 
la llicència d’activitat vigent de l’establiment objecte d’ajut.  

• Establiments de nova implantació: persones físiques o jurídiques que hagin 
sol·licitat les corresponents llicències en el moment de presentar la 
documentació per demanar l’ajut per a la rehabilitació.  

 
No podran obtenir la condició de beneficiari de les subvencions les persones físiques 
o jurídiques en qui es presenti alguna de les circumstàncies previstes a l’apartat 3r de 
l’article 3 de l’Ordenança general reguladora de les subvencions. 
 
ARTICLE 3. Conceptes subvencionables 
 
Les actuacions que són objecte de subvenció són les següents: 
 
Imatge exterior de l’establiment:  
 

• Actuació d’embelliment d’aparadors, de la imatge corporativa de l’establiment i 
il·luminació del mateix.  

• Transformació o substitució de rètols exteriors.  
• Col·locació o substitució de tendals exteriors.  
• Instal·lació, automatització o substitució de portals o altres sistemes de 

tancament. 
• Adequació de façanes: adaptació del cablejat i dels aires condicionats a la 

normativa vigent.   
 
Imatge interior i/o modernització de l’establiment :  
 

• Millora de les condicions d’accessibilitat del local.   
• Millora i manteniment dels locals:  obres, pintura  i instal·lacions.   
• Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa.  
• Adequació de lavabos per donar compliment a la normativa d’accessibilitat.  

 
Obtenció de les llicències municipals corresponents:  
 

• Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic per tramitar 
les llicències corresponents.  

 
Totes les actuacions s’han d’ajustar a les normatives reguladores corresponents. 
 
ARTICLE 4. Conceptes no subvencionables 
 
En aquesta convocatòria no es podran presentar com a despeses subvencionables 
les derivades d’impostos, llicències d’obres i taxes municipals.  
 
ARTICLE 5. Dotació pressupostària. Import de la subvenció 
 
Es destinarà a la concessió d’aquesta subvenció la quantia màxima i total de 
CINQUANTA MIL EUROS (50.000 €), en desplegament del Projecte d’Intervenció 



 

Integral “Nucli Antic de Vilanova”, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
40.151.48002 corresponent al present exercici pressupostari 2012, d’acord amb les 
previsions econòmiques establertes en dit Projecte d’Intervenció Integral, i de 
conformitat amb la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 
data 6 de juny de 2006.   
 
Les actuacions per les quals s’hagi sol·licitat subvenció i s’hagin resolt favorablement, 
rebran un ajut del 50% del pressupost protegible. Es fixa un màxim de 2.000 euros 
(DOS MIL EUROS) per a cada sol·licitud presentada.   
 
El pressupost protegible estarà constituït pel Pressupost d’execució material de 
l’actuació i els honoraris facultatius.  
 
La subvenció serà compatible amb d’altres ajuts d’altres administracions sempre que 
la totalitat d’elles no superi el 100% de la despesa.  
 
ARTICLE 6. Règim jurídic 
 
La present ordenança s’aprova a l’empara de l’Ordenança General reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de novembre 
de 2006 (publicada al BOP núm. 68 de 20-03-07) i de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions i reglament que la desenvolupa, i que serà 
d’aplicació subsidiària en tot allò no previst específicament en aquesta. 
 
La referida Ordenança General contempla en el seu article 6 el procediment de 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per la qual cosa es 
fa necessària l’existència d’una ordenança per a cada convocatòria. Per aquesta raó, 
correspon aprovar la present ordenança específica reguladora d’aquesta subvenció, 
prèviament a la convocatòria corresponent que prendrà base d’aquesta, en els termes 
que s’hi contemplen.    
 
Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva, d’acord 
amb les bases que s’estableixen en la present ordenança específica.  
 
ARTICLE 7. Procediment per a la concessió de la subvenció 
 
Es publicarà la convocatòria d’aquesta subvenció, que s’efectuarà per l’Alcaldia, 
mitjançant anunci que serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en un diari de difusió local i al tauler d’edictes de la corporació. En la convocatòria es 
determinarà el termini màxim concret per a la presentació de sol·licituds. 
 
Presentació de sol·licituds:  
 
La sol·licitud, dirigida a la Sra. alcaldessa de l’Ajuntament, es presentarà en el 
Registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o per qualsevol dels mitjans 
assenyalats en l’article 38 de la llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques  i del procediment Administratiu Comú.  
 



 

El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
i a la web d’aquest ajuntament. La presentació de les sol·licituds implica la plena 
acceptació de les bases d’aquestes subvencions.  
 
S’acompanyarà la sol·licitud amb els documents següents:  
 

• DNI, NIE O CIF del sol·licitant. 
• Document acreditatiu de tenir les llicències municipals pertinents o d’haver-la 

sol·licitat.  
• Breu memòria de les actuacions a realitzar i pressupost previst de els 

despeses objecte de la subvenció. 
 
Es podran subvencionar les actuacions que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener del 
2012.   
 
En cas de que s’aportin fotocòpies, hauran de ser degudament compulsades davant 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’oportuna comparació amb els 
originals.  
 
Si la sol·licitud no reuneix tots els requisits establerts en aquesta ordenança, l’òrgan 
competent requerirà a l’interessat perquè l’esmeni en el termini màxim i improrrogable 
de deu dies, indicant-li que si no ho fes, se’l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, 
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 71 de la 
Llei 30/1992.  
 
Instrucció del procediment:  
 
L'òrgan instructor serà el regidor d’Urbanisme, Obres i Habitatge, o persona en qui 
delegui.  
 
Les activitats d'instrucció comprendran les activitats següents: 
 

-  Petició d’aquells informes que estimi necessaris i/o convenients per a 
l’avaluació de les sol·licituds que es formulin. 

-  Verificació prèvia del compliment de les condicions imposades per adquirir la 
condició de beneficiari de la subvenció. 

-  Avaluació de les sol·licituds o peticions, efectuada conforme als criteris, formes 
i prioritats de valoració, que es defineixen en la base següent. 

 
Una vegada avaluades les sol·licituds, es remetrà l'expedient a l’òrgan col·legiat que, 
en compliment de l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, emetrà 
Informes sobre les sol·licituds. El dit òrgan, que es denominarà Comissió de 
Concessió de Subvencions, estarà format pels membres següents: 
 

- El director del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova o 
persona en qui delegui.  

- Un tècnic del departament de Llicències i Disciplina.  
- Un tècnic assessor jurídic de la corporació.  



 

 
A la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà 
la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de notificar-se 
als interessats en la forma que s'estableixi en la convocatòria, en un termini de deu 
dies per presentar al·legacions. 
 
La proposta de resolució definitiva haurà de contenir: 
 

- La relació de sol·licitants per als qui es proposa la concessió de la subvenció. 
- La quantia específica de la subvenció. 
- Especificació de l’avaluació i els criteris seguits per efectuar-la. 

 
Resolució:  
 
Aprovada la resolució definitiva, l’òrgan municipal competent resoldrà el procediment. 
La resolució es motivarà i, en tot cas, hauran de quedar acreditats els fonaments de la 
resolució que s'adopti. 
 
Haurà de contenir el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui concedeix la subvenció 
i la desestimació de la resta de les sol·licituds. El termini màxim de resolució i 
notificació és de sis mesos. El termini es computarà des de la publicació de la 
corresponent convocatòria, llevat que aquesta posposi els seus efectes a una data 
posterior. 
 
La resolució de la concessió de la subvenció posarà fi a la via administrativa.  
 
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als 
interessats per entendre desestimada la sol·licitud de la concessió per silenci 
administratiu. 
 
Els ajuts s’entendran acceptats si transcorreguts deu dies naturals des de la 
notificació de la seva concessió, el beneficiari no s’ha manifestat en sentit contrari. 
 
ARTICLE 8. Criteris per a l’assignació de les subvencions 
 
Tots els sol·licitants de subvenció que compleixin correctament amb els tràmits, 
justificacions i obligacions que es preveuen en aquestes Bases, podran obtenir fins al 
50% del pressupost protegible de l’actuació objecte de subvenció, amb un màxim de 
2.000 euros (DOS MIL EUROS), d’acord amb l’article 5 de la present Ordenança. 
 
Tot això, per ordre cronològic d’entrada de les sol·licituds i fins el límit del crèdit 
pressupostàriament disponible per a la subvenció d’aquestes actuacions.  
 
ARTICLE 9. Obligacions dels beneficiaris 
 
Les obligacions dels beneficiaris són les següents: 
 
a)  Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el 

comportament  que fonamenta la concessió de la subvenció. 



 

 
b)  Justificar davant l’òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així 

com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la 
concessió o gaudi de la subvenció. 

 
c)  Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així 

com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els 
òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta 
informació li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors. 

 
d)  Comunicar a l’òrgan concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos 

o recursos que financin les activitats subvencionades. 
 
e)  Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució, que es troba al 

corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la 
Seguretat Social. 

 
f)   Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents 

degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial 
aplicable al beneficiari en cada cas. 

 
g)  Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de 
comprovació i control. 

 
h)  Donar l'adequada publicitat de caràcter públic del finançament de programes, 

activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin objecte de 
subvenció. 

 
i)   Si s’estigués en curs d'alguna de les causes de reintegrament, s'haurà de procedir 

al reintegrament de la quantia rebuda. 
 
j)   Els promotors de les obres/actuacions hauran de permetre, obligatòriament, 

l’accés dels tècnics de l’Ajuntament al local on es desenvolupa l’activitat, per tal 
d’efectuar les inspeccions pertinents, amb la finalitat de comprovar les obres o 
actuacions que s’estiguin desenvolupant. 

 
ARTICLE 10. Criteris tècnics de les actuacions 
 
No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en situació 
d’infracció urbanística i/o ordre d’execució. Qualsevol infracció en aquest sentit 
produirà pèrdua de l’ajut, fins i tot en el cas que ja s’hagués resolt el seu atorgament, 
amb independència de les actuacions sancionadores municipals que corresponguin. 
 
L’interessat autoritzarà, en la sol·licitud de la subvenció, a l’Ajuntament a fer públiques 
les dades següents de la seva actuació: tipus d’actuació, fotografies significatives de 
l’estat inicial i final, adreça del local, pressupost de les obres, subvenció atorgada, 
descripció de l’estat original del local i descripció de les obres o actuacions 
efectuades. 



 

 
ARTICLE 11. Justificació i Cobrament  
 
Per percebre la subvenció serà necessari presentar a l’Ajuntament la documentació 
següent:  
 

- Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcaldessa, sol·licitant el 
pagament de la subvenció, indicant el nombre de compte bancari al qual s’hagi 
d’efectuar la transferència.  

- Memòria de l’activitat realitzada. 
- Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la 

despesa. 
- Justificant del pagament de les factures aportades.  

 
Pel que fa a la documentació acreditativa de la corresponent autorització municipal 
per exercir l’activitat, aquesta serà prèviament verificada pels serveis municipals 
corresponents, sense necessitat de la seva justificació per part de l’interessat. 
 
La documentació justificativa haurà de presentar-se en el termini d’un mes des de la 
finalització de l’activitat subvencionada, tret que en la convocatòria s’estableixi un altre 
específic. 
 
ARTICLE 12. El reintegrament. Mesures de garantia 
 
1. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de 
demora des del moment del pagament de la subvenció fins el dia que s'acordi la 
procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei General 
de Subvencions, en els casos assenyalats en l'article 10 de l'Ordenança General 
reguladora de la concessió de subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data 
6 de novembre de 2006 (publicada al BOP núm. 68, de 20-3-07), i d’acord amb els 
articles 37 i 38 de la Llei General de Subvencions. 
 
2. L'òrgan concedent podrà realitzar els controls administratius i inspeccions que 
consideri oportuns a fi de comprovar la veracitat de les dades consignades en la 
documentació presentada, així com el compliment dels requisits per a la percepció de 
l'ajuda.  
 
El beneficiari tindrà l'obligació de col·laborar en la dita inspecció, proporcionant les 
dades requerides i facilitant, si escau, l'accés a dependències amb què es realitzen les 
activitats. 
 
ARTICLE 13. Modificació de la Resolució 
 
Concedida una subvenció, a sol·licitud de l’interessat podrà acordar-se per l'òrgan 
concedent la seva modificació, amb un informe previ de la Comissió de Concessió de 
Subvencions, sempre que es compleixin els requisits següents:  
 

-  Que les circumstàncies que justifiquin la modificació no hagin depès de la 
voluntat del beneficiari.  



 

-  Que les condicions, elements o circumstàncies que es van tenir en compte per 
concedir la subvenció, s'han vist modificats pel que és necessari procedir a 
una revisió de la subvenció concedida. 

 
ARTICLE 14. Compatibilitat de les Subvencions 
 
La concessió d'aquestes ajudes serà compatible amb qualsevol altre tipus de 
subvenció o ajuda. 
 
En cap cas l'import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en 
concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de 
l'activitat subvencionada. 
 
El beneficiari tindrà l'obligació de comunicar a l'òrgan concedent o a l'Entitat 
col·laboradora l'obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a 
la mateixa finalitat. 
 
ARTICLE 15. Infraccions i sancions 
 
Els responsables de les infraccions, i les infraccions i sancions seran les establertes 
en els articles 12 a 17 de l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de 
Subvencions. 
 
ARTICLE 16. Entrada en vigor 
 
La present Ordenança entra en vigor un vegada publicat íntegrament el seu text en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i transcorregut el termini establert en 
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 30 d’abril de 2012 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, en tot cas, com ja saben vostès, estem en la 
darrera fase del PINA, del Projecte Integral del Nucli Antic, amb el qual pues ja 
s’han executat tota la part d’obres respecte al que era el tema de carrers, les 
subvencions de rehabilitació de façanes, i ens trobem amb l’última part de la 
subvenció en la qual el que es proposa una part destinada a la promoció i la 
revitalització del barri.  En aquest cas s’han destinat una quantitat equivalent a 
50.000 euros, destinades a l’ajut als diferents locals amb la intenció d’impulsar 



 

actuacions que facilitin l’arribada d’emprenedors i ajudar els propis comerciants 
existents al barri.  Llavorens el que fa aquesta ordenança bàsicament és 
regular les condicions amb les quals s’aplicarà. 
 
Bàsicament comentar que el màxim de subvenció que s’adjudicarà serà de 
2.000 euros.  Sempre cofinançat com màxim al 50%, el qual vol dir que una 
persona que demani una subvenció de 5.000 euros, pues se li podran 
adjudicar els 2.000, però si és menor la quantitat, si són 3.000 o són 1.000 o el 
que sigui només serà el 50% del total de la quantitat sol·licitada. 
 
Les bases estableixen bàsicament la quantitat aquesta.  Són millores dels 
locals amb la intenció d’ajudar, com he dit abans, a la promoció del barri, i ajuts 
que puguin anar des d’estètics a d’accessibilitat, a de funcionament de 
sistemes energètics o de diferents condicionaments en quant a instal·lacions. 
 
En tot cas comentar que el sistema també que s’ha decidit és cronològic, en el 
mateix cas que s’havia... de la mateixa manera que s’havia plantejat les 
rehabilitacions de les façanes, la sol·licitud de les rehabilitacions de les 
façanes,  i dir que es faran sota aquests criteris. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Primer en aquest sentit doncs felicitem que arribi doncs l’aprovació 
concretament de l’ordenança reguladora de les bases.  Lamentar que 
solsament siguin 50.000 euros, encara que sigui per al Nucli Antic.  I en tot cas 
que l’import que hi havia per a la rehabilitació de la ciutat, doncs són 100.000 
euros, menys aquests 50.000 que van concretament al Nucli Antic, i ens 
queden 50.000 per rehabilitar els habitatges de la nostra ciutat.  I en tot cas la 
voluntat de que el sector es pogués mantenir la petita i mitjana empresa.  Una 
xifra doncs realment poc substancial. 
 
Desitgem doncs que en aquest sentit aviat vingui l’ordenança reguladora 
d’aquests altres 50.000 que van per a tota la ciutat i en aquest sentit insistim 
des de la nostra formació, perquè creiem que és una línia clau i clara de també 
activar-nos econòmicament i tenir una línia en aquest sentit de sortida, encara 
que sigui petita, a la crisi econòmica, que mantinguin la demanda, la 
reivindicació a la Generalitat de Catalunya perquè els ajuts a la rehabilitació es 
mantinguin i que des de l’Oficina d’Habitatge, i en aquest sentit també en 
funció de la moció que es va donar, doncs mantinguem la línia de no renunciar 
a que la Generalitat fagi subvencions a la rehabilitació. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Bueno, simplement comentar que en aquest moment, a veure, l’únic que estem 
parlant, entenent que és molt important i creiem que és important la 
rehabilitació a la ciutat, en aquest cas concret s’està parlant d’un ajut al Nucli 
Antic dins del pressupost existent del PINA, que és un pressupost que ja 
existia, i que en tot cas el que s’ha intentat és derivar una part d’aquest 
pressupost que hi havia destinat a la promoció, encarrilat a la part de la 
rehabilitació.  Tampoc tenia que haver sigut així, sinó perquè hem considerat 
que una part de promoció de la ciutat era el poder ajudar d’alguna manera, 
encara que fos poc, als petits locals per intentar incentivar també d’alguna 
manera aquesta activació econòmica. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Hi havien més paraules sobre aquest tema?  Doncs per tant ja ho 
hem fet bé.  
 
Molt bé, no hi han més paraules.  Per tant passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 
  15. SERVEIS A LA CIUTAT. DONAR SUPORT A LA DECLARACIÓ DE 

VIC DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA 
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, al punt número 15.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 2012 Any 
Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per 
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d’incrementar l’accés 
sostenible a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable en l’àmbit 
local, regional, nacional i internacional. 



 

 
Prenent com a referència la Cimera de les Nacions Unides sobre Medi Ambient 
i Desenvolupament celebrada a Rio (1992) per la rellevància dels resultats 
assolits, i entenent que, per fer front als reptes econòmics, ambientals i socials 
actuals i donar resposta als efectes de la insostenibilitat, calen uns nous 
models de cooperació i governança a escala internacional, així com una visió 
integral de l’activitat humana i del planeta. 
 
Tenint en compte l’oportunitat per al debat i la reflexió que s’obre davant la 
celebració de la Conferència sobre Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides (Rio+20), prevista del 20 al 22 de juny de 2012 a Rio de 
Janeiro (Brasil). 
 
En el marc de la 12a Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat celebrada el passat 22 de febrer de 2012 es va aprovar la 
Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20 cap al bon govern 
ambiental i l’economia verda. Amb aquesta declaració la Xarxa assumeix el 
repte d’aportar noves propostes d’acció, dins del marc descrit i amb els criteris 
plantejats des d’altres àmbits institucionals, per la qual s’adopten els següents 
acords: 
 

• Potenciar les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment 
de la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental 
local. 

• Desenvolupar tots aquells camps generadors d’activitat econòmica 
verda. 

• Explorar les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la 
sostenibilitat en tots els sectors ambientals. 

• Estimular la coordinació entre administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que permetin 
un avançament net en desenvolupament sostenible. 

• Fomentar la cooperació amb el sector empresarial. 
• Garantir la contribució dels governs locals al desenvolupament de 

polítiques i accions d’educació i capacitació a tots nivells de la 
ciutadania, per tal de facilitar el ple desenvolupament de la sostenibilitat  
i de l’economia verda. 

• Establir lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i 
objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social, per tal d’afavorir la 
implementació de polítiques ambientals locals 

• Donar suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de 
sostenibilitat i eficiència en l’ús de recursos i, en particular, al Pacte dels 
alcaldes per una energia sostenible local. 

• Impulsar el treball en xarxa a nivell tècnic i polític com a espai de 
creixement municipal. 



 

 
Finalment, la Declaració de Vic insta als ajuntaments que formen part de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el Ple 
municipal, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local 
Rio+20.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la 
Ciutat proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  
 

A C O R D: 
 
“PRIMER. Donar suport a la Declaració de Vic aprovada en el marc de la 12a 
Assemblea general de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
celebrada el passat 22 de febrer de 2012; orientada al compromís local envers 
Rio+20 amb relació al bon govern ambiental i l’economia verda. 
  
SEGON. Notificar l’acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 
 

DECLARACIÓ DE VIC 
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: 

CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 
 

En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha 
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del 
desenvolupament sostenible al món municipal. 
 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra 
de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt 
d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions 
Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les 
Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera 
col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de Rio+20. 
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l’any 
2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat 
per aprofundir la presa de consciència sobre la importància d’incrementar l’accés 
sostenible a l’energia, l’eficiència energètica i l’energia renovable en l’àmbit local, 
regional, nacional i internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat 
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar.  
Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia 
verda en el context de desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis 
que corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
s’ha fet en la direcció correcta. 



 

 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat 
un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis 
d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per 
aplicar en els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes 
les quals redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús 
dels recursos i, en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental 
municipal més eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals i, més 
recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i 
de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per 
una Energia Sostenible Local. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova 
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d’aprovar, i tenint 
present el treball impulsat a Catalunya durant l’any passat, orientat a preparar la 
participació activa del nostre país a la Conferència, la Xarxa assumeix el repte 
d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el marc suara 
descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals. 
 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
ACORDEM: 
 
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la 
seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè 
entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris 
d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual. 
 
DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament 
sostenible. 
 
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat 
en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i 
energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament de residus, gestió del soroll, 
comunicació ambiental i consum responsable. 
 
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i 
nacional en l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un 
avançament net en desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos 
invertits, econòmics, humans i d’organització. 
  
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar 
oportunitats de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat. 
 



 

GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i 
accions d’educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple 
desenvolupament de la sostenibilitat i de l’economia verda, així com donar suport a 
l’impuls a les actuacions de recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin 
afrontar els reptes de futur. 
 
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i 
objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de 
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la 
implementació de les polítiques ambientals locals. 
 
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat 
i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia 
sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i 
la millora de la comptabilitat energètica. 
 
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de 
construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal. 
 
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens 
municipals, abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local 
envers Rio+20, i a notificar els acords a la presidència de la Xarxa. 
 

12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
Vic, 22 de febrer de 2012 

_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  La Declaració de Vic és l’acord de tots els municipis 
que formen la Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat, de recolzar la 
Cimera de les Nacions Unides sobre el desenvolupament socialist.... perdó, 
sostenible, coneguda com a Rio+20, i de seguir donant suport a les polítiques 
de sostenibilitat, ocupació i economia verda. 
 
De fet, l’Ajuntament de Vilanova, des de diverses vessants, ja està donant 
suport a accions d’aquest tipus, com pot ser des de la mateixa pertinença a la 
Xarxa de Municipis, o amb el Pacte d’Alcaldes per una sostenibilitat energètica, 
o des de projectes d’educació ambiental que s’estan desenvolupant a la ciutat, 
com l’Agenda 21, per exemple. 
 



 

Donat que Vilanova forma part de la Xarxa de Municipis i donat que des del 
propi Ajuntament s’estan realitzant accions en el sentit del que parla la 
Declaració de Vic, doncs us demanem el suport al seu text.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  S’ha donat compte.  Paraules?  I el Partit Socialista que no ho demani 
per al·lusions, eh?  
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas és un donar compte i per tant... sí, no? és donar compte?  Ah no, 
donar suport, perdó, suport, el nostre suport a la Declaració de Vic.  És una 
declaració que també va ser votada en el Consell Comarcal i per tant que com 
a comarca doncs també estem adherits.  Però en tot cas que no quedi com 
sempre a vegades que fem aquestes declaracions de bones intencions els 
ajuntaments, els ens locals, sinó que realment sigui efectiu i clar el treball cap a 
la sostenibilitat.  I en aquest sentit sí que com a ajuntament hi tenim un clar 
instrument, que és el Pacte d’Alcaldes i, per tant, el Pla d’acció per l’energia 
sostenible i per tant per l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.  Pla que es 
va aprovar per aquest Ple i que marca tot un seguit d’accions que porten a 
terme doncs aquest estalvi energètic en els consums municipals i de ciutat.  I 
que per tant nosaltres demanarem i vetllarem perquè es compleixin aquelles 
accions, que ademés estaven pressupostades i que s’havien de fer al llarg del 
temps. 
 
Per tant, el nostre suport, però en aquest sentit doncs que no quedi en una 
intencionalitat o en una declaració, sinó realment en treball i compromisos 
concrets per a l’estalvi i l’eficiència energètica. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, una mica en el mateix sentit de lo que deia la senyora Sánchez.  A 
vegades és molt fàcil i molt maco doncs signar declaracions d’aquest tipus, 
convenis d’aquest tipus, però moltes d’aquestes vegades es queden en no res.  
I hi han molts exemples, no només a nivell d’aquest Ajuntament on en temes 
de sostenibilitat creiem que podria fer molt més i que es podrien fer polítiques 
molt més valentes que no s’estan fent, però creiem que és un problema que 



 

s’estén a tot el país, no?, per exemple l’Estat espanyol va signar el Protocol de 
Kyoto, des d’aquí ens posàvem les mans al cap de que Estats Units no ho fes, 
i Espanya el Protocol de Kyoto se’l va passar per allà on li va semblar i resulta 
que va augmentar més l’emisió de cert tipus de gasos que no pas altres països 
que no l’havien signat. 
 
Per tant, creiem que és interessant doncs fer aquest tipus de declaracions, que 
és imprescindible, que a nivell mundial doncs s’han de fer iniciatives que ens 
portin tots doncs a millorar el planeta, però bé, si això només ha de quedar en 
signar i fer la foto, doncs creiem que és poc útil.  Però com dèiem, doncs 
donarem suport i votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Alguna paraula més?  Per tant, passem a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 

  16. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL DE 17 
D’ABRIL DE 2012, D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS 
D’HABITATGE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 16.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’ACORDA: 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local del dia 17 d’abril de 2012, pel 
qual s’aprova l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la 
Diputació de Barcelona, el qual diu literalment el següent: 
 

Primer. Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Segon. Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de 
Serveis Locals d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament, 
que s’adjunta a aquesta proposta. 
 



 

Tercer. Nomenar el Sr. Joan Giribet de Sebastián en qualitat de 
representant polític, interlocutor i responsable de la participació de 
l’Ajuntament en la XSLH a nivell polític. 
 
Nomenar la Sra. Griselda Fernández Madrid en qualitat de representant 
tècnica, interlocutora i responsable de la participació de l’Ajuntament en 
la XSLH a nivell tècnic.  
 
Quart. Sotmetre a ratificació pel Ple municipal el present acord. 
 
Cinquè. Traslladar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies.  La Diputació de Barcelona ha constituït una xarxa de serveis de 
locals d’habitatge, amb l’objectiu de donar suport als municipis i altres 
estructures locals que presenten serveis d’habitatge a la província de 
Barcelona.  Aquesta xarxa disposa d’un portal web propi, des d’on es 
fonamenta el treball de coordinació entre diferents municipis de la província i 
permet un intercanvi d’opinions i de relació i una recerca d’informació que pot 
ser molt útil entre els diferents municipis, i que alhora servirà d’eina de suport 
tècnic i jurídic als ajuntaments.   
 
Llavors el nostre Ajuntament ja es va adreçar el passat mes d’abril a la 
Diputació sol·licitant l’adhesió formal de la xarxa i que ara se sotmet a la 
ratificació del Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Giribet.  Paraules sobre aquest punt?  És una ratificació, per 
tant hem de votar.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Portem gairebé dues hores de Ple.  Si els hi sembla, fem una pausa de 10 
minuts i a les 7 en punt tornem a començar.  Sí?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Pensava que entraríem a les mocions i no, i queden més coses. 
 



 

ALCALDESSA 
 
A veure, si volen continuem. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, el que volia demanar, un prec era que en les mocions, com hi han 
persones que han vingut de l’escola Pasifae i hi han nens, i aquest Ple ha sigut 
avui deferent doncs amb la visita a la comarca del president de la Generalitat i 
hem avançat l’hora, sí que demanaria poder avançar la moció número 19, hi ha 
una moció, per no fer-los esperar en aquest sentit.  Que siguem també 
deferents amb els pares i els nens que... 
 
ALCALDESSA 
 
Si els hi sembla fem això, parem 10 minutets, a les 7 en punt comencem, fem 
el punt número 17, i després la moció que ha demanat.  D’acord?  Però a les 7 
en punt, eh?, comencem. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Seguidament es fa una pausa de deu minuts. 
 
(Pausa) 

 
  17. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA NETEJA VIÀRIA AMB VALORIZA, 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA. 

 
ALCALDESSA 
 
Anem pel punt número 17.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que en data 11 de gener de 2010 es va signar el contracte de gestió 
integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi 
de Vilanova i la Geltrú amb l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA (en aquell moment denominada SUFI, SA). 
 
Atès que les condicions inicials en què es va signar el citat contracte han sofert 
diverses modificacions durant els últims anys pel que fa a les condicions 
laborals dels treballadors, les necessitats organitzatives i de dotació de 
recursos humans, i les prioritats del servei públic en concurs. 



 

 
Atès que aquestes modificacions han provocat discrepàncies interpretatives de 
les clàusules contractuals, i que és interès de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú aclarir-les i evitar futures discrepàncies amb la concessionària per la 
interpretació de les clàusules contractuals. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’”Acord de Modificacions del Contracte de la Gestió 
Integrada del Servei Públic de Neteja Viària i Recollida dels Residus del 
Municipi de Vilanova i la Geltrú per recollir canvis en el funcionament i noves 
prioritats del servei”, el text del qual s’adjunta, entre l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, amb 
efectes des del 2 de maig de 2012. 
 
SEGON. Facultar l’alcaldessa per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització d’aquest acord.” 
 
 
 
 
ACORD DE MODIFICACIONS DEL CONTRACTE DE LA GESTIÓ INTEGRADA DEL 
SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DELS RESIDUS DEL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER RECOLLIR CANVIS EN EL 
FUNCIONAMENT I NOVES PRIORITATS DEL SERVEI 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, a 2 de maig de 2012 
 
 
     REUNITS: 
 
D’una part, l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, l’alcaldessa-presidenta l’Il·lma. 
Sra. NEUS LLOVERAS MASSANA, acompanyada per la Sra. GLORIA GARCIA 
PRIETO, regidora de Serveis Viaris, Mobilitat, Participació i Cooperació; assistida en 
aquest acte pel secretari de la Corporació Sr. JOSEP GOMARIZ I MESEGUER, que 
manifesten que, per a la plena validesa del present Acord, haurà de ser ratificat en Ple 
de la corporació de data a 7 de maig de 2012. 
 

D’altra part, VALORIZA Servicios Medioambientales, SA, amb NIF. A-28760692 i 
domicili al carrer Federico Salmón, 8, 28016 Madrid, i en el seu nom i representació 
com a apoderat el Sr. JAVIER SAN MILLAN PEREZAGUA, director general dels 
serveis municipals i amb NIF 25.138.599-J. 
 
 
 



 

     MANIFESTEN: 
 
Que ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament en la respectiva qualitat 
amb la que actuen, plena capacitat per a contractar i obligar-se, i en especial, per a 
formalitzar el present acord, i la seva lliure i espontània voluntat, declaren i fan constar 
els següents 
 
     ANTECEDENTS: 
 

1.  Ates que les condicions inicials en les que es va signar el contracte en data a 
11 de gener de 2010, de la gestió integrada del servei públic de neteja viària i 
recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, han sofert diverses 
modificacions durant els últims dos anys, pel que fa a les condicions socials 
dels treballadors de la plantilla de la Neteja Viària, així com per les necessitats 
organitzatives i de dotació de recursos humans del servei i les prioritats de 
l’interès públic en concurs. 

 
2.  Ateses les discrepàncies existents en la interpretació de les clàusules 

contractuals en relació amb el Plecs Administratius de la contractació, així com 
en relació amb els acords assolits entre ambdues parts per a la redefinició del 
servei en funció de les millores de les condicions socials convingudes amb la 
plantilla de Neteja Viària, i en el ben entès de que la intenció d’ambdues parts 
és la de arribar a un acord marc que regeixi el citat contracte en el futur, 
resulta necessari clarificar alguns dels compromisos i obligacions de les parts 
així com redefinir organitzativament la forma de prestació del servei per poder 
optimitzar els recursos existents. 

 
En conseqüència, sobre la base dels antecedents exposats, és voluntat d’ambdues 
parts establir els mecanismes necessaris per adaptar el contracte a les noves 
circumstàncies que incideixen sobre  la prestació material del servei i les obligacions 
econòmiques derivades  amb la finalitat de viabilitzar la correcta prestació de la gestió 
integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, i per això subscriuen el present conveni conforme a les següents:  
 
 
     CLÀUSULES: 
 
PRIMERA.- Reordenació de la jornada laboral del personal de l’empresa. 
 
Ates que des de la data 7 de febrer de 2011, s’ha procedit, fruit de l’acord assolit amb 
els treballadors de Neteja Viària, Neteja de Graffitis i Neteja de Platges, a reordenar 
en termes quantitatius la jornada laboral del personal que presta el servei. 
 
Durant el present any 2012, un cop aplicada la reducció de jornada, els treballadors 
disposaran d’una jornada laboral de 35h setmanals. 
 
Ambdues parts convenen a establir que buscaran i acordaran fórmules organitzatives 
per garantir que, durant l’any 2012, es destini un dia de la reducció a lliure disposició 
del treballador, i els 3 restants fixats en el calendari per l’empresa. Per al 2013 seràn 2 



 

a lliure disposició i la resta fixats en el calemdari per l’empresa. Per al 2014, tots 4 
seràn de lliure disposició. Tot això amb la limitació de simultaneitat que es prevegui 
per cada moment amb la finalitat d’evitar una gran coincidència de persones no 
presents que puguin posar en risc la prestació dels serveis, així com el fet de que la 
petició s’haurà de fer amb la deguda antelació per permetre la previsió en 
l’organització del servei. Per tot això, consensuaran propostes destinades a complir 
amb el calendari i no posar en perill el servei prestat (sorteigs entre la plantilla per 
escollir entre determinades dates prèviament establertes, etc). 
 
L’acord a aquests efectes que signi ambdues parts amb els representants dels 
treballadors, s’annexarà al present Acord. 
 
En aquestes noves condicions l’empresa VALORIZA és compromet a garantir que, per 
al present any 2012 i els següents fins a l’expiració de la vigència del contracte, el 
servei s’organitzarà en base a un total de 18.890,60 jornades de treball a l’any 
destinades al servei de la Neteja Viària, donant estricte acompliment a les necessitats 
del servei expressades als Plecs Administratius i Tècnics, així com al contracte de 
concessió, modificats i interpretats amb subjecció i de conformitat amb el present 
document. 
 
 
SEGONA.- Normalització dels contenidors soterrats i de superfície. 
 
Donada la situació creada a la ciutat de Vilanova per les múltiples avaries en els 
contenidors soterrats i la manca de reposició dels de superfície, especialment en els 
contenidors de paper i cartró que han patit elevats nivells de vandalisme, per afavorir 
la normalització en el seu funcionament i la seva reposició, l’Ajuntament accepta 
deixar sense efecte la obligació de l’empresa VALORIZA de finançament de 
campanyes de sensibilització que es fixava en el plec de condicions tècniques del 
contracte per un període de 3 anys que serà 2012, 2013 i 2014, amb la finalitat que es 
puguin aprofitar aquests recursos en la normalització d’aquests equipaments. 
 
El total de les campanyes de sensibilització que s’utilitzen ascendeixen a un total de 
186.182,31 €, dels quals restem la quantitat pendent del 2011 de 34.244,98 €, 
resultant un total disponible de capital de 151.837,33 €. 
 
A canvi d’aquesta suspensió, l’empresa VALORIZA es compromet a realitzar totes les 
accions que siguin necessàries per tornar a deixar en correcte funcionament tots els 
contenidors soterrats de la ciutat, que segons el peritatge aportat per VALORIZA 
ascendeix a 88.550,00 €, i a destinar l’import restant disponible a realitzar reposicions 
per substituir les diferents fraccions de recollida que han sofert actes vandàlics a les 
illes de contenidors, així com a reparar o reposar el sistema d’elevació del 
compactador soterrat del Mercat.  
 
A tal efecte, per a determinar les accions necessàries a dur a terme per VALORIZA en 
relació a la reparació i posada en funcionament dels contenidors soterrats, es tindrà 
com a referència les accions contingudes al peritatge aportat per ella mateixa i adjunt 
al present document, havent d’ésser realitzades, totes elles, en un termini màxim de 6 



 

mesos a comptar des del dia d’avui (és a dir, com a màxim i per tot, el proper dia 2 de 
novembre de 2012). 
 
La reposició d’elements necessaris per a substituir les diferents fraccions de recollida 
que el import restant disponible permeti en totes les illes de contenidors, es realitzarà 
paulatinament en un període màxim de 6 mesos, i, si el pressupost ho permet,  es 
disposarà d’un remanent per anar cobrint totes aquelles noves necessitats que es 
plantegin i que s’hauran de cobrir de forma automàtica. A aquests efectes, l’empresa 
VALORIZA podrà acopiar els contenidors en les instal·lacions municipals del Punt Net 
sense cap cost a càrrec seu per aquest concepte. 
 
En conseqüència, el conjunt d’obligacions assumides per part de VALORIZA en virtut 
de la present clàusula, en cap cas podrà suposar un cost a càrrec seu superior a 
l’import total de 151.837,33 €. Un cop disposat totalment aquest import, no es podrà 
exigir a VALORIZA noves despeses o inversions pels conceptes previstos en aquesta 
clàusula sense convenir-se per ambdues parts la corresponent contraprestació. 
 
Les parts convindran cadascuna de les actuacions concretes a dur a terme per al 
compliment de les finalitats  previstes de la present clàusula, als quals efectes 
VALORIZA requerirà la prèvia conformitat i aprovació de l’Ajuntament amb caràcter 
previ a efectuar cap disposició a càrrec de la quantitat indicada al paràgraf anterior. 
 
Les obligacions i compromisos fixats en la present clàusula ho són sense perjudici de 
les obligacions assumides per VALORIZA mitjançant la seva oferta pel que fa al 
manteniment, neteja i reposició de contenidors, que seguiran essent plenament 
exigides en els termes previstos a l’oferta i amb el límit econòmic fixat en la pròpia 
oferta. 
 
D’altra banda, ambdues parts convindran les mesures a adoptar per tal d’intentar 
reduir els nivells de vandalisme que pateixen els contenidors. 
 
 
TERCERA.- Cobertura de l’absentisme. 
 
Ateses les diverses interpretacions que ha donat la clàusula de cobertura de 
l’absentisme de personal per malaltia, hores sindicals, festes per conveni, vacances, 
rotacions, altres permisos o causes diverses recollida en els Plecs Administratius i 
Tècnics, en relació amb la oferta presentada per l’empresa, i per tal d’aclarir aquest 
concepte i solventar-ho  les parts convenen que: 
 

(i) D’acord amb el previst en la seva oferta, i per tal de donar cobertura a 
l’absentisme que es produeixi, VALORIZA destinarà recursos addicionals 
equivalents a un 3% de la plantilla necessària per a la prestació dels 
serveis. 

 
(ii) Sense perjudici de l’anterior, VALORIZA es compromet i obliga a que es 

prestin anualment en el servei de Neteja Viària, Neteja de Platges i 
Neteja de Graffitis un total de 18.890’60 jornades de treball, distribuïdes 
proporcionalment per mesos segons resulta del quadre següent. En 



 

conseqüència, VALORIZA destinarà els recursos necessaris, addicionals 
en el seu cas als previstos a l’anterior paràgraf (i), per tal de complir amb 
el número de jornades de treball compromeses. 

 
gen feb mar abr mai jun 

1.341’42 1.619’42 1.332’42 1.436’42 1.489’02 1.823’52 
 

jul ago sep oct nov des 
2.071’85 1925’35 1.648’85 1.408’25 1.432’25 1.361’25 

 
 

(iii) VALORIZA gestionarà els recursos humans disponibles en funció de 
l’absentisme que es produeixi en cada moment per tal d’atendre de la 
millor manera possible els serveis a prestar d’acord amb el model 
d’organització inclòs en la Clàusula Sisena d’aquest Acord. A aquests 
efectes, amb el consentiment del tècnic municipal o informant-lo dins de 
la mateixa jornada, VALORIZA podrà variar la dotació d’equips o el 
moment de prestació dels serveis, garantint en tot cas l’efectiva prestació 
del nombre de jornades mensuals compromès en l’anterior punt (ii).    

   
(iv) Atès que l’empresa està prestant les millores i jornades en serveis de 

recolida recollides a l’annexa 1, ambdues parts es comprometen que, en 
el termini màxim del 31 de maig de 2012, s’adoptaran els acords per 
optimitzar els serveis de recollida per tal de suprimir o compensar 
aquests excedents. Durant el mes de maig es descomptaran les 80,86 
jornades del total de les jornades de Neteja Viària compromeses per 
aquest mes de maig. 

 
(v) Excepcionalment, a data de signatura d’aquest Acord s’han prestat per 

part de l’Empresa un total de 368 jornades més de les que correspondria 
amb el fixat en aquesta Clàusula. En conseqüència, i als efectes de 
compensar aquestes jornades de més, els propers mesos, i fins a 31 de 
desembre de 2012, es reduiran les jornades a realitzar per tal que el total 
de jornades prestades al llarg d’aquest any es correspongui amb l’indicat 
en el punt (ii). 

 
 
QUARTA.- Prevenció de Riscos Laborals. 
 
L’empresa VALORIZA es compromet en aquest acte a presentar la corresponent 
documentació preventiva en els terminis - considerats com a màxims - que tot seguit 
s’indiquen,  : 
 

- Un mes a partir del dia de la data d’avui: relació detallada de les activitats que 
conformen el servei, relacionant cadascun dels treballs que les composen i el 
personal i equips associats a aquests treballs, amb indicació de tipus d’equip, 
marca i model. 

 



 

- Tres mesos: avaluacions de riscos i altres documents o accions preventives 
(incloent-hi manuals d’instruccions, d’ús, declaracions de conformitat, 
coordinacions d’activitats, acreditacions i d’altres que corresponguin) a 
proposta o sol·licitud del servei de prevenció de l’Ajuntament, això sense 
perjudici d’aquelles avaluacions, documents o accions que s’elaborin o es 
realitzin per iniciativa del servei de prevenció de VALORIZA. 

 
- Cada tres mesos, al menys: el servei de prevenció de l’Ajuntament i el servei 

de prevenció de VALORIZA es reuniran, a efectes de coordinació d’activitats i 
a fi d’efectuar,  segons el paràgraf anterior, les propostes o sol·licituds de la 
documentació i/o activitats preventives encara no realitzades i que restin 
pendents, i que s’entregaran en el termini màxim anteriorment indicat. 

 
- Als deu dies de produir-se un accident: la corresponent investigació d’accident. 

 
 
CINQUENA.- Manteniment de l’import del contracte. 
 
Les modificacions introduïdes en virtut del present Acord no modifiquen l’import del 
Contracte resultant de l’oferta adjudicatària. 
 
 
SISENA.- Proposta de reorganització de serveis. 
 
Les parts acorden, atenent les disponibilitats de recursos humans adscrits a la 
concessió, formalitzar la reorganització del servei (millores incloses) en les següents 
partides: 



 

VALORACIÓ JORNADES SEGONS SERVEI PRESENTAT EN LA MODIFICACIÓ DE L'ACORD 

 
 

SERVEI PERSONAL TORN 
FREQÜENCIA 

(*) 

JORNADES 
ANUALS 

PER SERVEI 

JORNADES 
ANUALS 
TOTALS 

TIPUS DESCRIPCIÓ MÀQUINA SECTOR PEO OPE 

 
 

CON 
 
 

M T  

HAKO 1M3 
Escombrada amb 
màquina especial de 
voreres 

ESCOMBRADORA 
HAKO 1M3     1  X   DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 277,0 

EMC 5M3 

Escombrada 
mecànica amb 
màquina propulsada 
per netejar calçades 
pròximes a les voreres 

ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 

EVO 
    1  X   DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 277,0 

EMX 

Escombrada de 
paviments entre 
operari en màquina i 
neteja manual 

ESCOMBRADORA 
SCHMIT 1    1  X   DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 554,0 

HIDRO-1 Neteja manual amb 
aigua a pressió HIDRO-1   1    X   DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 277,0 



 

HIDRO-2 Neteja manual amb 
aigua a pressió HIDRO-2   1    X   DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 277,0 

ESCOMBRADOR
A 

Escombrada en 
temporada de 
fulles amb màquina i 
dos peons amb 
bufadora. 

REFORÇ FULLES 
1 1    1  X   3 MESOS  72,0 144,0 

ESCOMBRADOR
A 

Escombrada en 
temporada de 
fulles amb màquina i 
dos peons amb 
bufadora. 

REFORÇ FULLES 
2 1    1    X 3 MESOS 72,0 144,0 

FREGADORA 
Màquina fregadora 
decapadora d'aigua 
calenta a alta pressió. 

FREGADORA 
HAKO   1    X   

DILLUNS A 
DIVENDRES (6 

mesos) 
139,0 139,0 

BALDEIG 
Màquina d'aigua a 
pressió sobre 
calçades 

BALDEJADORA 
DULEVO 5000 

HIDRO 
    1  X   DILLUNS A 

DISSABTE  277,0 277,0 

IT-01 1      X   225,0 225,0 

IT-02 1      X   225,0 225,0 

IT-03 1      X   225,0 225,0 

IT-04 1      X   225,0 225,0 

IT-05 1      X   225,0 225,0 

ESCOMBRAT 
MANUAL 

Neteja manual de 
la via pública de 
residus, escocells, 
herbes, terres i 
buidatge de 
papereres. 

  

IT-06 1      X   

DILLUNS A 
DISSABTE* 
* Dissabte 8 
peons menys 

225,0 225,0 



 
IT-07 1      X   225,0 225,0 

IT-08 1      X   225,0 225,0 

IT-09 1      X   277,0 277,0 

IT-10 1      X   277,0 277,0 

IT-11 1      X   277,0 277,0 

IT-12 1      X   277,0 277,0 

IT-13 1      X   277,0 277,0 

IT-14 1      X   277,0 277,0 

IT-15 1      X   277,0 277,0 

IT-16 1      X   277,0 277,0 

IT-17 1      X   277,0 277,0 

IT-18 1      X   277,0 277,0 

IT-19 1      X   277,0 277,0 

IT-20 1      X   277,0 277,0 

IT-21 1      X   277,0 277,0 

IT-22 1      X   277,0 277,0 

IT-23 1      X   277,0 277,0 



 
IT-24 1      X   277,0 277,0 

IT-26 1      X   277,0 277,0 

IT-27 1      X   277,0 277,0 

IT-28 1      X   277,0 277,0 
 

IT-29 1      X   277,0 277,0 

IT-40 1      X   277,0 277,0 

IT-25 1      X   192,0 192,0 

IT-30 1      X   192,0 192,0 

IT-32 1      X   192,0 192,0 

IT-33 1      X   192,0 192,0 

IT-34 1      X   192,0 192,0 

IT-36 1      X   192,0 192,0 

ESCOMBRAT 
MANUAL 
ALTERN 

Neteja manual de la 
via pública de 
residus, escocells, 
herbes, terres i 
buidatge de 
papereres. 

  

IT-37 1      X   

DIARI DLL-DS 
16 DE JUNY A 

15 DE 
SETEMBRE 
(ALTERN LA 

RESTA) 

192,0 192,0 

ESCOMBRAT 
VEHICLE 
AUXILIAR 

Neteja manual de la 
via pública de 
residus, escocells, 
herbes, terres i 
buidatge de 
papereres. Zones 
més allunyandes 

  IT-39 1      X   DILLUNS A 
DISSABTE 277,0 277,0 



 
IT-31 1      X   192,0 192,0 

IT-35 1      X   192,0 192,0 

IT-38 1      X   192,0 192,0 

ESCOMBRAT 
VEHICLE 
AUXILIAR 
ALTERN 

Neteja manual de la 
via pública de 
residus, escocells, 
herbes, terres i 
buidatge de 
papereres. Zones 
més allunyandes 

  

IT-41 1      X   

 
DIARI DLL-DS 
16 DE JUNY A 

15 DE 
SETEMBRE 
(ALTERN LA 

RESTA) 192,0 192,0 

MANTENIMENT 
PAPERERES 

Manteniment, 
reparació i reposició 
de papereres 

      1    X   DILLUNS A 
DIVENDRES 225,0 225,0 

ACCIÓ 
INMEDIATA 

Servei d'actuació 
urgent de diverses 
índoles. En casos 
normals realitza 
reforç de neteges. 

      1    X   

 
 
 
 

DISSABTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

52,0 52,0 

ACCIÓ 
INMEDIATA 

Servei d'actuació 
urgent de diverses 
índoles. En casos 
normals realitza 
reforç de neteges. 

    1  1    

X 
 
 
 

  DIUMENGE-
DIVENDRES 292,0 584,0 

REPÀS TARDA 
Neteja manual amb 
vehicle de caixa 
oberta que permet 

  EV01T 1  1      X DILLUNS A 
DISSABTE 277,0 554,0 



 
també recollida de 
volums. EM02T 1  1      X DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 554,0 

EQUIP 1   2    X   DILLUNS A 
DIVENDRES 225,0 450,0 

NETEJA 
PINTADES 

Neteja de pintades a 
edificis, parets, murs i 
mobiliari urbà. 

  

EQUIP 2   2      X DILLUNS A 
DIVENDRES 225,0 450,0 

RECOLLIDA 
MOBLES    EQUIP 3   2      X DILLUNS A 

DISSABTE 277,0 554,0 

ESCOMBRADA 
MANUAL   5      X   DIUMENGE I 

FESTIU 69,0 345,0 

ESCOMBRADA 
MANUAL   1      X   01/05 AL 30/09 16,0 16,0 

ESCOMBRADORA 
MECÀNICA     1    X   DIUMENGE I 

FESTIU 69,0 69,0 

ESCOMBRADORA 
MECÀNICA       1  X   01/05 AL 30/09 16,0 16,0 

HIDRO-1     1    X   DIUMENGE I 
FESTIU 69,0 69,0 

SERVEIS 
DIUMENGES I 

FESTIUS 
 

HIDRO-2     1    X   01/05 AL 30/09 16,0 16,0 



 

ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

  1    1    X 52,0 104,0 

HIDRO-1     1      X 52,0 52,0 

NETEJA 
MERCATS MAR I CENTRAL 

CAIXA OBERTA 
DOBLE CABINA   1    1    X 

DIVENDRES I 
DISSABTE 

52,0 104,0 

TRACTOR 
1     1  X   54,0 54,0 

TRACTOR 
2     1  X   54,0 54,0 

BREMACH     1  X   62,0 62,0 

BREMACH     1    X 62,0 62,0 

PICK-UP 1   1    X   62,0 62,0 

PICK-UP 2   1    X   62,0 62,0 

PICK-UP 3   1    X   62,0 62,0 

NETEJA DE 
PLATGES   

TEMPORADA 
ALTA 

PEO 10      X   

DILLUNS A 
DIUMENGE 

16/06 AL 17/08 

62,0 620,0 



 
TRACTOR 

1     1  X   105,0 105,0 

BREMACH     1  X   105,0 105,0 

PICK-UP 1   1    X   105,0 105,0 

PICK-UP 2   1        105,0 105,0 

TEMPORADA 
BAIXA 

PEO 2      X   

 
DILLUNS A 
DIUMENGE 

18/04 AL 15/06 
i 

16/08 AL 30/09 

105,0 210,0 

TRACTOR 
1     1  X   62,5 62,5 

PICK-UP 1   1    X   62,5 62,5 

TEMPORADA 
HIVERNAL 

PEO 2      X   

DIVENDRES I 
DILLUNS 

01/01 AL 17/04 
01/10 AL 31/12 

62,5 125,0 

CAVALCADA REIS 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   1   X 6 GENER 1,0 3,0 

TRES TOMBS 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2   X 17 GENER 1,0 4,0 

NETEJA PER 
FESTES 

TRES TOMBS CAMIÓ CUBA 

  

1   1   X 17 GENER 1,0 2,0 



 

TRES TOMBS 
CAMIO CAIXA 
OBERTA DOBLE 
CABINA 

  1     

  
 
 
 

17 GENER 1,0 1,0 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2   
X 

 
 

DIJOUS GRAS 
 
 
 

1,0 4,0 

CARNAVAL CAMIÓ CUBA 2   2   X DIJOUS GRAS 1,0 4,0 

CARNAVAL HIDRO ALTA 
PRESSIÓ 1 1       DIJOUS GRAS 1,0 2,0 

CARNAVAL PORTER CAIXA 
OBERTA 1 1       DIJOUS GRAS 1,0 2,0 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2     DIVENDRES 1,0 4,0 

CARNAVAL ESCOMBRADA 
MANUAL 15     X   DISSABTE 

MATÍ 1,0 15,0 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2     DISSABTE 
TARDA 1,0 4,0 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

3   3   X DIUMENGE 
1,0 

 
 

6,0 



 

CARNAVAL ESCOMBRADA 
MANUAL 5         DIUMENGE 1,0 5,0 

CARNAVAL PORTER CAIXA 
OBERTA 2 2       DIUMENGE 1,0 4,0 

CARNAVAL ESCOMBRADA 
MANUAL 12         DIUMENGE 

COMPARSES 1,0 12,0 

CARNAVAL CAMIÓ CUBA     1   
 

X 
 

DIUMENGE 
COMPARSES 1,0 1,0 

CARNAVAL TOTA LA 
PLANTILLA 63   X DIUMENGE 

COMPARSES 1,0 63,0 

CARNAVAL 
CAMIO CAIXA 
OBERTA DOBLE 
CABINA 

2   1   X DIUMENGE 
COMPARSES 1,0 3,0 

CARNAVAL TOTA LA 
PLANTILLA 63   X DILLUNS 1,0 63,0 

CARNAVAL HIDRO ALTA 
PRESSIÓ 10 18       DILLUNS 1,0 28,0 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

    8     DILLUNS 1,0 8,0 

CARNAVAL HIDRO ALTA 
PRESSIÓ 10 18       DIMARTS 1,0 28,0 



 

CARNAVAL 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

    8     DIMARTS 1,0 8,0 

CARNAVAL HIDRO ALTA 
PRESSIÓ 11 9       DIMECRES 1,0 20,0 

SANT JOAN CAMIÓ CUBA 2   2     JORNADES 
PUNTUALS 1,0 4,0 

SANT JOAN 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2     JORNADES 
PUNTUALS 1,0 4,0 

SANT JOAN PORTER CAIXA 
OBERTA 4 4       JORNADES 

PUNTUALS 1,0 8,0 

SANT JOAN ACCIO 
IMMEDIATA 1 1       JORNADES 

PUNTUALS 1,0 2,0 

SANT JOAN ESCOMBRADA 
MANUAL 15         JORNADES 

PUNTUALS 1,0 15,0 

FESTA BARRI 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   1   X JORNADES 
PUNTUALS 1,0 3,0 

FESTA BARRI CAMIÓ CUBA 1   1 
  

 
 

X JORNADES 
PUNTUALS 1,0 2,0 



 

FESTA BARRI 
CAMIO CAIXA 
OBERTA DOBLE 
CABINA 

2   1   X JORNADES 
PUNTUALS 1,0 3,0 

FESTA MAJOR 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   2   X 
ULTIM CAP 

SET JULIOL- 6 
D'AGOST 

1,0 4,0 

FESTA MAJOR ESCOMBRADA 
MANUAL 15         

ULTIM CAP 
SET JULIOL- 6 

D'AGOST 
1,0 15,0 

FESTA MAJOR CAMIÓ CUBA     1   X 
ULTIM CAP 

SET JULIOL- 6 
D'AGOST 

1,0 1,0 

FESTA MAJOR 
CAMIÓ CAIXA 
OBERTA DOBLE 
CABINA 

2   1   X 
ULTIM CAP 

SET JULIOL- 6 
D'AGOST 

1,0 3,0 

FIRA NOVEMBRE 
ESCOMBRADORA 
DULEVO 5000 
EVO 

2   1   X 6, 7, 8 I 9 DE 
NOVEMBRE 1,0 12,0 

FIRA NOVEMBRE CAMIÓ CUBA     1   X 6, 7, 8 I 9 DE 
NOVEMBRE 1,0 4,0 



 

FIRA NOVEMBRE 
CAMIÓ CAIXA 
OBERTA DOBLE 
CABINA 

2   1   X 6, 7, 8 I 9 DE 
NOVEMBRE 1,0 12,0 

(*) Freqüència indicada respectant les jornades totals contractades 

TOTAL JORNADES NETEJA VIARIA (MILLORES INCLOSES)   18.890,0   

 



 

Aquesta reorganització del servei s’efectua sobre els serveis previstos als Plecs 
Tècnics que regeixen l’adjudicació, i deixa sense efecte qualsevol reorganització, 
puntual o no, que s’hagi pogut efectuar amb anterioritat entre les parts. 
 
 
SETENA.- Arxiu d’expedients sancionadors ja incoats. 
 
Atesa la reestructuració prevista pel servei en el present document, i en senyal de la 
bona voluntat mostrada per les PARTS en el present acte, l’Ajuntament de Vilanova 
es compromet a deixar sense efecte els 9 expedients sancionadors (expedients 
números 127/2011, 128/2011, 129/2011, 130/2011, 131/2011, 132/2011, 134/2011, 
135/2011 i 151/2011) ja iniciats per l’incompliment de diversos serveis, així com 
l’expedient número 152/2011, que s’havien obert abans d’iniciar aquesta negociació, 
atès que els mateixos venien justificats per indefinicions del servei causades per la 
falta de correlació en alguns aspectes entre interpretació que de la Oferta Econòmica 
realitzava l’empresa i els Plecs Tècnics i Administratius que regien la licitació. 
 
Així mateix,  VALORIZA es compromet i obliga a desistir del procediment de recurs 
contenciós-administratiu promogut contra el “Decret d’apercibiment per la negativa en 
l’admissió del residu fibrociment-uralita a la Deixalleria punt Net” de data 27 d’octubre 
de 2011, i, al seu torn, l’Ajuntament es compromet a sol·licitar que no s’imposin les 
costes a la recurrent.      
 
 
VUITENA.- Residus amb fibrociment-uralita. 
 
Pel que fa a la retirada de residus amb fibrociment-uralita: 
 
(i) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a adequar a càrrec seu les 
instal·lacions municipals del Punt Net segons les indicacions que rebi de l’Agència de 
Residus de Catalunya o l’autoritat competent en matèria de manipulació d’aquest 
residu per poder assumir la recepció en condicions de legalitat.  
 
(ii) L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa de manifest que és possible l’aparició de 
petites quantitats de fibrociment-uralita en l’entorn dels contenidors de superfície en 
circumstàncies excepcionals al llarg de l’any generades per usuaris particulars. 
 
(ii)- VALORIZA durà a terme les actuacions de retirada de les petites quantitats 
d’aquets residus que puguin aparèixer en l’entorn dels contenidors de superfície com 
a conseqüència d’activitats particulars, i les traslladarà a la instal·lació prevista del 
Punt Net. Per altra banda, gestionarà la recepció de petites quantitats d’usuaris 
particulars. Com a alternativa, també s’acceptarà que VALORIZA subcontracti aquest 
servei 
 
Per a evitar dubtes, s’estableix que cas que apareguessin residus generats per 
activitats d’obres, serveis o industrials, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adoptarà al 
seu càrrec les mesures adients per a recollir aquests residus.  
 



 

(iii)- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú concertarà un servei de recollida periòdica 
per retirar i gestionar aquests residus mitjançant un gestor autoritzat a càrrec seu. 
 
(iv)- Ambdues parts es comprometen en un període màxim de 2 mesos de resoldre 
aquells aspectes de legalitat i d’adequació que siguin d’aplicació per tal d’iniciar 
aquesta gestió amb plenes garanties. 
 
 
NOVENA.- Transmissió d’informació i relació transparent. 
 
L’empresa VALORIZA es compromet a informar a l’ajuntament puntualment, tal i com 
estipula el Plec de Condicions tècniques referent a la coordinació de serveis, de les 
accions realitzades, i de les mesures adoptades en relació a allò previst a la Clàusula 
Tercera, indicant a aquests efectes els serveis realitzats i les jornades de treball dutes 
a terme, amb el format d’impresos quin model s’adjunta com a Annex. 
 
A aquests efectes i a fi d’evitar confusions en la interpretació d’aquest format 
d’impresos, els responsables municipals encarregats de la supervisió del servei, 
comunicaran als responsables de VALORIZA de forma immediata qualsevol 
discrepància o dubte en relació a la prestació del mateix, a fi de que VALORIZA pugui 
efectuar els aclariments corresponents. Si fos necessari, els responsables d’ambdues 
parts es comprometen a visitar in situ i de forma conjunta les possibles zones del 
municipi on hi hagi qualsevol discrepància o dubte, de tal forma que en el mateix 
moment aquestes puguin aclarir-se. 
 
De la mateixa manera, VALORIZA es compromet i obliga a comunicar de forma 
immediata a l’Ajuntament qualsevol incidència que pugui sorgir en relació a 
l’organització del servei. 
 
 
I en prova de conformitat amb el contingut del present document, les parts 
compareixents el signen per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data esmentats a 
l’encapçalament. 
_______________________________________________________________ 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Aquesta modificació recull la implementació definitiva 
de les 35 hores a la plantilla de la neteja viària, pactada en conveni el 2009.  
També recull les millores i la reposició de contenidors soterrats i de superfície, 
la cobertura total de l’absentisme laboral, regularització de l’empresa en 
matèria de riscos laborals, una proposta de reorganització dels serveis 
adaptats a 18.890 jornades a l’any, la recollida de residus de fibrociment i 



 

l’establiment de garanties per a la comunicació activa i transparent entre les 
parts contractants. 
 
Aquest acord es porta al Ple per donar-li la validesa administrativa que 
requereixen aquests tipus de modificacions.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules sobre aquest punt?  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, avanço el vot de la Candidatura d’Unitat Popular serà d’abstenció en 
aquest punt.  Serà d’abstenció per una banda perquè hi veiem alguns punts a 
favor, com el fet de que se soluciona un conflicte laboral, s’ha arribat a un 
acord entre les tres parts: sindicats, empresa i aquest Ajuntament.  Entenem 
que també se solucionen conflictes latents que hi han hagut durant aquests 
últims mesos o aquests últims anys, com el tema de les baixes i el tema de 
quines accions es prioritzaven o no es prioritzaven quan no hi havia tot el 
personal.  Però bé, a part d’això, que ens alegrem doncs que hi hagi hagut 
aquest acord a tres bandes, sobretot pels temes laborals, no hi podem votar a 
favor per un problema de fons.  Nosaltres ja en el seu moment, quan es va 
portar a concurs el tema de la recollida de brossa, ja vem explicar que per a 
nosaltres un servei tan important per a la ciutat, que costa tants diners a la 
ciutat, enteníem que s’havia de gestionar des del municipi, que s’havia de 
gestionar des d’aquest Ajuntament, i no crèiem que s’hagués de fer doncs des 
de l’àmbit privat, des d’una multinacional, perquè tampoc ens ha solucionat res 
o no ens ha aportat gaires beneficis, en el sentit de que l’Ajuntament hi ha 
hagut d’estar a sobre, hem tingut problemes de gestió, quan hi ha un conflicte 
laboral resulta que l’Ajuntament s’hi ha de posar pel mig, i per tant no veiem 
quins són els beneficis de posar-hi una empresa pel mig, de posar-hi una 
empresa que en treu un benefici, que per tant aquests diners els posa 
l’Ajuntament i no van ni als treballadors ni van a que hi hagi un millor servei, 
sinó que aquesta empresa també s’emporta un benefici, i crèiem doncs que el 
millor per a la ciutat era que aquesta gestió es fes directament des de 
l’Ajuntament. 
 
Per una altra banda, des del nostre grup municipal tampoc estem a favor del 
model de gestió dels residus.  Creiem que hi han models més moderns.  Abans 
estàvem parlant de signar acords doncs cap a la sostenibilitat, cap a una 
millora del medi ambient, doncs bé, creiem que ja hi ha models que són força 
millors que el de la recollida que s’està fent, hi ha models porta a porta que 
hem defensat des d’aquest grup, des de ja fa molt de temps, i que s’estan 
aplicant en alguns municipis ja amb força èxit.  Per exemple, i com a exemple, 



 

podem parlar d’Usurbil a Euskal Herria, governat per l’esquerra abertzale, on ja 
fa gairebé tres anys que s’està duent un model porta a porta, s’està fent a 
altres municipis veïns com Oiartzun o Hernani, i doncs bé, després d’uns anys 
s’ha demostrat que és beneficiós per varis aspectes, per una banda hi ha més 
mà d’obra, per tant hi ha més persones empleades en aquesta recollida i en 
aquesta gestió, i no és que surti més car, sinó que s’estalvia per altres bandes.  
S’estalvia, per una banda, en maquinària, però també i el que creiem més 
important, és que a l’haver-hi un millor reciclatge i per tant hi ha menys rebuig, 
els diners que costa tirar aquest rebuig als abocadors, doncs també 
disminueixen considerablement. 
 
Per tant, creiem que és un model que ens hauríem de començar a plantejar 
seriosament, que es pot començar fent alguns barris, però que pel que s’està 
veient doncs es podria fer extensiu a gran part de la ciutat.  Com dèiem, això 
que estaven fent a Usurbil ja ha rebut el suport i premis doncs des del País 
Basc, des del Ministeri de Medi Ambient, fins i tot des d’institucions europees.  
Això va començar arran d’una campanya contra una incineradora que es volia 
posar a Guipúscoa, ells volien demostrar que no era necessari cremar residus, 
que es podia tendir al residu zero, i ho estan aconseguint.  De fet, des d’Euskal 
Herria s’estan plantejant fer-ho a 300 municipis del voltant i per tant demostrar 
que no és necessari que hi hagin d’haver incineradores i que hi han altres 
maneres de gestionar i de tractar els residus. 
 
Per tant, com dèiem, com que no estem d’acord ni en que ho fagi una empresa 
privada, ni estem d’acord amb el model de recollida i amb el model de gestió 
dels residus, doncs des d’aquest grup municipal, ja no només en aquest acord, 
sinó en tot allò que tingui a veure amb Valoriza i amb aquesta concessió que 
tenim, doncs no hi votarem a favor.  I com dèiem, doncs tampoc hi votarem en 
contra, perquè entenem que millora una mica el que hi havia fins ara.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Alguna paraula més?  Sí, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Molt breument, només dir que votarem favorablement l’acord, primer de tot 
perquè ens sembla que és oportú, no?, que l’Ajuntament i l’empresa 
concessionària del servei més important, que té més personal en servei i és el 
que costa més diners i a més a més que és el que més es visualitza, o un dels 
serveis que més es visualitza, doncs finalment doncs no hi hagi tensions ni 
discrepàncies respecte a interpretacions del contracte i del conveni, no? 
 



 

Després també perquè, almenys molt ràpidament per la lectura que hem pogut 
fer, perquè se’ns va passar el divendres, però a la Comisió Informativa tampoc 
vam poder entrar al detall de totes i cadascuna de les... dels acords que avui 
es proposen, i en tot cas a la propera Comisió Informativa ja preguntaré 
respecte d’algun tema de l’absentisme, perquè a mi no em queda massa clar 
que quedi que es cobrirà el 100%, pel que he pogut llegir, sinó que es fa un 
còmput global de jornades i l’empresa ha de complir amb el còmput global de 
jornades, que això no vol dir necessàriament haver de cobrir l’absentisme.  
Però en tot cas això ja ho preguntaré i ja se’ns respondrà a la Comisió 
Informativa.   
 
Dir això, no?, en tot cas que nosaltres valorem positivament, perquè a més a 
més respecte als acords que en aquell moment va signar aquest regidor amb 
l’empresa i amb els treballadors de la reducció de jornada, perquè a més a 
més, pel que veig, l’aplicació de la reducció és precisament allò que ja es va 
acordar amb els treballadors en el seu moment, i moltes de les redistribucions 
de serveis també són precisament aquelles que en el seu moment els tècnics 
de la casa van acordar amb l’empresa, eh?  Per tant, doncs això, que ho 
celebrem i que votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Una mica per acabar de dir-ho, s’ha transformat en 
jornades laborals perquè s’ha fet la reducció de 37 hores a les 35, i llavors, per 
intentar controlar l’absentisme, s’ha creat un document que diàriament es 
passarà entre l’empresa i els tècnics municipals per tal de controlar que 
aquestes jornades es facin efectives i fer un control exhaustiu, que era una de 
les puntes de llança, com molt bé el senyor Ruiz ha dit, de que substituïssin 
realment l’absentisme i això no repercutís en la neteja de la ciutat. 
 
I respecte al senyor Font, home, dir-li que el que avui estem parlant és una 
contrata que la tenim i que de moment està per 8 anys, no sé si eren 10 anys 
més 2, o una cosa així, però que en tot cas han passat només dos anys.  Que 
el debat que vostè planteja doncs és un debat totalment obert i que 
evidentment el govern es mostra favorable a parlar-ne, si més no, però que 
evidentment ara el que tenim és el que tenim i el que avui portàvem a 
aprovació només era un conveni que el que recull i el que intenta és mantenir 
el pacte laboral que es va prendre amb els treballadors al 2009, fer-lo efectiu i 
acabar amb els conflictes que hi havien amb l’empresa.  Gràcies. 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups, 
excepte l’abstenció de la CUP. 
 
Molt bé, ara passem a l’apartat de mocions i, tal com hem comentat abans, 
començarem per la número 19 i després farem la 18 i seguirem. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, PP i ICV (21) 
  Abstencions: CUP 83) 
 
Com ha comentat l’alcaldessa, es procedeix a tractar seguidament la moció 
número 19, corresponent al CEIP Pasífae i l’Hospital de Vilanova i la Geltrú. 
 

  19. MOCIÓ D’ICV PER INSTAR EL GOVERN DE LA GENERALITAT A 
FER EFECTIVES LES INVERSIONS NECESSÀRIES PER A 
L’EXECUCIÓ DEL CEIP PASÍFAE I L’HOSPITAL DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció que es transcriu seguidament: 
 
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 12 d’abril una 
resolució presentada pel Grup Parlamentari d’ICV-EUiA en el Ple monogràfic 
sobre la reactivació econòmica i la incidència de l'actuació del govern en la 
qualitat dels serveis públics, per instar el Govern de la Generalitat a fer 
efectives les inversions en centres educatius i equipaments sanitaris pendents 
al nostre país, entre aquestes el CEIP Pasífae i l’Hospital de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Atès que aquesta resolució parlamentària recolzada pels grups d’ICV-EUiA, 
PSC, ERC, PP, Si i Cs, que incorpora la inversió necessària per als dos 
equipaments del nostre municipi, és un compromís institucional del Govern de 
la Generalitat i del Grup Parlamentari de CiU en els Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2012, i que a dia d’avui incompleix i 
rebutja. 
 



 

Atès que l'educació i la salut són elements fonamentals per avançar socialment 
i que al nostre municipi, i sobretot a partir de l'etapa democràtica, ho hem 
portat a terme a partir d'una planificació que ha facilitat la distribució 
d’equipaments per cobrir amb garanties les necessitats educatives i sanitàries 
de la ciutat, permetent una major cohesió social.  
  
Atès que la planificació actual i el mapa escolar i sanitari del nostre municipi 
necessita ampliar els equipaments amb la construcció d’un edifici per al CEIP 
Pasífae i l’Hospital de Vilanova i la Geltrú per tal de garantir una cobertura 
adequada a la ciutadania. 
 
Atès que aquest Ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives i 
sanitàries com a prioritat política i com a servei públic de qualitat i fonamental 
per garantir la cohesió social. 
 
Per tot l’exposat , el Grup Municipal d’ICV proposa el següent acord: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a complir la resolució 
parlamentària aprovada el passat 12 d’abril i a fer efectives les inversions 
necessàries per a l’execució d’un edifici per al CEIP Pasífae i l’Hospital de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord als membres del Consell Escolar Municipal, a 
les direccions de les escoles i a les juntes de les AMPAs, als Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament i de Salut, al Consell Comarcal del 
Garraf, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Conselleria 
d’Ensenyament i a la de Salut de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  El 26 de març aquest Ple va aprovar una moció 
a favor de l’escola Pasífae i d’una escola pública de qualitat.  N’hi havien 
quatre acords, el quart d’ells no ha estat possible complir-se en tant de que era 
sobre les preinscripcions a l’escola Sant Jordi per part de les famílies de la 
Pasífae.  En l’acord tercer el redactat deia –llegeixo textualment-: “Demanar al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que replantegi el 
tancament de l’escola Pasífae i que escolti i debati alternatives amb les 
comunitats educatives afectades.”  Fins a aquests moments encara no hem 



 

tingut, suposem que estan realitzant la gestió que demanàvem, no tenim 
informació d’elles.   
 
El que sí que oferim amb aquesta moció és un nou argument que aquest 
govern municipal pot esgrimir davant de la Conselleria d’Educació.  Es tracta 
de l’aprovació el passat 12 d’abril al Ple sobre la reactivació econòmica i la 
incidència de l’actuació del govern en la qualitat dels serveis públics del 
Parlament de Catalunya, en el qual el grup parlamentari d’Iniciativa i Esquerra 
Unida vam presentar una resolució que va ser aprovada per majoria, a 
excepció del grup de Convergència i Unió.  En aquesta resolució, de fet el que 
diu és: “Reactivar i fer efectives les inversions en centres educatius i 
equipaments sanitaris pendents al nostre país”.  D’aquests equipaments 
pendents al nostre país, tant educatius com sanitaris, Vilanova i la Geltrú 
s’esmenta dues vegades, una fent menció al CEIP Pasífae i una altra a 
l’hospital de Vilanova i la Geltrú. 
 
Entenem que el govern municipal vol seguir mantenint les polítiques educatives 
i sanitàries com a prioritat política del seu govern, i per tant proposem que a la 
mà té de nou un argument per tal de, tant anar a la Conselleria de Sanitat com 
a la Conselleria d’Educació, perquè s’impulsi i es realitzin aquestes inversions 
que la resolució aprovada per majoria del Parlament indica, i entre elles els dos 
equipaments que abans he esmentat. 
 
Aquesta nit vostè té l’ocasió de sopar amb l’Honorable President de la 
Generalitat, suposo que en qualsevol moment pot demanar-li quines són les 
prioritats que tenim o quins són els problemes més evidents que tenim. A la 
nostra ciutat són molts, però aquests dos són importants i crec que és un 
moment per esmentar. 
 
També ens hem de referir que el grup del Partit Popular de Catalunya ens ha 
fet una transaccional, en el primer acord, en la segona línia, després de dir “el 
passat 12 d’abril i a fer efectives”, canviar el redactat per “el passat 12 d’abril i 
a impulsar les inversions necessàries”.  Acceptem aquesta transaccional i 
esperem que igual que al Parlament es va posicionar a favor, també es 
posicionin aquí.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Senyor Claver, sis milions podria fer 
referència a aquella campanya de la Generalitat de Catalunya d’anys endarrere 



 

que deia “Som sis milions”. O també podria ser la xifra de factures no 
contemplades en aquest Ajuntament. Però resulta que sis milions són els 
interessos que ha de pagar el govern de la Generalitat cada dia per poder fer 
front al deute heredat per partits, per governs, que crec que a vostès els sonen.   
 
Dit això, vostès han plantejat una moció en la que demanen al govern de la 
ciutat que demanin al Parlament que compleixi una moció aprovada per 
majoria.  I com que aquest és un govern que respon a un Ajuntament escollit 
democràticament, i que a més a més doncs creu en les institucions 
democràtiques d’aquest país, com no podia ser d’altra manera, aquest govern 
votarà favorablement a que el Parlament del país compleixi un acord contret.  
Per tant, nosaltres votarem favorablement a la seva moció i per instància a la 
transacció arribada amb el grup del Partit Popular de Catalunya. 
 
Dit això, deixi’m que li fagi un parell de precisions.  La primera, l’alcaldesa de la 
ciutat té, va tenir quan no era alcaldesa i tindrà en el futur dues prioritats: la 
primera, que a Vilanova i la Geltrú hi hagi una educació pública de qualitat; la 
segona, que a Vilanova i la Geltrú hi hagi una sanitat pública de qualitat.  
Segon, l’alcaldesa de la ciutat també sap que, tal i com ens hem trobat en 
aquest Ajuntament, els comptes de la Generalitat són els que són, no per 
capritx del president de la Generalitat, no per capritx del govern de 
Convergència i Unió, sinó perquè la situació senzillament és la que és, no cal 
mirar ni enrere, ni al costat, ni endavant.  La situació és la que és. 
 
Dit això, quina és la feina de l’alcaldesa de la ciutat, del govern municipal de 
Convergència i Unió, i espero que del conjunt de grups municipals d’aquest 
Ajuntament, doncs primer, sapiguer situar objectius de ciutat en els 
pressupostos d’altres administracions, per instància al Parlament de Catalunya 
i la Generalitat, per instància al Congrés espanyol i al govern de l’Estat.  
També allò que s’escaigui per ser susceptible d’obtenir fons europeus. 
 
Nosaltres estem fent aquesta feina des del govern de la ciutat, i tant l’Hospital, 
el nou Hospital, com les inversions relatives a l’escola Pasífae, són una prioritat 
de l’alcaldesa, del govern i, espero, que del conjunt de forces polítiques 
d’aquest Ajuntament.  Ara bé, siguem un punt raonables tots plegats, una cosa 
és situar objectius de ciutat al damunt de la taula, situar-los també en el govern 
pertinent, aquesta és la feina que ha fet l’alcaldesa concretament pel que fa 
respecte de l’escola Pasífae, una alcaldesa que ha demanat una solució al 
més ràpida possible i que s’ha aconseguit a través d’uns compromisos 
d’inversió per part del govern de la Generalitat.  I una alcaldesa que ha 
demanat una solució respecte de la sanitat a la ciutat, i que també ha rebut un 
compromís d’inversió.  Ara bé, no ens fem trampes al solitari, vostès tots 
plegats són coneixedors de quina és la situació, alguns de vostès tenen 
responsabilitats polítiques a nivell nacional, i per tant saben que quan una 



 

qüestió és factible econòmicament es pot tirar endavant, però que quan no és 
factible econòmicament doncs el que hem de fer és tenir-la situada com a 
prioritat i per tant, tan aviat com les possibilitats econòmiques de l’administració 
corresponent ho permetin, tirar-la endavant. 
 
No tinguin cap dubte, cap ni un, que l’alcaldesa al capdavant, el govern de la 
ciutat i espero que amb vostès al costat, les dues inversions que vostès 
reclamen tindran la màxima bel·ligerància per part de la primera institució, de la 
primera vilanovina, davant del govern de la Generalitat perquè siguin una 
realitat al més aviat possible.  I ho fem sempre des de la responsabilitat i sense 
enganyar a la gent.  Del que tenim ganes és de poguer mirar els nostres 
conciutadans als ulls, dir-los que estem fent tot allò que puguem, però 
evidentment sense enganyar-los. 
 
Per tant, el grup municipal de Convergència i Unió, i per extensió el govern de 
la ciutat, votarà a favor d’aquesta proposta de resolució, que a més a més 
doncs defensarà a l’Ajuntament, defensarà davant del govern de la Generalitat, 
defensarà en el Parlament, en el Congrés dels Diputats i, si convé, a les 
instàncies comunitàries que pertoquin, i esperem tenir-los a vostès en el seu 
costat.  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, no reproduirem els arguments ja dits en altres plens al voltant 
principalment de l’escola Pasífae.  És cert que hi ha una restricció 
pressupostària general, és cert que es disposa de menys diners, però també 
és cert que es tanquen uns centres i uns altres no, és cert que es posen uns 
arguments que no són econòmics per tancar-los, és cert que hi han moltes 
altres coses que no fan que sigui automàtic: una restricció pressupostària i 
tancar l’escola Pasífae.  No és automàtic.   
 
En tot cas nosaltres, en concret d’aquesta moció i en absència també de 
representació al Parlament i per tant no tenim altres arguments com sí que té 
el govern doncs per votar-hi a favor, òbviament hi votarem a favor tantes 
vegades com passi, és clara la nostra posició, però també volem fer una 
lectura del que proposa Iniciativa, perquè... òbviament que hi estem d’acord, 
eh?, amb els dos objectius i tot, però nosaltres ens acontentaríem en que fos 
veritat i lluitéssim i es pogués aconseguir que no es tanquessin plantes a 
Camils i que no es tanqués l’escola Pasífae.  Que està molt bé llavors proposar 
i exigir que es faci l’edifici de la Pasífae i es faci l’Hospital de Vilanova i la 



 

Geltrú que, recordem-ho, no es fa ara com no es va fer amb l’anterior govern, 
malgrat els compromisos reiterats públics i de rodes de premsa, etc., que es 
van fer en el seu moment inaugurant els compromisos per a l’Hospital de 
Vilanova i la Geltrú, etc.  Vull dir que també volem que la gent sigui conscient, i 
som conscients nosaltres, que és Camils qui està tancant plantes, que és a 
Camils on està faltant personal, que és a Camils que és una vergonya, i que 
òbviament la solució del futur és l’Hospital de Vilanova, ja ho era fa deu anys, 
ho és ara, és més que necessari, però que el repte pendent ara és no perdre 
justament el que tenim.  Vull dir, intentar projectar, demanar com una exigència 
–és correcte, eh?-, vull dir demanem el que sigui, crec que hi havia consens 
absolut en que calia l’Hospital, però tenim la impressió que s’enganya algú, en 
el sentit de que l’Hospital de Vilanova si no va venir abans de la crisi, no vindrà 
ara i el repte està en que no es tanqui Camils i en assegurar els mínims serveis 
que tenim ara mateix que ve la crisi.   
 
Està molt bé anar aprovant i anar a mocions per al nou Hospital, però bueno, 
tenim un problema entre la realitat i el que es proposa en una moció.  En tot 
cas evidentment nosaltres, tantes vegades com passi pel Ple, hi estarem a 
favor i no només hi estarem a favor i pensarem totes les altres fórmules 
existents dins i fora del Ple per intentar que aquests dos temes estiguin sobre 
la taula, continuïn estant sobre la taula i siguin exigències de la ciutat.  I ens 
sumem a la petició d’Iniciativa envers a que el sopar d’aquest vespre amb el 
president, però també en totes les reunions possibles, és a dir, en tant que el 
govern de la Generalitat interpreti i sàpiga que a Vilanova hi ha temes claus a 
l’agenda que no són temporals, que no caduquen, que estan sobre l’agenda.  I 
si ens fem pesats i siguem insistents, com a mínim no passarem sempre 
darrere d’altres inversions, i no passarem sempre darrere d’altres comarques, i 
se’ns tindrà... o almenys com a corcós, però com un corcó que intenti fer forant 
en l’agenda política d’aquest govern i dels anteriors i dels que vénen, perquè 
cal i perquè masses vegades han passat altres inversions d’altres territoris i 
han passat de llarg de la nostra comarca. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat, ben segur que així s’ha fet i es continuarà fent.  Sí, senyora 
Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Per posicionar el Partit Popular. Com no podria ser d’una 
altra forma, votarem a favor, com ja es va fer al Parlament i acceptem... bueno, 
només dir-li a Iniciativa per Catalunya Verds que gràcies per aceptar la nostra 
transacció, que no és sinó traslladar aquí a l’Ajuntament de Vilanova el que en 
el seu moment es va aprovar al Parlament.   



 

 
Igualment informar que els centres que... el llistat de centres que el grup 
d’Iniciativa va portar a terme al Parlament són els mateixos centres que el 
Partit Popular ja havia acordat en matèria pressupostària amb el govern de la 
Generalitat. 
 
Estem parlant “d’impulsar” i evidentment no cal... que és un compromís de 
futur, i sí que actualment doncs dues de les grans inversions que necessita 
Vilanova i que necessita la comarca és el nou edifici de l’escola Pasífae i 
sobretot també l’Hospital de Vilanova i la Geltrú i evidentment, com a grup 
municipal, lluitarem tots plegats per aconseguir-ho.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, per contestar al senyor Figueras, que primer em semblava que es pensava 
que estava al Parlament de Catalunya, després ho he confirmat, quan feia 
referència a la resolució, no?, en comptes de la moció.  Ho dic perquè, no per 
la ironia del canvi de nom, que això és un matís que tothom es pot equivocar, 
sinó perquè realment el tarannà era aquest, és a dir, de la defensa de partit 
d’un govern des de la institució municipal.  I crec que és un error.  I aquesta és 
una de les coses que nosaltres hem trobat a faltar, des del nostre punt de vista, 
en el posicionament del govern municipal amb relació a aquest tema de la 
Pasífae.  És la nostra opinió.  
 
Creiem que s’han fet coses -i els hi hem dit en públic i en privat- que no 
acabem de compartir, per exemple que es fes la presentació pública 
d’aquesta... de la desaparició de l’escola Pasífae per part del govern municipal 
i per part del govern de la Generalitat.  Jo crec que el govern municipal hauria 
d’haver estat sempre i en tot moment a l’altre cantó, defensant la pervivència 
de l’escola Pasífae, pels pares i les famílies i els nanos de l’escola Pasífae, i la 
comunitat educativa, però també per tota la comunitat educativa de la ciutat, 
per tota la comunitat educativa de la ciutat que, amb la desaparició d’una 
escola també es veu perjudicada,  i d’una forma molt especial pot veure’s més 
afectada doncs l’escola del costat, l’escola Sant Jordi. 
 
Mirin, nosaltres estem a favor de la moció, i en aquesta ciutat... clar, podem dir 
que sempre tot és culpa dels d’abans, no?, però escolti, vostè està aquí per 
mirar el futur, i no només per referenciar-ho tot al passat.  És molt útil 
referenciar-ho tot al passat per no fer allò que has de fer o per justificar allò que 
fas malament, però et converteix en irresponsable políticament, perquè vol dir 



 

que a partir d’aquest moment no tens cap responsabilitat sobre res del que 
passa.  I en aquest país es segueixen construint escoles, i la de Vilanova no. 
 
Per tant, nosaltres podem pensar que el govern de la Generalitat s’equivoca 
fent el que ha fet, i pensem que el govern de la ciutat hauria d’haver tingut una 
altra actitud.  És la nostra opinió.  Em sembla que tenim el dret a dir-ho i no cal 
que ningú s’enfadi, diguem-ne, no?, no és una ofensa, no és una ofensa, és 
perquè creiem sincerament que és un error el contrari. 
 
I respecte de l’Hospital, dels compromisos que es van signar, ni un es va 
incomplir durant el govern tripartit anterior, ni un, del que estava firmat, ni un 
del calendari que es va firmar.  Es va paralitzar tot el procés a partir de 
l’entrada del nou govern quan amb el concurs d’idees aprovat i el següent pas 
que era el tirar endavant el projecte executiu per part de la Conselleria, es va 
aturar.  I sóc conscient que és una situació difícil des del punt de vista 
econòmic, i molt va costar arribar a que hi hagués un consens amb relació a 
aquest tema perquè saben que en el territori això no era fàcil.  Però també és 
veritat que respecte aquests temes fa uns mesos el senyor Sánchez ens va dir: 
“fins ara hem hagut de solventar... hi havia un tema sobre la taula del qual 
estàvem parlant, i ara, i ara ens posem amb el tema de l’Hospital a veure com 
estava”.  Home, permeti’ns que diguem també que volem saber com està, més 
que res perquè en sis mesos després de que va dir allò no ens ha dir res amb 
relació a aquest tema.  I que la situació és complicada?, en som conscients.  
Però justament perquè la situació és complicada cal prosseguir els passos que 
s’havien iniciat, per exemple a l’elaborar el projecte executiu, per exemple 
elaborar el projecte executiu, no estem parlant de la seva construcció.  I 
sobretot donar un horitzó de quina és la calendarització que està prevista, i 
lluitar per ella –que segur que ho fan-, i explicar-ho també en els grups de 
l’oposició.  I en aquest sentit és el que, aprofitant doncs aquesta possibilitat 
que es va obrir amb la moció, amb la resolució que es va aprovar al Parlament 
de Catalunya, que pensem que es pot, em sembla... per això abonem aquesta 
moció, que es pot reiniciar i agafar el fil d’aquest tema. 
 
Per tant, insistim, nosaltres votarem favorablement a la moció, com fan també 
vostès, i els emplacem que en aquests temes, en el tema de l’Hospital en 
concret, ens informin respecte de com estan les coses a la Comisió Informativa 
que correspongui.  I que respecte a l’escola Pasífae es reprengui la possibilitat 
de que la ciutat no perdi aquesta escola, perquè creiem que és un greu error 
per a la comunitat educativa del conjunt de la ciutat.   
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, per al·lusions, contestaré jo i després el meu company, el Francesc 
Sánchez. 



 

 
En quant a l’escola Pasífae, miri senyor Elena, nosaltres aquí mai hem fet 
promeses que no podem assolir.  Mai, davant de ningú.  Ens podran criticar el 
que sigui, però mai hem promès res que no... que des del primer moment 
sapiguéssim que seria pràcticament impossible aconseguir.   
 
Hem treballat des de l’honradesa, des de la fermesa, des de la responsabilitat, 
per tirar endavant un compromís que en cap lloc estava per escrit ni en cap lloc 
estava signat.  Hagués estat molt fàcil aconseguir compromisos de la 
Generalitat, com amb altres, és cert, altres escoles, sí, és cert senyor Arrufat, 
però en aquelles escoles sí que estava el compromís escrit, i aquesta és la 
diferència.  Aquesta és la diferència, que en allà sí que hi havia compromís de 
la Generalitat anterior, amb el tripartit manant a Vilanova i a la Generalitat 
quatre anys.  I en aquests compromisos l’actual equip de la Generalitat ha 
hagut de tirar endavant aquests projectes, lamentablement la Pasífae allà no hi 
era, i cregui’m, ho lamentem moltíssim.  I treballarem per donar-li el tomb, però 
el que no podem fer és fer promeses que no podrem complir, perquè la 
competència de la construcció no depèn d’aquest Ajuntament, el que depèn 
d’aquest Ajuntament és que allò que es comprometi la Generalitat sigui un fet, 
de la millor manera, de la millor manera per als pares, de la millor manera 
pedagògica i treballar per aquesta única possibilitat que ens presenten al 
davant, que sigui lo més exitosa possible.  Però evidentment que si haguéssim 
tingut un únic document, un únic document signat, no es preocupin que 
l’haguéssim anat a poguer defensar amb tota la valentia possible, però 
lamentablement ni cessió del terreny, ni document, ni en cap puesto.  I aquesta 
és la realitat. 
 
ALCALDESSA 
 
I ara li passo la paraula al senyor Sánchez, també per al·lusions.  I demano, si 
us plau, silenci a la sala, sinó haurem de continuar sense públic.  Gràcies. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, jo en tot cas simplement per contestar al senyor Elena, que em feia una 
pregunta.  Primer, senyor Elena, vostè diu que no mirem, vull dir que també 
tenim la nostra opinió, que no mirem enrere no?, tampoc ho fagi vostè.  Escolti, 
no només mirem enrere.  Ho dic perquè això de que nosaltres vem... que el 
govern de la Generalitat en tot cas, governat per Convergència i Unió, va 
paralitzar el procés, si mira vostè ben bé el calendari no és així exactament, 
eh?  En tot cas aquí hi ha hagut alentiments del procediment, no només fruit 
d’aquest govern sinó també de l’anterior.  Si comencem a parlar-ne, podíem 
derivar-lo al govern de fa 12 anys, per tant no crec que sigui aquest el debat.   
 



 

Jo, senyor Elena, escolti’m, jo l’he escoltat atentament, li demanaria que fes 
exactament el mateix que jo, no vagi bufant, perquè em sembla que no estem 
per bufar, estem per escoltar-nos.  En tot cas li comento, com vostè ens 
manifestava, que és evident que aquest govern està lluitant, està lluitant, en el 
sentit de que en aquesta ciutat hi hagi un hospital.  Però la primera 
responsabilitat d’aquest govern, i això ho comparteixo amb el senyor Arrufat, 
és que el sistema de salut de la comarca no es vegi afectat de forma severa 
per la situació actual econòmica, de conjuntura econòmica. 
 
En aquest cas és el que està fent aquest govern municipal, amb els altres 
governs municipals de la comarca que estem dins del Consorci Sanitari del 
Garraf, per tal d’evitar que les ràtios econòmiques que en aquests moments es 
plantegen doncs ens afectin.  En aquest sentit doncs ho hem salvat pel que fa 
referència al pressupost del 2011, i ho hem tornat... i crec que ho podem 
acabar de salvar de cara al pressupost del 2012 amb els deutes acumulats que 
tenia el Consorci i que no són fruit de cap... aquests sí que no són fruit de cap 
gestió política, eh?, són fruit de la pròpia situació de la comarca que, 
històricament, i així li hem traslladat ja al Conseller tant l’alcaldesa com jo, la 
situació de dèficit històric que des del punt de vista sanitari té la comarca.  Vull 
dir, això no és ni culpa del govern anterior, ni culpa del govern anterior de 
l’anterior, sinó que és una situació que ve derivada de molts anys d’una falta 
d’inversió en els aspectes sanitaris de la comarca.  
 
Per tant, estem treballant això.  Aquest regidor, i vostès en són conscients, 
abans de les eleccions municipals, per tant no se’m pot titllar d’electoralista, ja 
va manifestar en el seu moment que que hi hagi un nou hospital a Vilanova no 
és feina ni d’un any, ni de dos anys, ni de tres, ni fins i tot de quatre, 
possiblement.  Per la situació actual, planteja el fet de que com a mínim 
siguem capaços de mantenir l’actual situació que tenim, cosa que en aquests 
moments és complicada, no només aquí sinó a tot el país. 
 
En tot cas seguirem lluitant, estem treballant-hi, estem demanant al 
Departament que es fagi una valoració econòmica de com, d’un calendari, per 
entendre’ns, de com podria evolucionar el fet de disposar d’un nou hospital.  
Som dels que pensem des del govern municipal que des del punt de vista 
també econòmic, no només sanitari, seria molt més rentable disposar d’un nou 
hospital que no pas de l’actual hospital dels Camils, perquè la necessitat de 
manteniment que té aquest hospital en aquests moments és tan enorme que 
doncs fa que sigui... les despeses que es puguin mantenir siguin molt 
complicades.  Que per tant, en aquest sentit, estem lluitant perquè aquesta 
sigui la fórmula que ells plantegin, i en aquest camí hi som, senyor Elena, i 
esperem, com he tingut fins ara i com vostès ens han tingut a nosaltres en el 
passat, que ens tinguem tots al costat, informats quan se’ns pregunti. 
 



 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passo la paraula al senyor Claver, que és el que ha presentat la 
moció i ha demanat la paraula. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Senyor Figueras, el nostre grup no ha posat en 
dubte que la primera vilanovina és la senyora alcaldessa, no ho ha posat en 
dubte.  Ni tampoc ha posat en dubte que aquest govern municipal hagi lluitat 
per intentar aconseguir aquests dos equipaments que estem parlant.  Nosaltres 
l’únic que estem dient, que a l’igual que el Parlament de Catalunya va votar 
uns pressupostos d’inversions per al 2012 i hem hagut d’aceptar-ho, tenint en 
compte que mentres la mitja individual d’inversió són 224 euros i a la nostra 
comarca, la comarca del Garraf, 27; a l’igual que vam aceptar això, que és un 
greuge, creiem, també creiem que ara aquest Ajuntament ha d’aceptar una 
resolució que li és favorable, i en aquest sentit és favorable que el Parlament 
de Catalunya es posicioni a favor de dos equipaments que el nostre grup, al 
nostre entendre, són necessaris per a aquesta ciutat: una nova escola, no una 
ampliació, una nova escola Pasífae, i un hospital.  Són dèficits que tenim en 
aquesta ciutat, i per tant defensar-ho ja ho sabem que ho fan.  Ara tenen un 
altre argument més per fer-ho.  És l’únic que els hi estem dient.  Tenen un altre 
argument per fer-ho. 
 
També entenem de que si el grup municipal del govern aprova aquesta moció, 
de fet s’està desdient una mica de l’opció que sembla que no s’ha posicionat 
mai, que sigui només la de l’ampliació de l’escola Sant Jordi per acollir a la 
Pasífae.  Suposem, per tant, de que aquest govern continua lluitant per tenir un 
nou edifici. 
 
Sobre la situació deficitària que pot haver-hi als Camils.  D’acord, evidentment, 
i suposem que aquest govern en tots els serveis sanitaris i educatius fa tot el 
possible perquè mantinguin la seva qualitat, però jo crec que aquesta ciutat no 
es pot resignar a perdre el que és ja un greuge històric, i no tenir un hospital 
adequat, simplement.  No estem dient construir-lo ja, no, és no oblidar-nos que 
tenim aquesta necessitat, i que ara tenim a la mà una resolució del Parlament 
que ens és favorable.  Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Si no hi han més intervencions, passem a la 
votació d’aquesta moció.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 



 

Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 
L’acord adoptat és: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de la Generalitat a complir la resolució 
parlamentària aprovada el passat 12 d’abril i a impulsar les inversions 
necessàries per a l’execució d’un edifici per al CEIP Pasífae i l’Hospital de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Traslladar aquest acord als membres del Consell Escolar Municipal, a 
les direccions de les escoles i a les juntes de les AMPAs, als Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament i de Salut, al Consell Comarcal del 
Garraf, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Conselleria 
d’Ensenyament i a la de Salut de la Generalitat de Catalunya.” 
  
 

  18. MOCIÓ D’ICV SOBRE LES DECISIONS I ACTUACIONS DEL 
GOVERN AL BARRI DE BAIX A MAR. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la moció número 18. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Al passat Ple d’abril, el nostre grup municipal feia un prec al Ple sol·licitant la 
convocatòria dels dos Consells Assessors de caràcter territorial posats en 
marxa l’anterior mandat, el Consell Assessor del Nucli Antic i el Consell 
Assessor del Barri de Baix a Mar, atenent el conjunt de decisions i actuacions 
previstes pel govern, a la ciutat i en els dos àmbits concrets, prioritzant 
temporalment la convocatòria del Consell de Baix a Mar. 
 
Atès que fins al dia d’avui aquesta convocatòria no s’ha realitzat, tot i el prec, i 
continuem assabentant-nos d’un conjunt de decisions amb una afectació 
directa, al nostre entendre, a la vida, al funcionament i al model de barri de 
Barri de Baix a Mar i de ciutat, com ara: 
 

• el nou sistema de funcionament i pagament de la zona blava al passeig 
Marítim,  

• la creació de nous espais d’aparcament en solars de Ribes Roges, 
• la programació de la temporada estival del serveis de platges, 
• la sol·licitud d’una subvenció FEDER pel projecte del Far de Vilanova, 



 

• els treballs i els informes municipals realitzar a sol·licitud de Ports de la 
Generalitat per a la concessió dels espais de la plaça del Trajo de Garbí 
per als usos privats com a discoteca, espai musical i de restauració. 

 
Atès que s’afirma en el Pla d’Actuació Municipal 2011-2015 el compromís del 
govern en treballar per ampliar i garantir la participació ciutadana, expressant-
se: “Aquest govern aposta i apostarà pel consens, pel diàleg, pel debat, per la 
implicació de tothom en aquest projecte comú que és Vilanova i la Geltrú. 
Assumirem el lideratge, assumirem la responsabilitat de fer-ho i ho farem 
sumant, incorporant, afegint, integrant perquè ningú se senti exclòs en aquest 
projecte engrescador que és participar en la millora de la nostra ciutat." 
 

Atès que des d’ICV creiem que no s’està impulsant de debò un debat, diàleg i 
recull de la valoració, opinió i propostes ciutadanes pel que fa alguns aspectes 
decisius de funcionament i model del Barri de Baix a Mar, proposem al Ple el 
següent   

ACORD: 
 
“Que abans de finalitzar l’actual mes de maig es convoqui el Consell Assessor 
del Barri de Baix a Mar, on s’exposin les decisions i actuacions que preveu i 
proposa el govern pel barri, així com que reculli les inquietuds i propostes dels 
membres participants del Consell sobre el barri.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyor secretari.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, tal i com diu en la presentació de la moció, en els atesos, doncs estem 
veient com hi ha tot un seguit de decisions o de declaracions sobre accions 
que s’estan realitzant, o que es preveuen realitzar en el barri de Mar, i que en 
tot cas doncs anunciàvem, avui hem estat doncs al cas del tema de la zona 
blava, el nou sistema de pagament, el nou funcionament de les zones 
d’aparcament en aquí.  El tema és igual, informacions com poden ser doncs els 
serveis que es preveuen de cara a l’estiu a la mateixa platja, o com va estar 
doncs l’aprovació que vàrem realitzar sobre el FEDER, sobre la sol·licitud de 
FEDER amb el projecte del Far, o en aquest sentit doncs les informacions que 
se’ns han passat a la Comisió Informativa, que s’han anunciat a la premsa 
també, doncs de la possible instal·lació al  Trajo de Garbí, gràcies doncs a una 
possible concessió de Ports de la Generalitat, bueno, que s’està estudiant i 
s’han demanat els informes a aquest Ajuntament sobre si es compleixen 
urbanísticament les condicions perquè es fagi aquesta concessió al Trajo de 



 

Garbí de l’espai doncs musical i de restauració, antigament carpa i ara no sé 
quina és la () o sistema de carpes que hi pot haver. 
 
Bé, en tot cas nosaltres el que veiem és que tot aquest seguit de decisions, de 
qüestions que afecten en el barri de Mar, doncs i atès que hem vist que en el 
Pla d’Actuació Municipal doncs s’accentua i es prioritza doncs el diàleg, el 
consens, el treball en conjunt amb les entitats, amb el teixit social dels barris, 
dels territoris, però de tota la ciutat, donat que doncs vàrem demanar un prec 
doncs per realitzar doncs el Consell Assessor del Barri de Mar, doncs ja han 
passat deu mesos en els que el govern de Convergència i Unió està a la ciutat, 
i encara no hem tingut una convocatòria d’aquest Consell Assessor, doncs el 
que demanem, senzilla i simplement, és que es convoqui abans d’acabar 
aquest mes el Consell Assessor de Mar –bàsicament és que hi ha un llistat 
important ja de temes que afecten el barri- i que puguem fer doncs amb la 
societat civil, amb qui viuen en el barri de Mar, doncs aquest diàleg, aquest 
intercanvi de posicions, d’idees o de propostes sobre concretament el llistat 
que aquí presentem, en pro a aquest diàleg, aquest treball participat, donat que 
aquest Consell Assessor doncs en el seu dia es va activar per a això.  És 
aquesta la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyora Sánchez. 
 
Bé, com a govern en primer lloc celebrem que el grup proposant hagi detectat 
que s’estan fent moltes coses al barri de Mar,  i així és, i més que se’n faran.  
Com saben, s’està estudiant el projecte d’adaptació del pas sota la via, i per 
tant celebrem que ho hagin vist, perquè efectivament s’estan fent moltes coses 
al barri de Mar.   
 
En quant a la transparència i la voluntat de diàleg d’aquest govern, jo crec que 
d’aquest gairebé un any que portem -encara no, però falta poc- s’ha demostrat.  
Ademés aquest govern en tots aquests temes és el qui més interès té en 
convocar i en fer... en tenir també el punt de vista dels ciutadans, però 
entendrà que com a govern municipal som qui hem de marcar l’ordre del dia 
d’aquest Consell, i que hem de decidir en quin moment és més adequat.  
Valgui dir, per això, que en aquests moments coincidim plenament amb vostès 
en que ara toca fer aquest Consell, i per aquest motiu es convocarà abans de 
final de mes.  Per tant, votarem favorablement la seva proposta. 
 
Senyor Arrufat. 
 
 
 



 

QUIM ARRUFAT 
 
Sí, bé, no podem estar més d’acord amb el contingut de la moció.  De fet, hem 
estat partícips de les reflexions que han portat a fer aquesta moció i a 
comprovar efectivament que hi havia un Consell Assessor.  Creiem que no s’ha 
convocat des del nou govern, i sí que s’ha convocat, o en tot cas que ha de ser 
informat i és l’espai que es va crear en el seu moment per debatre aquests 
temes.  Per tant, instem també, igual que la moció, el govern a reprendre 
aquest Consell Assessor i totes les grans quantitats de coses que s’hagin de 
fer al barri de Mar o les que s’hagin de fer, siguin debatudes també allà. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat, a tall d’informació, l’últim Consell es va convocar el 28 
de febrer de 2011, l’anterior havia estat el 17 de maig del 2010, per tant la 
dinàmica d’aquest Consell no era tampoc molt estricta ni continuada, però 
estem totalment d’acord, com hem dit, amb la proposta i creiem que aquest 
final de mes s’ha de convocar. 
 
Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Doncs nosaltres votarem també a favor de 
la moció, en primer lloc perquè creiem en el Consell de Baix a Mar des del 
moment que es va crear, doncs era un òrgan de participació, era un òrgan de 
debat i era un òrgan de preguntar als veïns afectats quin era el model del barri, 
de quina forma s’havia de revitalitzar, de reformar, etc., i llavors estem d’acord 
en que s’ha de convocar, perquè és necessari, no?  També un dels objectius 
també era la dinamització econòmica i bueno, en fi, és un espai de reflexió que 
correspon convocar-se.   
 
Per tal d’esgotar totes les vies de participació, de fomentar-la i també 
d’informar de tots els projectes que es tenen previst fer al barri de Mar.  De fet, 
en la creació ja es va informar sobre molts projectes, quan era alcalde el 
senyor Joan Ignasi Elena, molts projectes que es va informar que es tenien 
que fer, i amb la creació d’aquest Consell Assessor de Baix a Mar es va 
informar, no?  Projectes diversos, ara em ve a la memòria el pavelló de Baix a 
Mar, que es va inaugurar finalment el novembre del 2010, com em recorda el 
meu portaveu, perquè ho vam inaugurar nosaltres, i va ser un acte irònic per 
denunciar de que aquestes informacions, aquestes promeses que s’havien fet 
al Consell de Baix a Mar moltes vegades no es complien. 
 



 

Nosaltres demanem al govern, i llavors estem d’acord amb la proposta de 
moció, que es convoqui el Consell Assessor de Baix a Mar, que es reuneixi 
amb els veïns, que els veïns puguin dir la seva, i sobretot que les propostes 
que... els acords que s’arribin i les propostes que es facin, que es puguin 
complir.  Perquè no es tracta només de dialogar, no es tracta només de reunir-
se, no es tracta només de fer promeses, sinó que es puguin complir, com deia 
la senyora Ariadna abans, perquè sinó a vegades la gent això de la participació 
que després no acaba del tot com s’havia explicat, tampoc no ho veu molt () si 
no es compleixen els acords. 
 
Vull fer una puntualització en un dels temes, que és l’activitat de la plaça del 
Trajo de Garbí, que hem de ser conscients també de les competències entre 
diferents administracions, i tot i que s’ha d’informar als veïns, etc., també s’ha 
d’informar sobre l’àmbit competencial i què pot fer l’Ajuntament i què no pot fer 
en aquest assumpte.  I també aclarir que els veïns del barri de Mar estan 
implicats, però tota la ciutadania està implicada en part, no?, per una banda 
perquè és una activitat econòmica i crea llocs d’ocupació, i d’alguna manera és 
també una oferta d’oci nocturn que està molt bé per... d’oci nocturn i diürn, fins 
i tot, que està molt bé per a la gent jove i no tan jove.  Votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Més paraules?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, una mica per al·lusions i tenint... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, perdoni, ara sí que han demanat.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Em toca a mi?  Gràcies, senyora alcaldesa.  Nosaltres votarem a favor, com no 
podia ser d’una altra manera, entre altres coses perquè estàvem al govern 
quan es va tirar endavant fer consells assessors a proposta de, precisament 
d’Iniciativa, que va doncs convèncer a la resta de govern perquè s’anessin 
implantant aquests consells assessors.  Al Nucli Antic es va tirar endavant, 
amb un objectiu molt clar, que era tirar endavant fer un seguiment del Pla de 
Millora Urbana, i així ha estat.  Després ha perdut vitalitat, perquè falten més 
projectes en el Nucli Antic, però vaja, va seguint la seva vida i amb una 
periodicitat més o menys propera o àmplia, però es va convocant. 
 



 

El Consell de Baix a Mar, amb una periodicitat potser no la desitjada, perquè 
ens faltava una mica els projectes, treballar primer amb els projectes que 
volíem fer en el barri, doncs es va anar convocant en els últims quatre anys.  
Dic que amb els projectes que s’anaven fent, no amb allò que s’estava fent i 
que s’acaba d’aprovar avui en el Ple i que llavors es convocarà un Consell 
Assessor de Baix a Mar per parlar de les zones blaves, d’una possible 
discoteca al Trajo de Garbí, de millores per al barri.  Per tant, intentàvem parlar 
de coses que s’anaven a fer, com per exemple el Pla de Millora del Barri de 
Mar o la sol·licitud del Pla de Barris, etc., hi havia altres temes: el CAPI de Baix 
a Mar, com havia de funcionar i com funcionaria.  Es van convocar doncs 
reunions i es va intentar explicar el que vam saber, el més bé que vam saber.  
Tampoc no ens posarem aquí medalles de que vem ser... vem explicar-ho tot 
perfectament.  Era millorable, com tot, perquè una experiència incipient a la 
ciutat com és aquesta doncs ha de seguir el seu camí.  Creiem que la 
periodicitat doncs havia de ser més freqüent i per tant doncs que hagi passat 
un any sense convocar, si més no convocar la gent de Baix a Mar en el Consell 
Assessor per dir: doncs mira, farem això, això i això, doncs ens sembla 
excessiu, però vaja, benvingut sigui si estava plantejat pel govern de la ciutat 
de convocar-ho al mes de maig, fantàstic. Si ja ho tenien previst, doncs jo 
endavant, eh?, els felicitem i ja està.  Però la qüestió és aquesta, que la 
participació intentàvem, des del nostre parer, parlar d’allò que s’havia de fer, 
no? 
 
Després, sobre la qüestió dels projectes, hi ha qüestions que han quedat sobre 
la taula, que hi ha hagut documents en els departaments municipals, com és el 
pas sota la via, alguns dels treballs del Pla de Millora Urbana de Baix a Mar 
que es poden reaprofitar, o que es poden seqüencialitzar en els propers anys, i 
que per tant creiem que són temes suficients com per poder-ne parlar. 
 
I després aquí jo faria un suggeriment, no per l’acord, sinó pels punts a tractar, 
que és què ha de ser la plaça del Port, que vem dir que en parlaríem i no 
n’hem parlat.  Avui m’han dit que hi ha previst a una Comisió Informativa 
presentar-nos una proposta de parlar sobre el Port, però és una Comisió 
Informativa, no sé si el barri no hauria de saber què és el que es planteja fer, si 
és que es planteja fer alguna cosa, i si no es planteja fer res, doncs dir: escolta, 
no es farà res, perquè el que molt ens temem és que hem preguntat coses que 
s’havien de fer, què fareu, què fareu, què fareu, i després resulta que no se’ns 
deia res i apareixen uns quants temes del barri.  I per tant, doncs preferim que 
com a Consell Assessor entenem que comentar-ho abans, o si més no 
simultàniament.  Tot és millorable i per tant doncs fent camí junts tots plegats, 
n’aprendrem tots plegats.  Per tant, votarem a favor d’aquesta proposta. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, senyor Martorell.  Com he dit al principi, quan hi hagin temes, el 
govern municipal farà l’ordre del dia i convocarà el Consell.  I esperem a que 
els veïns segur que els hi alegrarà que es convoqui amb més... més sovint del 
que es feia. 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, en tot cas crec que la intervenció del Joan ho ha deixat una mica clar, i vull 
remarcar això, bàsicament és que els temes que ara demanàvem que es 
portessin, doncs bàsicament han passat per aquest Ple, o sigui, ja estan 
aprovats.  No sé quina consulta farem, quin procés de consulta farem o 
d’aportació que fagin els veïns a aquests temes, quan es donen bàsicament, 
majoritàriament aquests estan dats i beneïts.  Per tant, i aquesta moció és... en 
aquesta qüestió és anem convocant els consells assessors, no... legítimament 
el govern pot marcar el calendari, però en tot cas preventivament entenem, i 
així entenem nosaltres la participació i el procés de consulta es fa previ a 
tancar la presa de decisions que fa de forma plenària i que en tot cas, previ a 
tenir un projecte que va a Ple, entenem, o quan afecta o al territori o a la ciutat 
ha d’haver el procés de consulta. 
 
Simplement per remarcar, doncs, la idea de la moció.  Els projectes s’han de 
portar abans de prendre les decisions. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, per afegir, nosaltres ens sumàvem a la proposta que es convoqués el 
Consell Assessor, òbviament a la necessitat de convocar-lo, però després de 
les intervencions també volíem recordar o especificar, nosaltres ja ens vam 
queixar de que el Consell Assessor, per diferents veïns que hi assistien se’ns 
relatava com una exposició, sense gairebé dret o capacitat de rèplica.  O sigui, 
això ja era una deficiència que tenia el Consell Assessor en el seu moment.  
Vull dir que la reconvocatòria en els mateixos termes tampoc era planera i 
tampoc soluciona el gruix de la qüestió. 
 
Nosaltres vam proposar en el seu moment un observatori del Port que relligués 
els sectors implicats en el port i en la ciutat, de forma global la ciutat, per no 



 

viure d’esquenes al port i per tant ser conscients en com es definien els usos 
del port, quin port volíem i com s’havia d’avançar cap a tenir aquest port, que 
tampoc és una iniciativa que es va relegar, vull dir, el govern anterior va dir que 
això pertanyia al Consell Assessor de Baix a Mar.  Nosaltres entenem que no, 
però que en tot cas, com a mínim, sí que estigués informat el Consell Assessor 
de Baix a Mar.  Hi ha una, o sigui, hi ha un punt clau en tot plegat, és entendre 
que el Consell Assessor de Baix a Mar és un apèndix de la institució municipal 
en el qual es parlen temes de la institució municipal i es copsa més o menys 
quina és l’opinió, això si hi ha assistència, si hi ha capacitat de crítica, o 
entendre que per la situació de diferents àmbits competencials que afecten 
justament el barri de mar i la façana marítima, el Consell Assessor ha de ser un 
lloc on sigui informada la ciutadania, i amb el dret a rèplica i amb dret a opinar i 
amb dret a interferir i a intervenir en aquests temes, de tot el que afecta, vingui 
de la institució que vingui, perquè de cara al ciutadà explicar-li que no, això 
està molt bé el que opines però això li toca a una altra institució, això a Ports, 
això a Generalitat, això a l’Estat, això a Costes i això a l’Ajuntament.  És una 
manera de trencar absolutament la dinàmica que es pugui tenir d’informació i 
de discusió, etc., sobre el que afecta al barri de Mar, i per tant l’esforç que 
s’hauria de fer és no només procurar que almenys –que ja seria un pas, o que 
ja és un pas-, almenys els temes de la institució municipal es parlin allà, sinó a 
més a més que sigui un punt d’informació de tot el que afecta al barri de Mar, 
vingui de l’àmbit competencial que vingui. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només perquè l’alcaldesa ha dit una cosa que m’ha impactat una mica.  
Diu: quan hi hagi un tema ja el tractarem, ja fixarem la data i l’ordre del dia.  
Home, en la línia del que deia el senyor Arrufat, i en la línia de com funcionava 
tant el Consell de Baix a Mar com el Consell del Nucli Antic, que tot és 
millorable, els punts de l’ordre del dia no els fixava el govern, els fixava el 
govern i també sabien les parts que participaven i les entitats que podien 
proposar punts.  En aquest sentit, per exemple, doncs es va presentar el CAP 
de Baix a Mar i es van presentar altres inquietuds que alguns veïns o entitats 
van suggerir que es parlessin, alguns de les quals efectivament no tenien 
vinculació directa amb la institució municipal i llavors demanàvem al 
responsable de la institució de turno que vingués a explicar-lo.  Em sembla que 
aquest és el mètode i el mètode em sembla que és que amb una certa 
assiduïtat, que efectivament quan hi hagin temes, quan es suggereixin temes, 
doncs es parli i parlin uns i parlin els altres, parlin dels temes que vol el govern 



 

i els temes que volen les entitats.  Em sembla que es un bon mecanisme de 
funcionament.  Tot això sense acritud. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, senyor Elena, això és el que aquest govern entén per participació, 
diàleg, interacció, i això és el que es farà en aquest Consell. 
 
D’acord, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  20. MOCIÓ D’ICV PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 

TURÍSTIC I COMERCIAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la número 20.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En els darrers anys s’han realitzat moltes actuacions de transformació i millora  
de l’espai públic i paisatge de la ciutat, així com de reequipament social i 
cultural, que han estat la base perquè l’activitat comercial i turística de la nostra 
ciutat s’ampliés, i són la base per a generar potencial i noves oportunitats de 
millora i consolidació futura. 
 
Entre aquestes actuacions es troben la regeneració i rehabilitació urbana de la 
rambla de la Pau, del passeig del Carme, dels carrers dels nuclis antics de la 
Vilanova Vella, el Palmerar i la Geltrú, l’ampliació de millores i rehabilitació 
urbana a tota la trama comercial del centre, la transformació del torrent de la 
Pastera a Baix a Mar, la continuació de la urbanització de la ronda Ibèrica des 
de l’avinguda de Vilafranca fins a Josep Coroleu, els aparcaments dissuasoris 
pròxims al centre (Charlie Rivel i Casernes), la decidida aposta per la 
pacificació del trànsit al centre, els ajuts a la rehabilitació en el Nucli Antic i la 
rehabilitació d’edificis públics com Castrofuerte, el Museu Víctor Balaguer , can 
Papiol i actuacions des del govern de la Generalitat, com la  millora de la C-15, 
l’aprovació del Pla Especial del Port, amb la construcció de la base marina per 
a embarcacions de gran eslora, etc.   
 
Totes elles han fet possible que avui Vilanova i la Geltrú estigui molt ben 
posicionada i en les millors condicions per a rellançar la seva atractivitat 
comercial i turística.  
 



 

Atès que els indicadors econòmics comparats actuals assenyalen (observant 
concretament l’estructura i forma del nostre mercat laboral) que els nínxols 
potencials d’ocupació es troben en l’àmbit comercial i turístic, com alhora i amb 
major importància en el sector Serveis Col·lectius (Serveis a les Persones, 
Serveis Socials i Sanitaris).  
 
Atès que valorem que des del govern municipal s’està fent una crida a buscar 
complicitats, consensos i treball conjunt amb les formacions polítiques, el món 
econòmic i social de la ciutat i, paradoxalment, veiem que es fan declaracions i 
s’estan adoptant decisions unilaterals i aïllades sobre actuacions en matèria 
promocional, turística i comercial, sense que a hores d’ara s’hagi promogut, tal 
i com anunciava el govern de CiU en el seu programa electoral: “Promourem 
l’elaboració d’un pla turístic per promocionar Vilanova, ampliar i millorar la 
qualitat de l’oferta i implicar tots els sectors, entitats i persones de la ciutat” i 
atenent que en el Pla Acció Municipal 2011-2015 només s’especifiquen 
accions concretes. 
 
Atès que des d’ICV creiem que la millor manera de fer front a aquesta crisi 
econòmica parteix del treball conjunt, de la suma de visions i esforços per a 
treballar col·lectivament, orientant, activant i desenvolupant tots els potencials 
presents que facin possible generar les oportunitats futures. Considerem que 
un Pla d’acció turística i comercial és el millor instrument per a consensuar el 
model de com ha de ser el nostre posicionament comercial i turístic de ciutat, i 
quin camí de treball conjunt hem de realitzar per a assolir-lo. 
 
Atès que davant l’actual realitat de Vilanova i la Geltrú, amb resultats positius 
de posicionament, connexió i de millora de la seva capacitat d’atracció turística 
i comercial. 
 
El grup municipal d’ICV proposa el Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
“Elaborar un Pla d’Acció Municipal Turístic i Comercial en el decurs d’aquest 
2012, en base a un procés de consulta, participació i de consens polític, social i 
ciutadà que defineixi el model de desenvolupament turístic i comercial de la 
ciutat per als propers anys, els eixos i prioritats de treball municipal i el conjunt 
d’accions a desenvolupar.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
 
 



 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, des del nostre grup municipal volem doncs demanar que puguem doncs de 
forma conjunta, consensuada, les formacions polítiques, els agents econòmics, 
les entitats de la nostra ciutat, a través d’un procés participatiu i de consulta, 
doncs elaborar aquest Pla d’Acció Turística i Comercial que creiem que són 
peces claus en el desenvolupament de futur de la nostra ciutat.  I ho són 
perquè Vilanova i la Geltrú doncs és una ciutat que està millor preparada, més 
transformada en els últims anys, i la seva capacitat d’atractiu turístic per un 
costat i comercial doncs ha canviat.  Els processos de transformació, doncs de 
reurbanitzacions de tot el nostre eix, centre urbà i eix comercial potent, el canvi 
de fisonomia de la nostra façana marítima, segurament a continuar i a millorar, 
els processos de rehabilitació i els processos de transformació del nostre Nucli 
Antic, els valors del nostre patrimoni històric i el nostre patrimoni natural són 
fonamentals com a actius potents per al desenvolupament econòmic i de la 
nostra activitat econòmica.  
 
Simplement per a nosaltres una de les línies i formes de treball és tenir clars 
quins són els punts, els eixos estratègics, i a partir d’aquests eixos estratègics 
consensuats conjuntament, doncs poder treballar i fer accions.  Al mes passat 
doncs presentàvem el Pla de Joventut, presentàvem aquestes línies de treball 
que han d’emmarcar aquest Pla de Joventut, doncs de la mateixa manera 
volem, i per a nosaltres són vitals, l’eix turístic i el comercial, i entenc que tots 
els grups d’aquest Consistori entenen que és una línia en la que Vilanova s’ha 
d’activar i ha de consolidar el treball i el bagatge que tenim, doncs hem de tirar.  
De la mateixa manera que tothom trobem doncs clar que hem de tenir un Pla 
de Joventut, i ens hem posat al dia en aquest sentit, en elaborar aquests eixos 
de treball, doncs per a nosaltres és vital i entenem que és una prioritat que avui 
Vilanova, i en el decurs d’aquest any, doncs ens dotem d’un Pla d’Acció 
Turístic i Comercial. 
 
Bàsicament perquè doncs compartim entre tots aquestes línies estratègiques i 
compartim entre tots quines accions s’han de portar i quins models, perquè 
segurament en la discusió de models turístics, o en el model comercial, hi 
hauran discrepàncies, però en tot cas el que es tracta és de posar-nos a 
debatre’ls conjuntament i consensuar el model.  I per tant, aquest és el motiu, 
com sempre diem, doncs propositiu de que doncs ens dotem d’aquest Pla 
d’Acció i els demanaríem el vot favorable. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
 



 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Senyora Sánchez, per posicionar el govern 
respecte d’aquesta moció, i agraint-los-hi d’entrada doncs que l’hagin 
presentat.  Quan el govern vàrem rebre en el registre d’entrada de l’Ajuntament 
aquesta moció d’Iniciativa per Catalunya Verds vam prendre dues 
consideracions, la primera anar a cercar si l’anterior govern havia elaborat 
algun Pla d’aquest tipus, i per sorpresa nostra no fou aixís.  Entenem que 
segurament durant els dotze anys hi havien hagut altres prioritats, i que per 
tant no haurien tingut temps vostès de poder plantejar sobre la taula un Pla 
similar.  I la segona és veure si aquest era un objectiu que estava dintre del 
nostre Pla d’actuació, Pla d’Acció Municipal de l’actual govern de la ciutat i 
vàrem veure que, si bé no en els termes exactes, era així.   Per tant, 
consideràvem que poder doncs era oportú plantejar-los una transacció, 
demanant-los que el grup d’Iniciativa se sumés en recolzar el govern en tot el 
compliment del Pla d’Acció Municipal, però vam creure que poder era massa 
agosarat, no? 
 
Dit això, respecte doncs de la proposta de vostès, nosaltres saben que el 
govern, diguem clar, abans de ser govern i actualment doncs ha plantejat el 
turisme i el comerç com una de les prioritats, o com un dels eixos en els quals 
treballar com a ciutat.  Així ho hem fet, i de fet en parlàvem en la moció anterior 
en el marc doncs de la creació de la Taula de Turisme i Comerç, com un 
primer àmbit de posar en contacte sector públic i privat doncs del que vol dir la 
Vilanova turística i comercial, per posar en comú no només la diagnosi sinó els 
reptes i per prendre també decisions comunes.  Que això està funcionant, que 
en el marc d’aquesta Taula en la que vostès hi són presents, i jo els hi agraeixo 
la seva presència reiterada, poden comprovar com anem situant reptes al 
damunt de la taula, i a més a més doncs com aquests reptes a poc a poc 
també responen a aquest objectiu del govern de la ciutat, doncs de posar al 
damunt de la taula un Pla diguem Turístic de Vilanova i la Geltrú. 
 
Hem dut a terme algunes accions i molt concretament doncs alguns dels 
plantejaments que vostès fan en la moció, i que nosaltres rebem amb la mà 
estesa, oberta, doncs tenen molt a veure amb el posicionament de Vilanova i la 
Geltrú en d’altres entorns per tal de poder atreure visitants i turistes.  Així ho 
hem fet doncs tinguent presència en el Saló Internacional de Turisme de 
Madrid, en alguns dels altres certàmens que han pogut tenir lloc doncs a l’Estat 
francès o, com deia abans, doncs amb la presència d’aquesta ExpoBages que, 
en el marc d’una Catalunya doncs central, plantejarà Vilanova i la Geltrú com 
aquesta platja, com aquesta platja en la que al darrere hi ha mar, hi ha comerç, 
hi ha gastronomia, hi ha patrimoni, hi ha cultura, per tot el que són els 
ciutadans del Bages, de l’Anoia, de l’Alt Penedès i, per instància també doncs 
d’Osona i d’altres comarques de la Catalunya central.  A tall d’exemple, demà 



 

mateix aquesta Regidoria ha tingut la iniciativa de convidar a Vilanova doncs 
tots els regidors de Turisme de les comarques de l’Eix Diagonal per plantejar-
los, per exemple, doncs que en les quatre fires que tenim a les quatre capitals 
de comarca, puguem compartir un estand i, per tant, impulsar iniciatives 
turístiques comunes que ens permetin, d’una banda, economitzar costos, i 
segona, de l’altra, diguem, intercanviar visitants de les quatre comarques en tot 
allò turístic i comercial que podem oferir. 
 
Dit això, aquesta és una línia que vostès plantegen, en la que el govern hi està 
d’acord, en la que els agraïm que ens ajudin a treballar, i per tant doncs el 
posicionament del govern serà favorable i esperem doncs que, conjuntament 
amb la feina que estem fent en la Taula de Turisme i Comerç, puguem dotar-
nos d’un document que a uns determinats anys vista, no estrictament de 
legislatura, sinó que al govern li agradaria que fos més enllà, per tal doncs de 
que governi qui governi els vilanovins, sector públic i sector privats, puguem 
situar doncs quin ha de ser l’horitzó i les polítiques de treball turístic i comercial 
que ens fixem com a ciutat, i no només com a Vilanova, sinó doncs treballant 
conjuntament amb altres administracions que ens hi poden ajudar, i aquí doncs 
la Diputació de Barcelona ja ho està fent, i esperem que ho fagi més, també la 
Generalitat de Catalunya i, si és possible, doncs també el Ministeri en aquest 
cas del govern de l’Estat.  És per tot això doncs que aquest govern votarà 
favorablement aquesta moció i els agraeixo, senyora Sánchez, que l’hagin 
presentada. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Dues reflexions, anunciar el nostre vot favorable en aquesta proposta 
d’Iniciativa per Catalunya, però també fer constar, al fil també de 
l’argumentació que justifica la presentació de la moció, que si certament 
aquestes polítiques de turisme i de comerç haguessin estat tan vitals com avui 
diuen, i ho haguessin tingut present quan governaven, segurament avui no 
estaríem, ni estarien aquests sectors a la nostra ciutat tal com estan, ni tampoc 
segurament haurien de demanar un Pla com el demanen, sinó que segurament 
ja estaria fet i estaria implementat, cosa que al llarg dels darrers anys això no 
ha passat.   
 
Nosaltres estem absolutament d’acord i convençuts de la necessitat d’un Pla 
Turístic, i també des del punt de vista comercial, tot i que –obro cometes- ens 
dóna la impresió de que la política comercial vostès ja la tenen molt clara, i per 
més que els hi diguem en els visitants que vinguin a la nostra ciutat, no només 



 

a les platges, perquè darrere les platges hi ha comerç, potser també els hauria 
de dir que hi ha comerç excepte diumenge, i que per tant si vénen el diumenge 
podran continuar fent lo que fan els vilanovins durant fa molts anys, que és si 
volen comprar anar als municipis de Sant Pere de Ribes o de Cubelles.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Sí, si us plau, senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  I abans de res un agraïment al senyor regidor, 
perquè bé, ens ha confessat que el primer que fa el govern quan rep una 
moció de l’oposició és mirar el passat, ens ho imaginàvem, ara doncs la 
confessió s’agraeix, en quant a prioritats a l’hora d’ordenar l’acció política. 
 
Més enllà d’això volíem anunciar el vot favorable del grup municipal socialista.  
Ho fem, be... la predisposició del grup de recolzar diguéssim el govern en 
quant a la promoció econòmica com a objectiu, que és un dels dos grans 
objectius, juntament amb la defensa dels serveis públics de qualitat, que són 
dos dels grans eixos i els dos reptes que té la ciutat en aquest moment, per 
tant també recolzem òbviament el govern i considerem que és important que hi 
hagi en aquest sentit una planificació en quant al que és el turisme i el comerç. 
 
I aquí sí que volíem fer potser un prec, o com nosaltres veiem o l’oportunitat 
que suposa, vist ja els mesos que portem d’acció del govern, precisament 
aquest Pla.  I el que hem vist és que es va crear la Taula de Comerç i Turisme, 
que és una molt bona iniciativa per dialogar amb el govern, on tampoc s’han 
arribat a decidir masses coses, sí que es va decidir una cosa, que era l’acord 
de l’Estació Nàutica, que el que sí que fa és crear una comisió de seguiment, 
que és la segona comisió amb els mateixos actors per parlar del mateix, i que 
després el pacte de creixement de la ciutat, que no diu res sobre el 
plantejament de fons real del que ha de ser la ciutat... sobre la promoció 
econòmica sí que diu una cosa, que és que crea una altra comisió de 
seguiment per tornar a parlar del mateix amb la mateixa gent.  Nosaltres el que 
creiem és que segurament el que és més adequat és dir: bueno, potser no fem 
tantes coses, fer-nos tantes fotos –i això no és una crítica, no és una 
imaginació meva, ho puc dir, el regidor també hi era, perquè va sortir a la 
mateixa taula quan es parlava de l’acord de l’Estació Nàutica, que es va dir que 
la rellevància que tenia era perquè ens permetia fer-nos la foto al Saló 
Internacional de Turisme de Catalunya-, i que ens dediquem una mica, en un 
radi una mica més silenciós, participatiu, a fer un plantejament estratègic 
seriós.   



 

 
I crec encara més interessant fer això després de l’altra confesió que ens ha fet 
avui el regidor de Promoció Econòmica, que és que el govern no té cap tipo de 
predisposició política sobre res, quan parlàvem de política comercial, i per tant 
sí que és important que hi hagi certa predisposició.  Que haurem d’escoltar i 
haurem de treballar tots junts, però predisposició del govern a l’hora de tenir 
algun tipo de línia comercial l’ha de tenir.  I per tant crec que aquesta moció el 
que ens posa sobre la taula és l’oportunitat de treballar tot això i de corregir 
aquelles coses doncs que potser han sigut disfuncions en aquest temps.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Bueno, l’han presentat ells. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, havia demanat la paraula? No?  Senyor Figueras 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Ah, disculpi.  Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Senyor Escalas, respecte a 
les seves consideracions, ara podríem entrar aquí en una picabaralla de força 
estona, en tot cas, els agradi més o menys, el govern té molt clares les 
polítiques de promoció econòmica de la ciutat -m’agradaria pensar que a 
diferència de l’anterior-, i per tant els demanem que se sumin en la línia de 
poder ajudar a que la ciutat aturi la destrucció de llocs de treball, en creï de 
noves i treballi en línies estratègiques com és la del turisme.  Moltes gràcies, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Em sembla que, segurament la moció als atesos, vull dir, els antecedents ens 
els llegim o tampoc li fem gaire cas, perquè no sé si el govern anterior no va 
tenir una línia promocional clara.  En tot cas segurament no va redactar el 
document, però per això ara els hi demanem que és necessari un Pla d’Acció 



 

més concretament, perquè estem en una altra cojuntura i en una altra situació.  
Però el govern anterior va fer possible doncs que la rambla de la Pau la 
tinguem reurbanitzada de dalt a baix i que pugui ser un eix comercial.  El 
govern anterior va fer possible doncs que al centre de la nostra ciutat els 
carrers ara siguin de vianants i puguem anar al comerç de vianants.  El govern 
anterior va fer una inversió en el Nucli Antic que avui pot ser rellevant per posar 
en valor el nostre patrimoni, la nostra història, i no solsament segurament 
únicament la façana de mar i un turisme exclusivament pensat en mar.  Per 
tant, sí és cert, no hi havia un document, una línia.  Creiem que la situació ha 
canviat perquè la ciutat s’ha transformat, que avui tenim la C-15 que canvia 
radicalment segurament moltes de les accions, i això també es va deure al 
govern anterior i al govern de la Generalitat, i als anteriors governs, sí, i als 
anteriors governs.  Doncs que en aquesta situació coiuntural i en situació de 
crisi, més que mai de forma conjunta hem de consensuar el model turístic i 
comercial que volem tenir, i això és el que estem demanant.  En tot cas, si hem 
de fer retrets, pues els fem, ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  A veure, jo crec... Senyor Rodríguez, és veritat. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Dos coses, dos coses, una perquè m’ha sorgit ara, no?, que la senyora 
Sánchez dubtava sobre si l’anterior govern tenia alguna línia promocional.  
Escolti’m, bueno, benvinguda la dubte, no?  Nosaltres, ni en tenim ara ni la 
teníem abans cap dubte de que no hi havia absolutament cap línia de promoció 
de la ciutat.  Això, en els debats que hi van haver ho van demostrar en el seu 
moment.  Però el motiu real pel qual havia demanat la paraula era perquè en la 
intervenció inicial m’havia descuidat una cosa que era, que considerem que és 
important, que en tant que s’elaboren aquests plans, si us plau, no deixin de 
continuar promocionant la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Per tant, si els hi sembla, jo crec que ja 
s’han exposat suficientment els punts de vista i passaríem a la votació 
d’aquesta moció.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 



 

  21. MOCIÓ DEL PSC PER SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DEL REIAL 
DECRET LLEI 16/2012, DE MESURES URGENTS PER GARANTIR 
LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT I 
MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES 
PRESTACIONS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció número 21, del Partit Socialista. 
 
Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El Sistema Nacional de Salut va ser creat amb la Llei General de Sanitat de 
1986 per part del govern socialista i, concretament, amb Ernest Lluch com a 
ministre de Sanitat. 
 
L’esmentada Llei estableix l’atenció sanitària com un dret subjectiu lligat al fet 
de ser ciutadà o ciutadana de l’Estat espanyol, i basa el Sistema Nacional de 
Salut en els principis de la universalitat, equitat, qualitat i cohesió, i està 
caracteritzat per la lluita contra les desigualtats de salut, havent aconseguit 
situar l’Estat espanyol entre els països amb millors indicadors de salut a nivell 
mundial. 
 
Una altra de les característiques del Sistema Nacional de Salut és l’àmplia 
descentralització de les competències a les Comunitats Autònomes, que els ha 
permès desenvolupar diferents models organitzatius. 
 
La situació de crisi econòmica a nivell mundial i la seva repercussió a nivell de 
l’Estat espanyol i les comunitats autònomes, ha fet que en els darrers anys, i 
de manera progressiva, s’hagin anat prenent diferents mesures de contenció 
de la despesa i d’austeritat, amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat 
econòmica del Sistema Nacional de Salut. 
 
Però el Govern del Partit Popular, amb el Reial Decret Llei 16/2012, de 
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i seguretat de les prestacions, publicat en el BOE el passat 
dia 24 d’abril, ha tocat elements essencials del model de Sistema Nacional de 
Salut: 
 

• Trenca el principi de la universalitat, ja que exclou ciutadans del dret a 
rebre atenció sanitària. 



 

• Suprimeix el dret subjectiu per raó de ciutadania, ja que lliga la condició 
d’assegurat al sistema de cotització a la Seguretat Social.  

 
Com a conseqüència d’això, el Reial Decret reprèn el concepte de 
beneficència, ja que obliga a demostrar la manca de recursos a qui queda 
exclòs de la condició d’assegurat per a poder rebre atenció sanitària, com per 
exemple els joves majors de 26 anys que no hagin cotitzat prèviament. 
 
Per tant, i malgrat les declaracions de la ministra Ana Mato, amb el Reial 
Decret la sanitat a l’Estat espanyol deixa de ser universal, pública i gratuïta per 
a tots els ciutadans i ciutadanes, i passa a ser una sanitat que només atén als 
qui ostenten la condició d’assegurats i als qui estan en règim de beneficència. 
 
Aquesta modificació situa el model sanitari de l’Estat espanyol en unes 
condicions similars al model insolidari que existia en els anys setanta-vuitanta, 
previ a la Llei General de Sanitat (1986), i modifica a més la Llei de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut (2003) i la Llei Orgànica sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (2000), entre 
d’altres. 
 
Per altra banda, el Reial Decret introdueix el copagament de diferents 
prestacions del sistema que fins ara entraven dins dels drets de tot ciutadà de 
l’Estat espanyol. Exemples d’aquest fet són el copagament de les medecines 
per part dels pensionistes i l’increment del percentatge que actualment paguen 
les persones en actiu, l’exclusió de medicaments bàsics com els analgèsics, el 
copagament de certa medicació hospitalària molt costosa com l’oncològica, o 
el copagament en el transport sanitari no urgent, que vol dir per exemple que 
els pacients que reben tractaments de diàlisi i quimioteràpia hauran de pagar a 
partir d’ara el transport sanitari. 
 
A més d’aquestes prestacions que queden explícites, el Reial Decret obre la 
porta al copagament de cert tipus de procediments complexos, ja que 
introdueix la divisió de la cartera de prestacions en prestacions bàsiques i 
complementàries. 
 
Des del Grup Municipal Socialista creiem que és necessari fer ajustos i 
racionalitzar els serveis sanitaris, adaptant el model del Sistema Nacional de 
Salut a l’evolució de la societat, però sempre sense trencar els seus principis ni 
afectar la qualitat del sistema que amb tant d’esforç s’ha aconseguit. Creiem 
que les mesures establertes en el Reial Decret Llei són socialment injustes 
perquè castiguen especialment els sectors més vulnerables de la societat, i 
econòmicament ineficients perquè afectaran la salut dels ciutadans i 
ciutadanes de l’Estat i això provocarà més despesa. En aquest sentit, el País 
Basc ha demostrat que es poden assolir resultats satisfactoris modificant el 



 

model assistencial des del punt de vista organitzatiu, sense requerir canvis en 
el Sistema Nacional de Salut. 
 
Creiem que una sanitat pública de qualitat és un dret irrenunciable i una 
política fonamental per a l’equitat i la cohesió social, i qualsevol modificació en 
aquest sentit requereix un debat profund entre tots els grups parlamentaris i 
amb la societat, no un decret elaborat unilateralment sense diàleg ni consens. 
La salut dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país bé es mereix aquest esforç. 
 
Un altre element del Reial Decret és la possible invasió de l’àmbit 
competencial. De fet, el Govern de la Generalitat, el d’Andalusia i el del País 
Basc han demanat informes jurídics per tal de valorar la possible 
inconstitucionalitat del Decret per invasió de competències. 
 
I és per tots aquests motius que des del Grup Municipal Socialista rebutgem 
les mesures contemplades en el Reial Decret Llei 16/2012 i presentem aquesta 
moció per demanar al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Demanar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i seguretat de les prestacions. 
 
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a dialogar amb les forces polítiques, agents 
socials, Comunitats Autònomes, entitats municipalistes, patronals i entitats 
relacionades amb el sector de la salut, per tal d’assolir un gran pacte que 
permeti garantir de manera efectiva la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut, mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup municipal Socialista presenta aquesta 
moció que demana la derogació del Reial Decret 16/2012, aprovat en un 
Consell de Ministres el passat dia 20 d’abril, bàsicament per la importància del 
seu contingut.  Ja sabem que estem aquí en un Ple municipal i que el contingut 
òbviament no l’hem de discutir aquí, però sí que pensem que el seu contingut 
val la pena comentar-lo i a més perquè de fet afecta la seva implicació, o sigui, 
la seva implantació, la seva posada en marxa, afecta al dret a l’atenció 



 

sanitària de tots els ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol i per tant també 
a tots els vilanovins i vilanovines.  I pensem, per tant, doncs que es mereixen 
conèixer el que està passant i què conté aquest Reial Decret, que de fet es 
publica el 24 d’abril i entra en vigor el dia següent, per tant el dia 25 d’abril va 
entrar en vigor, excepte algunes coses que es donen un temps per posar-ho en 
marxa i per ordenar-ho, la resta de coses entra en vigor. 
 
A veure, bàsicament intentaré ser molt esquemàtica per resumir el que és els 
motius que ens porten a presentar aquesta moció, i jo crec que bàsicament té 
tres branques, no?, té tres potes.  Una és el com s’ha fet, la manera que s’ha 
fet, que s’ha aprovat i s’ha publicat aquest Reial Decret.  L’altra és el contingut, 
el contingut de les mesures que té.  I després finalment el rerefons ideològic 
que té l’aprovació d’aquest Reial Decret.   
 
A veure, amb relació a com s’ha fet.  Es va fer per la mesura d’urgència, per 
tant mitjançant un Reial Decret.  En l’exposició de motius parla de que hi ha 
una necessitat d’urgència per aprovar aquestes mesures i per tant pensem que 
és el motiu que la Constitució dóna perquè es pugui fer un Reial Decret que 
trenqui o que anul·li coses de lleis anteriors.  I bàsicament aquest Reial Decret 
es va fer sense debat, sense dir-ho pràcticament en la resta de forces.  De fet, 
els propis –no som nosaltres que ho diem-, sinó que els propis consellers, 
concretament de la Generalitat de Catalunya i del País Basc, van expresar la 
seva sorpresa, perquè quatre dies abans de que s’aprovés el Decret havien 
preguntat quines mesures s’havien de fer i quines mesures pensaven aplicar, i 
no els hi van comentar cap d’aquestes mesures.  Llavorens, d’alguna manera 
la manera com s’ha fet i com es tracta d’una modificació dels drets a l’atenció 
sanitària per part de tota la població, com es fa d’aquesta mesura per la via 
d’urgència i per la via del Reial Decret.  I perquè ademés creiem que trenca 
també un consens social que des de la transició, de fet, havia estat per sobre 
de tota mena de discusions i tota mena d’interessos.  Per tant, això també ens 
sembla bastant greu. 
 
De fet, també hi ha un tema que per la mesura d’urgència, també sembla que 
pot afectar, un tema de competències, i de fet el govern de Catalunya ha 
demanat al Consell de Garanties Estatutàries a veure si pot haver-hi un tema 
de conflicte de competències en aquest sentit.  Per tant, aquest seria una mica 
el motiu de com s’ha fet aquest Reial Decret. 
 
En el tema del contingut.  Clar, el tema del contingut de fet té bastanta més 
substància, i pensem, a veure, que bàsicament què fa aquest Reial Decret?  El 
que fa és limitar drets als ciutadans de l’Estat espanyol, drets amb relació a 
l’àmbit sanitari, a l’atenció sanitària, perquè trenca la universalitat del sistema 
del model de sistema de salut que hem tingut des de la Llei general de Sanitat.  
I, per què diem que trenca la universalitat?  Perquè exclou ciutadans del dret 



 

directe a l’atenció sanitària.  I després suprimeix una cosa que és el dret 
subjectiu, que és el dret subjectiu de tenir l’atenció sanitària com a persona, 
com a ciutadà, i el lliga al fet d’haver cotitzat a la Seguretat Social.  Per tant, 
això ens retorna 25 anys enrere, quan teníem un model mixt, que el dret el 
tenia un titular, que era el que cotitzava a la Seguretat Social, ens retorna una 
altra vegada el concepte del beneficiari, que són els que tenen dret a l’atenció 
sanitària perquè són beneficiaris d’algun altre que és titular del dret, i ens 
retorna també el concepte de la beneficència, que és: tindran dret aquells que 
no entrin en la condició d’assegurat, aquells que demostrin que no tenen els 
recursos suficients i, per tant, que són pobres.  Per tant, veiem que trenca la 
universalitat, veiem que suprimeix el dret subjectiu, i de fet fa que passem d’un 
sistema on paguem impostos, on es paguen impostos i es redistribueixen els 
recursos a qui els necessita, a qui necessita el servei, passem a un sistema en 
el que seguim pagant impostos, òbviament, però es redistribueixen en aquells 
que tenen dret per haver cotitzat a la Seguretat Social.   
 
I a qui afecta aquest Reial Decret?  Afecta... els mitjans de comunicació s’han 
ficat molt amb la població immigrant, que està aquí sense permís de 
residència.  De fet, no és exactament així, afecta als espanyols joves majors de 
26 anys que no tenen discapacitat i que no hagin pogut accedir al primer lloc 
de treball, per tant, que no hagin cotitzat mai.  En un moment amb el 50% 
d’atur juvenil, pensem que és un magnífic moment per posar aquests majors 
de 26 anys que no hagin tingut accés previ a un lloc de treball, queden fora del 
dret a l’atenció sanitària i han de demostrar que són pobres, diguem, que no 
tenen els recursos. 
 
A qui més afecta?  Per exemple, les senyores, per dir el col·lectiu que més 
sovint es troba en aquesta situació, que no han pogut tampoc entrar en el 
mercat laboral, i que han estat doncs cuidant els pares, els fills, etc., qui sigui, 
per la circumstància que sigui, que no hagin tampoc cotitzat a la Seguretat 
Social.  Aquestes persones tampoc tindran dret, a no ser que demostrin que no 
tenen recursos i, per tant, que són pobres. 
 
I afegim –allò, per entrar en una mica més de detall- aquelles persones, ja no 
diem una o l’altra, sinó aquelles persones que estan, que no estan treballant i 
que són beneficiàries gràcies al dret de l’altra persona, del cònjuge diríem, i 
posem el cas de la dona, doncs el condemnes una mica a seguir estant amb 
aquella persona perquè sap que si se separa o ja no està amb aquella persona 
deixarà de tenir el dret si no ha cotitzat mai a la Seguretat Social. 
 
Insisteixo en aquest tema perquè creiem que és molt important el fet aquest de 
que recupera aquests conceptes, recupera lo de la cotització, de que ens en 
anem 25 anys enrere, de que modifica la Llei General de Sanitat feta pel 
govern socialista, però també modifica la Llei... per l’Ernest Lluch... però també 



 

modifica la Llei del 2003, de cohesió i qualitat feta pel govern del Partit Popular, 
i també modifica la Llei del 2000 de dret a la immigració, també feta pel govern 
popular, amb un Reial Decret.  O sigui, el que diem és, si s’han de modificar 
coses, home, fem-ho de manera, però no d’aquesta manera de via urgència i 
via Reial Decret. 
 
Per això he dit al començament, bàsicament els motius que ens porten a 
demanar aquesta derogació és el com s’ha fet i pel contingut tan important que 
té.  
 
Altres coses que fa, que porta aquest Reial Decret, és tot el tema del 
copagament.  Del copagament podríem estar parlant i discutint molta estona, 
però bàsicament perquè posa, posa la progressió en la banda del pagament, 
però posa uns trams des del nostre punt de vista injustos.  Perquè per 
exemple, posa tres trams per sota de 18.000 euros a l’any, entre 18.000 i 
100.000 euros a l’any i més de 100.000 euros.  Clar, pagarà el mateix de 
medicació, de transport sanitari no urgent o de pròtesis externes la persona 
que cobra 18.000 o la persona que en cobra 100.000.  Penso que és un tram 
bastant injust com per fer pagar el mateix. Ademés dels jubilats, que paguen el 
10% i els hi complica bastant l’existència perquè han de demanar el 
rescabalament, etc., però després té una altra cosa, que després el qui menys 
paga de la població no funcionària, diguem, és un 40%.  Els de les forces 
armades, els funcionaris de la justícia i els funcionaris civils paguen un 30%, 
independentment del seu salari.  O sigui, per tant, un 30% siguin capitans 
generals o siguin soldat ras.  I aquest és un apartat que posa el mateix Reial 
Decret. 
 
Per tant, pensem que són coses que no acaben des del nostre punt de vista de 
ser justes, igual que el tema de l’ambulància, o sigui el transport sanitari no 
urgent, que posa els mateixos trams de pagament sense límit, sense topalls 
mensuals que sí que posen en la medicació, i per exemple en aquest cas ens 
trobem que dels 2.500.000 viatges que es van fer al 2010, per exemple, un 
38% són de diàlisi, pacients de diàlisi que agafen l’ambulància tres vegades a 
la setmana la majoria d’ells.  Per tant, són els pacients de diàlisi, un 30% són 
els pacients de radioteràpia i quimioteràpia.  Per tant, el transport sanitari no 
urgent, que són aquests, a banda d’un 30% que és el que porten a casa seva 
des de l’hospital, etc.  Home, que no tinguin topalls mensuals, doncs també 
ens sembla bastant important. 
 
Això seria una mica el resum que podríem fer del contingut.  Després n’hi ha 
d’altres, eh?, però que jo penso que no afecten tant a la població, com hi ha 
temes de recursos humans, hi ha temes diferents, que aquests pensem que no 
afecten tant.  
 



 

I després clar, el tema del rerefons ideològic.  Una de les coses que diem és 
l’obsessió que es té en l’àmbit de l’educació i de la sanitat.  Ens diuen, el 
mateix Reial Decret diu que no hi ha prous diners en sanitat perquè s’ha gastat 
excessivament en sanitat.  I això no és cert, i no és cert perquè hi ha dades 
objectives: l’informe Eurostat, l’informe de l’OMS, l’informe de l’OCDE situen 
Espanya molt per sota de la despesa sanitària pública, molt per sota de la 
mitjana d’Europa, i bastant per sota, concretament el 27è lloc de tot el món, en 
qüestió de percentatge del PIB.  Però si tu mires també els informes que són la 
despesa per càpita, o la despesa segons riquesa social, també sortim bastant 
més avall del que és la mitjana.  Per tant, dius home, ens hem begut 
l’enteniment en l’àmbit social... ai, en l’àmbit de salut?  Francament pensem 
que hi ha dades objectives que ens diuen que no. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Grifell, li demano que vagi concretant.  No posem límits a la 
intervenció, però de fet, segons el ROM hi haurien... li demanaria que anés 
concretant, si us plau. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, sí, només era... la concreció està clara: demanem la derogació del Reial 
Decret, que no es posi en marxa perquè s’ha fet d’aquesta manera i perquè té 
coses molt importants, i demanem que s’iniciï. realment s’iniciï el diàleg per fer 
totes... diguem, per posar les mesures que s’hagin de posar, que segurament 
amb això estarem tots d’acord de que s’ha de racionalitzar.  Però que el tema 
són els ingressos, no tant la despesa, que no ens vulguin fer creure, també 
crec que no cal... tampoc ens enganyem, de que no és que s’hagi begut 
l’enteniment, i que no és cert tampoc que no s’hagi fet res en els últims anys, 
perquè s’ha baixat la despesa de 70.000 a 53.000 milions d’euros i s’ha baixat 
la despesa de farmàcia en 6.000 milions d’euros l’últim any.   
 
Per tant, és una mica el justificar el perquè es demana la derogació i perquè es 
demana de que s’iniciï un debat, no només amb les forces polítiques, sinó 
també amb les socials i amb tots els sectors, els agents implicats de tot l’àmbit 
sanitari.  I disculpi la llargada. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  No, no, li he recordat que anéssim concretant, més que res 
perquè si ens allarguem molt no...  Senyor Sánchez. 
 
 
 



 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, alcaldessa.  Ja veig que avui serà difícil que traslladem al president de la 
Generalitat tot allò que ens han demanat, eh?  És una broma això, eh?  En tot 
cas és per manifestar que donarem suport a la moció, bàsicament per dos 
motius, perquè creiem que aquest Decret, dels decrets que ha fet el govern del 
Partit Popular, amb alguns dels quals aquest grup que jo represento hi ha estat 
d’acord, que és la reforma laboral, per entendre’ns, considerem que aquest és 
erroni, equivocat, no comporta, considerem, analitzat en la seva profunditat, 
que comporti una rebaixa de la despesa sanitària, no ens dóna la sensació que 
vagi per aquí.  Crec que s’ha fet de forma no consensuada, amb una fórmula 
legal que evita el debat, i em sembla que això no és productiu.  I sincerament, 
creiem que no resol el problema de fons, que el problema de fons que cal 
resoldre en aquests moments des de part de l’Estat és el finançament de la 
sanitat pública en aquest Estat, no?  Que deixa sense resoldre.  És evident que 
les comunitats autònomes segueixen tenint que fer una elevada despesa i que 
el govern central, des del nostre punt de vista, en aquest sentit es diu lo que 
vulgarment en castellà es diu escurre el bulto, no?  En tot cas signar una sèrie 
d’intents de no despesa des del punt de vista d’alguns col·lectius concrets, que 
nosaltres considerem, com a dit la regidora Grifell, doncs absolutament 
equivocada, tant pel que fa referència als majors de 26 anys que no hagin 
tingut cotització, com les persones doncs que no tenen papers, bàsicament són 
dos col·lectius que se senten molt afectats, i per altra banda perquè 
considerem que no resol el problema de fons, que és el problema del 
finançament autonòmic. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules? Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, nosaltres ens posicionarem a favor 
d’aquesta moció.  Aviam, Iniciativa fa dues distincions, una és prendre les 
mesures necessàries per fer sostenible el sistema sanitari espanyol, però una 
altra cosa és que aquestes mesures del Reial Decret incideixen en els principis 
d’una llei que, com molt bé ha dit la senyora regidora Grifell, vénen del 1986.  I 
principalment en dues qüestions, una és la universalitat.  Pensem que en 
aquests moments la pèrdua d’aquesta universalitat suposarà que els sectors 
més desfavorits d’aquesta societat es veuran molt més afectats.  En aquesta 
situació de crisis econòmica la cohesió social és necessària, i creiem que el 
primer deure dels governants, sigui on sigui, a Madrid, a la Generalitat o a 
aquest Ajuntament, és mantenir aquesta cohesió social. 
 



 

En segon lloc ens preocupa un altre element d’aquest Reial Decret, i és que 
incideix en l’autogovern català.  De fet, menysprea les nostres competències, i 
a més a més no és una única mesura aïllada, sinó que com el nostre partit està 
denunciant, hi ha un procés de recentralització de l’Estat, al qual evidentment 
el nostre grup s’oposa. 
 
Votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Més intervencions? Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En la intervenció el que no faré és entrar en el detall dels 
plantejaments que es fan, perquè si entréssim en el detall, ni en el president de 
la Generalitat, segurament ni avui ni la setmana que ve podríem acabar.  Però 
permetin-me, senyor Sánchez, vostè que coneix les dinàmiques 
parlamentàries, que el tranquil·litzi, perquè hi haurà debat, en els Reials 
Decrets hi ha debat, i fins i tot alguns Reials Decrets després es tramiten com a 
Projectes de Llei, i per tant hi ha debat, i tots els grups aquí presents, excepte 
la CUP, doncs tindran oportunitat d’entrar en el debat d’aquest Reial Decret i 
d’aquestes mesures. 
 
Però permetin-me una molt breu reflexió, no?  Escolti’m, jo estic convençut de 
que no hi ha cap govern, cap, i m’adreço al que tenim més a prop, el govern 
municipal de la ciutat, que li agradi reduir despeses, que li agradi reduir pactes 
socials, que li agradi no poder fer les inversions que els hi agradaria fer per ser 
precisament un cas extraordinàriament evident.  A qualsevol govern li 
agradaria fer moltes coses, poder fer moltes coses, tenir recursos i fer moltes 
coses.  A qualsevol govern li agradaria poder fer escoles i hospitals, per 
exemple, hi han governs que prometen escoles i hospitals i que les fan, n’hi 
han altres que les prometen i no les poden fer, i n’hi han altres que les 
prometen sabent que el més probable és que no es puguin fer.  Però crec que 
tots plegats hem de fer un petit exercici de responsabilitat, i fins i tot si volen els 
hi podem arribar a admetre que alguna de les qüestions que es regula en 
aquest Reial Decret segurament són molt discutibles, segur, no en tenim 
absolutament cap mena de dubte, segur, segur que són discutibles.  Tant de 
bo no fossin necessàries.   
 
El problema és que –i ho han ignorat tot vostès-, és que la situació és la que 
és, i la situació és d’excepcionalitat, i precisament com la situació és 
d’excepcionalitat s’han d’adoptar mesures d’excepcionalitat, i per això aquestes 
mesures s’adopten per la via del Reial Decret, perquè és que abans teníem un 



 

govern que les mesures les prenia de tant en tant, quan tenia alguna idea per 
prendre alguna mesura, perquè no tenia ni idees.  Alguna d’elles, per exemple, 
si vol que li recordi, no deuria trencar la cohesió social la congelació de les 
pensions dels pensionistes, o endurir les possibilitats perquè els jubilats 
accedissin a la pensió.  O que es reduís el sou dels funcionaris en un 5%.  El 
govern d’ara encara no hi ha arribat, no diré: i no hi arribarà.  Miri, no estic en 
condicions de dir-ho, perquè insisteixo, la situació és d’excepcionalitat.  I en 
aquests moments només hi ha una cosa segura, només hi ha una cosa segura: 
no es pot continuar el mateix nivell de despesa que va caracteritzar en els 
darrers governs, no es pot continuar, perquè si se segueix gastant –i abans he 
dit la xifra- 107.000 milions d’euros més dels que es tenen, al final cau tot el 
sistema públic, tot, i per tant és de responsabilitat adoptar mesures 
precisament per preservar els sistemes públics, entre ells, per descomptat, 
l’educació i la sanitat.  No cal dir que votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Per tant, si els hi sembla... breument, sí, si us 
plau. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Molt breument, intentaré, a veure... però crec que hi ha coses que estan clares. 
Vostè diu que hi haurà debat, sí, però el Decret ja està vigent, veurem després 
què passa en el debat, però de moment ja està vigent. 
 
Després diu: també es van congelar pensions.  Una cosa és congelar pensions 
i l’altra cosa és treure drets als ciutadans i ciutadanes d’aquest país. 
 
El nivell de despesa.  El nivell de despesa és òbviament, quan hi ha recursos 
limitats, i això no ho dic jo, sinó que ho diuen els economistes, prestigiosos 
economistes, és de que no es pot parlar de necessitat de fer les coses, sinó 
que els recursos són limitats però tenen usos alternatius.  I li vull recordar que 
amb aquesta part, perquè en la justificació del Decret diu què s’estalviaran en 
cada cosa, en la part de treure la universalitat, de treure el dret a l’assistència, 
parlen concretament de que això és culpa del turisme sanitari, que per això 
podríem discutir un altre dia, i parla concretament de 917 milions d’euros que 
es van gastar l’any passat.  És la mateixa quantitat, 970 milions concretament, 
que el mateix Consell de Ministres va aprovar per fer els dos trams de l’AVE de 
Madrid a Galícia.  Per tant, no és un tema de recursos, sinó que és un tema de 
prioritats polítiques.  Moltes gràcies. 
 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Si els hi sembla, passem a la votació.  No hi han més paraules 
demanades.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  S’aprova la moció 
amb els vots a favor de tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 
 
 

  22. MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció número 22.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya vol mostrar la seva gran preocupació per 
les conseqüències que estan tenint i que tindran les decisions en el terreny de 
l’educació que tant el Govern de la Generalitat de Catalunya com el Govern 
d’Espanya estan prenent en aquests darrers mesos. A Catalunya, els 
retrocessos lligats a la supressió de la 6a hora als centres de titularitat pública, 
l’estat de paràlisi del desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya, la falta 
d’ambició de la Conselleria d’Ensenyament respecte a les obres i 
infraestructures imprescindibles, la insensibilitat respecte a l’impacte social en 
l’endarreriment de beques i ajudes o el menysteniment de la col·laboració 
interinstitucional amb els ajuntaments amb les Oficines Municipals 
d’Escolarització, estan portant el sistema educatiu a una situació molt 
complicada. A més, la darrera aportació per part del Ministerio de Educación, 
amb les mesures anunciades pel ministre i que ara caldrà traslladar a l’àmbit 
català, ens aboquen a una pobra i mala situació del sistema educatiu que amb 
l’aportació i esforç de tothom havíem bastit al nostre país.  
 
A aquesta complicada situació, hi cal afegir el fet de com el Govern de la 
Generalitat de Catalunya està abordant i conduint l’etapa educativa dels 0 als 3 
anys a Catalunya. No podem entendre ni compartir com el govern es pot 
desentendre de la seva competència i responsabilitat institucional i no 
compartim com s’està dilapidant un escenari de franca col·laboració i 
coresponsabilitat entre administracions publiques. Només un marc de 
col·laboració pot fer possible abordar l’etapa educativa de 0 a 3 anys al nostre 



 

país. Això sí que és defensar una opció clara de país, i una opció estratègica 
en l’àmbit de propostes de serveis als infants i a les seves famílies.  
 
Els socialistes sempre hem defensat la importància de l’etapa educativa dels 0-
3 anys, pel que aporta al desenvolupament de les potencialitats de l’infant i 
pels posteriors beneficis en la consecució amb èxit dels ensenyaments 
obligatoris. Aquesta és la política que s’ha seguit en els governs municipals 
d’esquerres. Per això creiem que contribueix a la igualtat d’oportunitats i a la 
cohesió social.  Ens temem que, malgrat la repetida cançó recurrent del suport 
a la família, des del Govern de Catalunya aquest suport a les famílies i a les 
possibilitats de conciliació laboral no formen part del full de ruta de l’actual 
política pública. 
 
A més, denunciem que, per justificar una letal baixada de contribució 
econòmica en el manteniment de les Escoles Bressol, el Departament 
d’Ensenyament ha caigut en la temptació de negar, criticar i menystenir la 
tasca feta per totes les administracions locals del país.  
 
Per això afirmem que l’actual model d’atenció educativa dels infants de 0-3 
anys és de qualitat, respon clarament a la funció que se li ha assignat dintre la  
societat, i explicitem que cada un dels més de 500 municipis que han tirat 
endavant una o vàries escoles bressol, ho han fet amb responsabilitat 
econòmica, amb ambició educativa i aprofitant els recursos singulars de cada 
ajuntament.  
 
És molt injust que el Govern de la Generalitat de Catalunya es desentengui 
d’una responsabilitat compartida, i davant la qual els ajuntaments, sols i de 
forma unànime, han assumit la titularitat de l’espectacular creixement de places 
d’escola bressol al nostre país.  La important xarxa pública d’escoles bressol  
té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser transformada 
en Llei pel Parlament de Catalunya. La retallada executada pel Departament 
d’Ensenyament en l’aportació al sosteniment de les places d’Escoles Bressol 
significa un menysteniment dels mandats legals del Parlament de Catalunya i 
és una confirmació que en la línia política de l’actual Govern del país, l’etapa 0-
3 anys no té cap mena de valoració ni importància.  
 
Per això, i coneixent les darreres xifres de cofinançament anunciades per la 
Generalitat (representen un 28% i un 44% inferiors a l’aportació de fa dos 
cursos), volem afirmar que no només resten molt lluny del cost real de les llars 
d’infants, incloses les 42 llars d’infants de titularitat de la Generalitat, sinó que 
incideixen plenament en la viabilitat de la prestació d’aquest servei públic.  
 
En aquest sentit, el Partit Socialista de Catalunya reclama la responsabilitat 
competencial i la lleialtat institucional del Govern de la Generalitat de 



 

Catalunya, i per això sol·licitem un finançament suficient, tal com regula la Llei 
d’Educació de Catalunya.  Considerem l’educació com un element estratègic 
prioritari de l’acció política, per sortir de la crisi econòmica i per avançar en la 
consecució d’una societat molt més formada i cohesionada.  
 
El Partit Socialista de Catalunya vol que es mantingui el compromís amb 
aquest gran pacte social i amb les directrius legislatives aprovades pel 
Parlament de Catalunya, màxima institució del nostre país, i que s’havien 
materialitzat en un alt grau de coresponsabilitat entre els ajuntaments i el 
govern de la Generalitat en diversos àmbits educatius, amb projectes comuns 
que caldria continuar portant a terme en favor de l’equitat i de l’ensenyament 
de qualitat.  
 
Per tot això, els GMS proposa en aquesta moció que els grups municipals 
donin suport a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques en la resolució en demanda dels recursos 
necessaris i suficients per garantir l’existència d’una oferta de 0-3 anys 
necessària al nostre País. I, 

ACORDEN 
 
“PRIMER. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos 
necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, 
per mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord 
parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de les nostres ciutats i 
pobles en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.  
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat perquè doti fins a 1.600 € la 
bestreta de 1.300 € anunciada per la Conselleria d’Ensenyament per al curs 
2011-12, i a mantenir l’esmentat import per als cursos següents. 
 
TERCER. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats 
municipalistes de fer sostenible la provisió pública de serveis educatius 
d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col·laboració i 
coresponsabilitat entre les administracions educatives. 
  
QUART. Instar el Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries 
que permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.  
 
CINQUÈ. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris 
destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens... ai, perdó, senyor Martorell. 



 

 
JOAN MARTORELL 
 
Vaja, no sé si la senyora Llorens ha fitxat pel PSC, però... 
 
ALCALDESSA 
 
Em saltava la presentació i anava directament a la resposta.  Perdoni, eh? 
 
JOAN MARTORELL 
 
N’hem parlat abans, i ara tornem a parlar-ne, i un dels motius pels quals ens 
hem mostrat en contra de les taxes en el punt número 2, 3, em sembla que 
era, del principi d’aquest Ple, és precisament perquè defensàvem una moció 
com aquesta.  Aquesta moció, els acords eren diferents inicialment, l’havíem 
redactat per defensar, per recordar que s’està perdent qualitat i trobem que hi 
ha una certa deslleialtat entre els acords que hi ha hagut escrits, o que hi ha 
escrits entre la Generalitat i els ajuntaments i, per tant, amb relació a temes 
educatius, i per tant volíem fer una defensa d’aquests.  Entre ells hi ha el tema 
de les llars d’infants, però hi ha també les oficines municipals d’educació, que 
deixaran d’estar subvencionades per part de la Generalitat, i per tant són uns 
20.000 euros, per exemple, que haurà d’assumir l’Ajuntament, quan en un 
moment es va aconseguir que aquestes oficines funcionessin, funcionessin bé, 
donen un molt bon servei, i ens estalvien doncs a vegades desconnexions 
entre la ciutadania i la xarxa administrativa que parla sobre educació i sobre 
places educatives.   
 
Aquesta era la voluntat de la moció.  Tenia uns altres acords.  Simultàniament 
a tot això apareix una resolució de la Federació de Municipis de Catalunya i de 
l’Associació Catalana de Municipis, en què hi ha uns acords, i per tant el que 
hem fet és sumar-los.  Jo pensava que l’equip de govern, que és defensor de 
l’escola pública, de les llars d’infants i de tot el sistema públic al 100%, 
presentaria una moció al Ple perquè tots la defenséssim conjuntament, i per 
tant doncs unànimement féssim aquesta defensa del que són les llars 
municipals.  No ha estat així, el que passa és que a última hora vam posar els 
acords.  Jo pensava que coincidiríem en aquesta moció.   
 
La presentació és una argumentació sobre com veiem des del grup municipal 
Socialista el que és l’educació, i concretament aquests acords que hi ha 
d’haver entre Ajuntament i Generalitat, que hi ha signats i que, per tant, doncs 
aquest criteri de lleialtat que hi hauria d’haver institucional entre una institució i 
altra, que potser hi era però que es va perdent bàsicament pels motius 
econòmics, dels quals ja n’hem parlat abans i tampoc ara no m’estendré.  Però 
que ha arribat a fer que l’Ajuntament hagi d’acceptar usar partides 



 

pressupostàries per fer front a un compromís que hauria de ser del govern de 
la Generalitat. 
 
Bé, aquest era el plantejament que fèiem en la moció, i aquí anem una mica al 
que demana la Federació de Municipis, els acords demanaven més coses, 
però tenint en compte que la Federació de Municipis i l’Associació Catalana de 
Municipis demana unes quantitats doncs diferents, el que hem fet és posar en 
els acords:  
 

• Demanar al govern de la Generalitat els recursos necessaris suficients, 
d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per mantenir les actuals 
llars d’infants, escoles bressol, amb la qualitat exigible. 

 
Que per tant, això són coses bastant... que podem estar d’acord tots plegats. 
 

• Instar el govern de la Generalitat a que doti fins a 1.600 euros la 
bestreta de 1.300 euros per alumne. 

 
Anunciada anteriorment, però que ara veiem que la Conselleria 
d’Ensenyament, almenys pel que tenim entès, però que no hem confirmat, és 
que serà de 1.000 euros, i que no ho sabem, però tot sembla confirmar amb la 
resta de regidors del país amb què he parlat –no tots, que no he parlat amb 
tots, però uns quants- relacionats amb el món de l’educació, sí que estan 
alarmats perquè hi ha un canvi a pitjor d’aquesta subvenció de la Generalitat.  I 
bàsicament no és tant de la subvenció, sinó dels acords que hi ha signats i que 
cada vegada anem a pitjor.  Per tant, era un toc d’alerta i demanàvem poder-
los votar com a mínim unànimement al Ple.  No sé si comparteix el govern 
aquesta opinió, tenint en compte que potser doncs... abans ja ha votat coses 
diferents, però en principi el que volíem era això, donar un toc d’alerta, fer-ho 
arribar a qui correspongui, que els ajuntaments estan fent un esforç que és 
superior al que es feia fa uns anys en aquest tema, en el tema del sosteniment 
de les llars d’infants. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Ara sí, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, no, senyor Martorell, avui l’hauré de corregir, i l’hauré de corregir en dos 
temes, que a més a més per sort hi ha una acta en els dos casos que ho 
corrobora.  No només compartim aquesta moció, sinó que jo mateixa vaig 
demanar a la nostra portaveu, la senyora Glòria García, que demanés al grup 
socialista que aquesta moció es presentés de forma oberta per a tots els grups 



 

municipals, i en la reunió de portaveus se’ns va dir que no, per tant, primera 
correcció.  El secretari va dir que no era... bueno, després parlarem.  No, no, 
no, però que quedi ben clar que el seu company Juan Luis Ruiz, portaveu i que 
hi era en aquella reunió, sap perfectament que aquest grup municipal va 
demanar que aquesta moció fos oberta i poder-la compartir entre els grups 
polítics.  Per tant, quedi dit que evidentment aquesta va ser l’opció d’aquest 
govern municipal.  Primera correcció.  
 
Segona correcció.  Fixi’s, vostè parlava al principi d’aquest Ple sobre la 
Comisió Informativa, doncs justament en la Comisió Informativa del passat... la 
passada que vam fer, aquesta regidora va exposar amb tot detall, 
absolutament amb tots els detalls, totes les línies relatives a les taxes 
municipals, i justament en aquella defensa recordo que és on vaig dir: “i a més 
a més perdem la subvenció concreta a l’OME”, que recordo que hi era el 
company Manel Claver, i vaig dir: “però la voluntat d’aquest govern és mantenir 
aquest servei, perquè hi creiem molt fermament”.  Per tant, fixi’s fins a quin 
punt vam detallar aquest tema en aquella Comisió Informativa prèvia a la de 
les taxes. 
 
Dit això, dit això, creiem que aquesta moció no només l’hem de defensar entre 
tots, no només la compartim, sinó que té una implicació directa amb lo que és 
la gestió municipal.  Per què?  Perquè a diferència, a diferència del que s’ha 
defensat des del seu grup durant tot aquest Ple, el govern el que ha de fer és, 
davant de competències que no li són pròpies, actuar de la millor manera per 
compensar-les.   
 
Què hem fet amb aquestes taxes municipals amb relació al tema de les llars 
d’infants?  Doncs justament del 44% de davallada de subvenció o de 
finançament que ens ve de la Generalitat, el 40% d’aquesta davallada 
l’assumirà l’Ajuntament.  I un 4% lamentablement l’haurem de remetre a les 
famílies.  Un 4% que amb la relació de l’IPC queda pràcticament compensat 
amb 7 euros.  Aquesta és la diferència.  Aquest govern el que pretén és, 
davant de les situacions difícils, trobar solucions i trobar aportacions.  
Lamentablement no l’hem pogut fer en conjunt aquesta moció, però 
evidentment la votarem a favor.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Més paraules?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament el nostre grup donarà suport a aquesta moció, com no podia 
ser d’una altra manera.  I bàsicament perquè hi ha un posicionament de la 



 

Federació Catalana de Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis en 
aquesta línia i, per tant, doncs clamar al procés en aquest cas de deslleialtat, 
perquè nosaltres la qualifiquem així, deslleialtat institucional de la Generalitat 
per al manteniment d’un servei que per a nosaltres voldríem doncs que fos 
evidentment, de moment cofinançat, i fins i tot arribar a la gratuïtat, perquè sí 
que entenem que és un pilar base de la nostra educació 0-3 anys, com són a la 
primària o a secundària hauria de ser ensenyament obligatori i, per tant, 
gratuït. 
 
En aquest sentit, doncs absolutament coherents i per tant votarem 
favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Més paraules?  Passem, per tant, a la votació.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies.  Sobre la qüestió de l’OME, jo no he dit que no es faci l’esforç, al 
revés, jo crec que no tenim perquè assumir un esforç que li pertoca a una altra 
institució, i el mateix passa amb el tema de la subvenció per a les llars 
d’infants.  Jo insisteixo en això, es tracta... podem assumir aquelles coses que 
ha de fer la Generalitat i intentar doncs reduir l’impacte que pugui tenir al 
ciutadà, però no em sembla just, perquè si hi ha un acord de percentatges, es 
tracta de defensar aquest acord de percentatges, no perquè sigui el mateix 
partit que el que està governant a la ciutat i el que està governant a la 
Generalitat, doncs no entrem en conflictes.  Hem de defensar allò que la ciutat 
més necessita, encara que fins i tot estiguem en el mateix partit, de vegades.  
És així, nosaltres ho hem fet així quan hem estat governant, i demanem que 
també es faci d’aquesta manera.  Ho podran entendre d’una altra manera 
diferent.  Cada vegada que estem parlant d’aquestes qüestions estan 
defensant la postura del Departament d’Ensenyament i la postura que té la 
Generalitat en determinats temes.  És la seva opinió i jo ara ho aclareixo, és la 
meva també, la meva manera de veure-ho.  Per tant, entenc que si hi havia 
uns acords i hi ha uns acords, s’ha d’intentar demanar que es compleixin a 
través de la Federació de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis i amb 
qui faci falta, entenc.  Ara, si el que no volem és que no es compleixi o perquè 
no volem posar-hi prou èmfasi, doncs serà una responsabilitat seva, però 
nosaltres demanem això, com a ciutat demanem allò que com a ciutat ens 
pertoca, més que no pas com a partit, ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 



 

 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, no, per acabar, senyor Martorell.  Li reitero, perquè clar, no hi ha pitjor sord 
que el que no vol escoltar, li reitero, donarem suport a aquesta moció.  No 
només li donem suport, sinó que vam demanar en Junta de Portaveus de 
poder-nos-hi adherir de manera conjunta, i no només això, la nostra alcaldesa, 
com a membre de l’ACM... perdó, senyor Juan Luis?... ah, pensava que em 
preguntaves algo.  I la nostra alcaldesa, com a membre de l’ACM, va votar a 
favor d’aquests acords amb anterioritat.  Per tant, sincerament, senyor 
Martorell, i tant que li donarem suport, i tant, només faltaria!  Només faltaria! 
 
ALCALDESSA 
 
No s’ha dit pas el contrari.  D’acord.  Passem per tant a la votació.  Vots a favor 
de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  23. MOCIÓ DEL PSC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES 

D’OCUPACIÓ DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES 
D’OCUPACIÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, moció número 23 del Partit Socialista.  
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Antecedents 
 
Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats 
-a Catalunya, a març de 2012, tenim 638.247 persones aturades i una caiguda 
de l’activitat econòmica molt acusada- el govern del Partit Popular redueix en 
els seus pressupostos generals de l’Estat en més de 1.500 M d’euros els 
programes de polítiques actives d’Ocupació. 
 
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a 
desenvolupar polítiques actives d’ocupació. Perquè són considerades 
polítiques prioritàries per a la ciutadania i perquè els ens locals han pogut 
comptar amb un finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la 
Generalitat, en el cas de Catalunya, per executar aquest tipus de polítiques. És 
cert, que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el nivell de 



 

finançament molt baix, per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de 
cofinançar part de les accions. Malgrat tot, fins ara s’han pogut desenvolupar i 
cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus d’actuacions.  
 
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per 
la reducció del número de convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió 
de programes que permetin desenvolupar una oferta de serveis ajustada a les 
necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat 
acompanyades en l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica, 
amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la ciutadania està patint les 
conseqüències.  
 
D’aquesta manera, per als ajuntaments es planteja un panorama complicat i, 
fins i tot, desolador per poder emparar determinats drets i continuar prestant 
segons quins serveis locals.  
 
En resum, el projecte de pressupostos de l'Estat per al 2012 i també el Reial 
Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral, desmantella el conjunt dels serveis per a l’ocupació, 
precisament quan l’atur és més elevat i més falta fa, i aposta per la 
recentralització a escala estatal de les polítiques d’ocupació.  I tot això passa 
amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un any i mig. 
 
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir en el conjunt de 
persones aturades i empreses de la nostra població, el grup municipal 
Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels 
següents acords: 
 
“PRIMER. Instar el Govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense 
retallada en matèria de polítiques actives d’ocupació i foment de l’ocupació. 
 
SEGON. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i 
consolidar les competències de la Generalitat en matèria d’ocupació, formació i 
autoritat laboral. 
 

• Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la 
població activa de Catalunya. 

• Reduir l'impacte que suposen les previsions dels Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2012 en matèria de polítiques actives 
d’ocupació,  recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos 
necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya. 

• Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents 
implicats per establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant 
l'amenaça de les retallades.  



 

 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la 
seva agenda les polítiques actives d’ocupació i formació davant altres 
despeses públiques, revisant en profunditat les polítiques d’ocupació, els 
dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa 
experiència dels ajuntaments de Catalunya i de les entitats Tercer Sector 
Social. 
 
QUART. Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
a la Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Instar el govern municipal a analitzar la situació en l’àmbit de les 
polítiques actives d’ocupació, arran del Pla de desenvolupament fet per la 
Conselleria d’Empresa i Ocupació i a presentar un Pla de Treball en el si de la 
Comissió Informativa de Societat del Coneixement i Serveis Personals 
Sectorials i al consell rector de l’IMET.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, intentaré ser més breu, perquè sé que tenen 
pressa.   
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, aquí no hi ha ningú que tingui pressa.  Parli tant com vulgui, 
però sap que hi ha un límit d’intervencions... no hi ha cap pressa, senyor 
Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
De tothom és sabut que de fa molts anys, des dels ajuntaments han tirat 
endavant polítiques d’activació de l’ocupació.  Unes amb més èmfasi o menys, 
en funció de la situació econòmica.  Ara estem en una situació en què calen 
polítiques d’ocupació, polítiques de foment de l’ocupació, de l’activitat 
econòmica, però també polítiques d’ocupació de gent que pugui ocupar a gent 
que actualment està desocupada i que per tant pugui doncs reconduir la seva 
vida i aprofitar els recursos que podria ofertar l’administració.  Malauradament, 
des del govern de l’Estat, en els pressupostos d’enguany, doncs se’ns diu que 
hi haurà 1.500 milions d’euros menys per a programes de polítiques actives 
d’ocupació.   



 

 
La moció el que planteja és un toc d’alerta sobre aquesta disminució, més que 
res perquè de retruc ens toca a les administracions que governen el país, a 
l’Ajuntament, però a la Generalitat i a l’Estat.  Per tant, el que demana la moció 
és que hi hagi una major dedicació pressupostària a aquestes polítiques 
d’ocupació, recuperar doncs aquella capacitat que tenia el govern de la 
Generalitat, o que ha tingut fins fa ben poc per generar polítiques d’ocupació, i 
per tant treballar conjuntament per recuperar aquestes competències o 
aquesta capacitat d’ofertar o de dedicar pressupostàriament polítiques, diners 
a polítiques d’ocupació per tal de reduir almenys en part l’impacte negatiu que 
suposa la situació econòmica que hi ha al nostre país. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, en primer lloc cal dir que el Pla de desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació de Catalunya realment, com a tal, encara no s’ha presentat 
de manera als ajuntaments.  De fet, ens van convocar pel passat 9 de maig, 
perdó, pel proper 9 de maig, però ja s’ha anul·lat aquesta reunió i la següent 
reunió es preveu per al dia 25 de maig.  Esperem que aquest cop no s’anul·li. 
 
Què ha passat pel mig?  Doncs pel mig ha passat que el govern de l’Estat ha 
fet una reducció bestial, de fet el pressupost es redueix en un 56% de totes 
aquestes, d’aquestes polítiques.  Això no cal dir-lis que té una repercusió 
dramàtica amb les polítiques que podem fer des de l’Ajuntament i molt 
especialment des de l’IMET.   
 
Fixeu-vos, en termes absoluts, l’anterior moció, la de les escoles bressol, 
significava aproximadament uns 180.000 euros per a l’Ajuntament.  Aquesta 
no, aquesta reducció vol dir més d’un milió d’euros per a l’Ajuntament de 
reducció de pressupost.  Per tant, una partida que va directa al pressupost de 
l’IMET, que molt probablement no arribarà, i que nosaltres havíem previst que 
seria inclús una miqueta superior, pensant que en un moment de màxim atur, 
doncs aquestes actuacions serien més prioritàries.   
 
Per tant, quan moltes vegades, i vostè m’ho ha repetit, no?, senyor Martorell, 
fem un Consell Rector i revisem una mica tot lo que és el pressupost.  Clar, 
davant d’aquestes situacions encara ara jo no em puc atrevir a determinar 
exactament en quin punt estem del pressupost.  Perquè si bé sobre la despesa 
sóc capaç de preveure tendències, cada vegada em costa més fer-ho sobre els 
ingressos.  Si encara no tinc clar si seran 600 euros de reducció de les llars, o 



 

si seran 800...  Fixi’s quan em diuen que les polítiques actives d’ocupació es 
reduiran en un 56%. 
 
El nou model que impulsa el Servei Català d’Ocupació, segons lo que hem 
anat treballant i lo que hem anat seguint, tot i que encara no s’ha presentat 
oficialment, com deia, canvia absolutament el model que hem tingut fins ara i 
abandona l’enfocament a la subvenció.  L’enfocament a la subvenció és la 
manera que funcionar que hem tingut fins al moment.  Ara parlarem de 
convenis-marc, per tant tota la política formativa adreçada als aturats canvia 
d’una manera radical, per tant totes les funcions que fins ara feia l’IMET, 
atenent a la proposta que sembla que ens faran el 25 de maig, es veu 
clarament diluïda i modificada.   
 
Per tot això lo que hem de treballar des del municipi, i tal com també proposa 
la moció, és veure clarament quin és el reenfocament que hem de fer, en 
funció d’aquest nou Pla de desenvolupament, i treballar conjuntament, com no 
pot ser de cap altra manera, totes aquelles polítiques actives d’ocupació, com 
de fet s’ha vingut fent sempre.  No ho fa aquest govern, el seu govern també 
cada any anava reiterant quines eren les polítiques actives d’ocupació, i 
nosaltres també ho haurem de fer, però davant d’un marc, d’un contexte 
canviant, modificable, realment que se’ns apareix molt diferent i que difícilment 
en aquests moments podem concretar, atès els grans canvis que se’ns 
presenten pel davant.   
 
Per tant, aprovem aquesta moció, la treballarem conjuntament, crec que és 
essencial per a la nostra ciutat, tot i la capacitat que tenim a nivell local 
relativament baix en temes d’atur, però intentar entre tots trobar aquells 
mecanismes i aquelles eines que de la manera millor possible tractin d’acabar 
amb aquest increment tan brutal que tenim aquests dies de desocupació.  Per 
tant, la votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Res, bàsicament per manifestar, com no pot ser d’altra manera, el vot 
favorable del nostre grup a la moció.  I en tot cas, en sentir les paraules de la 
regidora responsable de l’IMET, d’Educació, la senyora Ariadna Llorens, doncs 
em deixa molt, molt preocupada.  Crec que ja ha manifestat aquesta situació, 
jo no sé si dir com estem dient en termes econòmics i a nivell internacional, 
no?, de que no sabem si estem intervinguts sense estar intervinguts, però a 
nivell local també ens està passant el mateix.  Resulta que hem perdut la 



 

capacitat pròpia de decidir les línies, les estratègies i en aquest cas a una eina 
tan bàsica com són les polítiques d’ocupació, i en aquests moments estem 
intervinguts, per la indecisió, per la incertesa sobre la capacitat en aquest cas 
d’ingressos.  I per tant, doncs, bé, a vegades es parla això... de la bona gestió 
dels governs, doncs en tot cas aquesta sensació, bé de la Generalitat o de 
l’Estat, doncs no ens agrada.  En aquest cas també per a mi és, i ho valoro 
políticament, és mala gestió econòmica deixar d’aquesta manera incerta els 
governs locals. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No, des de la CUP aprofitament... evidentment estem d’acord amb les tres 
mocions, aprofitarem per parlar de les tres mocions, així estalviem una mica de 
temps.  No va del tema, sinó de les intervencions que hi ha hagut, perquè 
tampoc ens agradaria... no volíem intervenir, perquè és obvi el nostre 
posicionament en cadascuna de les tres, és correcte com estan plantejades, 
etc., però tampoc voldríem marxar d’aquí sense aclarir uns quants punts, a no 
ser que la gent que ha parlat s’acabi creient el que està dient, la totalitat del 
marc econòmic i social en el que està plantejant les queixes o les denúncies. 
 
És a dir, clar, quan ha parlat el Santi Rodríguez i ha dit: “hi ha menys 
pressupost, ergo s’han de fer més retallades i això no agrada a ningú”, ho diu 
des del punt de vista d’un Estat que ens treu el 8% del PIB, que se’l queda per 
gastar-se’l en les seves coses; ho diu des del punt de vista d’un Estat que 
manté un exèrcit enorme quan no hi ha guerra; ho diu des del punt de vista 
d’un Estat que ha construït 50.000 aeroports, vies d’alta velocitat, quan no les 
necessita ni les usa ningú; ho diu des del punt de vista d’un Estat que ha 
regalat milionades a cabassos de diners públics als bancs, i que ha estat 
governat fins ara pel Partit Socialista, però ara mateix pel Partit Popular.  Vull 
dir, ho diu des d’un punt de vista completament ideològic el fet de que ara no hi 
hagi pressupost per a la sanitat pública, no hi hagi pressupost per a les escoles 
bressol, o no hi hagi pressupost per a les polítiques actives d’ocupació.  Només 
era deixar en clar diguéssim la nostra posició, que no acabés el debat pensant-
nos tots que és inevitable tot plegat, etc., no?  O sigui, hi ha unes voluntats 
fermes de seguint despilfarrant i alimentant una determinada classe social i un 
determinat projecte depredador del territori i dels drets laborals i dels drets 
socials, en favor a més a més d’una nació concreta i en detriment d’unes 
classes populars concretes que en aquest cas som nosaltres. 
 
 



 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Miri, em posiciono ràpidament sobre la moció i és de forma contrària, 
no?  De forma clara, de forma clara i nítida.  Però sí que voldria fer, més que 
entrar en el joc del debat, perquè l’argumentació és la mateixa que hem 
justificat abans, però jo hi diria a més a més dos coses.  Segurament les 
polítiques actives que s’han fet fins ara no deuen haver donat els fruits 
desitjats, perquè si Catalunya estem com estem, la qual cosa també origina un 
canvi en les polítiques actives de la Generalitat, i en el conjunt d’Espanya 
estem també com estem, doncs segurament les polítiques actives d’ocupació 
que s’han anat fent al llarg dels anys segurament no han donat els resultats 
desitjats.  Igual el problema no és tant de destinar més o menys recursos, sinó 
d’intentar destinar-los d’una forma més eficient, d’una forma millor i més 
eficient.  Però de totes maneres sí que volem deixar molt clar que les coses de 
l’Estat també són coses nostres, nostres i de la CUP, encara que no els hi 
agradi, i per tant, de dèficit fiscal doncs no n’hi ha, els agradarà més o els 
agradarà menys, però també són coses seves aquelles que es fan des de 
l’Estat.  I em permetran, eh?, no hi ha pitjor atac als drets laborals que aquelles 
polítiques que permeten que s’arribi a 800.000 aturats a Catalunya o a 
5.600.000 aturats en el conjunt d’Espanya.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  
Vots a favor de la moció? Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de 
tots els grups, excepte el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 
 

 
  
 
 
 
 
 



 

 24. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR DE LA REGULARITZACIÓ DE LA DACIÓ EN 
PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I DE 
LLOGUER SOCIAL. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, la moció número 24 de la CUP.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Vist que, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només 
entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 
processos de desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 
procediments d’execució hipotecària iniciats. 
 
Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin 
els habitatges pel 60% del valor de taxació no només és anòmal i no té 
comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a 
més era desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes 
hipotecaris molts cops amb informació insuficient i enganyosa. 
 
Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 
democràtic de dret, que recull del dret a un habitatge digne i adequat a través 
del mandat constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la 
part més vulnerable del contracte hipotecari. 
 
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja 
que és als serveis socials de les administracions locals on s’adrecen 
majoritàriament les persones i famílies afectades en busca d’ajut. 
 
El Ple municipal de Vilanova i la Geltrú adopta els següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Donar suport al procés de recollida de signatures que faci possible 
la discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP), amb la finalitat de regular la dació en pagament amb 
efectes retroactius, una moratòria immediata dels desnonaments i la 
reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de mínims 
destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per 
execucions hipotecàries. 
 
SEGON. Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats 
al municipi. 
 



 

TERCER. Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de 
comunicació ordinàries de les que disposa el Consistori. 
 
QUART. Enviar còpia escanejada del present acord a la Comissió promotora 
de la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de 
lloguer social i de paralització dels desnonaments a l’adreça electrònica: 
contacto@quenotehipotequenlavida.org.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Molt breument.  Està clar de què va la Iniciativa Legislativa Popular, és evident 
la seva importància social i política.  Nosaltres facilitem que arribi aquesta 
moció al Ple i demanaríem, s’aprovi o no, que en tot cas si s’aprova, la 
concreció dels punts 2 i 3 en el següent, que és que en l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana es pugui sol·licitar... signar aquesta ILP, hi estigui a l’abast, és a dir, 
estigui a sobre d’algun lloc, i en el punt tercer, que hi hagi algun recordatori a la 
web el temps que es cregui oportú, les vegades a la setmana que es cregui 
oportú, perquè s’indiqui justament que es pot signar.  Ho dic perquè no sigui 
una altra moció aprovada de suport a algun manifest que sí que demana 
aquestes coses concretes, no ho dic per aquest govern, ho dic en general, i 
que passa sense més efecte o mai es materialitza en els punts segon, tercer i 
quart, aquests que després demanen això, aquest suport, aquest facilitar i 
aquest enviar a segons qui la moció. 
 
Ja està, crec que n’hem parlat sobradament.  M’aprofito... em sap greu, perquè 
no hi és el Francesc Sánchez, però aprofito per recordar el que vam dir en 
l’anterior Comissió Informativa, que esperem encara la convocatòria de la 
Comissió d’Habitatge, que recordeu que vam presentar durant tres plens una 
moció que finalment vam retirar en pro de que es convoqués una Comissió 
d’Habitatge i encara no s’ha convocat.  De l’últim Ple que vam presentar, que 
vam deixar sobre la taula aquesta moció ja en fa dos mesos, i ja vam quedar... 
bueno, ens va reiterar el senyor Francesc Sánchez que ja aviat es convocaria i 
en tot cas encara estem esperant.  I res més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  De fet, passo la paraula a la senyora Blanca Albà. 
 
 



 

BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  A veure, anunciar el vot favorable en el sentit de que 
compartim plenament la necessitat de treballar fortament en el tema de les 
execucions hipotecàries i de la precarietat en l’habitatge.  Som conscients de 
que quan hi ha problemes greus en la vivenda doncs trontolla tota la vida.  De 
fet, des de diverses àrees de l’Ajuntament s’està treballant en iniciatives en el 
sentit de buscar solucions al més aviat possible a tots aquests aspectes i, per 
tant, doncs considerem que la Iniciativa Legislativa Popular és una bona eina 
per seguir endavant en aquest sentit. 
 
Ens comprometem a executar tot el que fa referència a aquesta moció, a que 
no sigui simplement doncs un acord de Ple que quedi aquí.  I pel que fa al 
tema de la Comissió d’Habitatge, jo crec que en uns quinze dies o així ja 
estarem en condicions de convocar-la.  De fet, fins ara hem anat recollint 
informació de diverses bandes i tampoc la volíem convocar sense tenir més 
dades en les que poder treballar una mica.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Queda contestat, no?  De fet, crec que a la Comisió es va explicar i crec que 
va ser la mateixa regidora de Serveis Socials que va dir que ja s’hi estava 
treballant.  Correcte?  Molt bé. 
 
Més intervencions?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, primer recordar una mica aquesta 
comissió promotora, una mica els sindicats que són presents, que és 
Comissions Obreres, UGT, també la CONFAVC, Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  De fet 
són les que promouen aquesta, gràcies als companys de la CUP que sigui aquí 
present. 
 
Evidentment, Iniciativa votarà a favor d’aquesta.  Nosaltres hem tingut la mala 
sort, mala sort, de que reiteradament que l’hem presentat al Congrés dels 
Diputats sempre no s’ha aprovat.  Esperem que aquesta vegada aquesta 
Iniciativa Legislativa Popular compti amb més sort.  El que sí que vetllarem des 
del nostre grup, a part de les nostres iniciatives com a partit, és que realment el 
compromís que l’equip de govern obté de facilitar el procés de recollida es 
compleixi totalment. 
 
Votarem a favor. 



 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar-nos sobre aquesta proposta, i prèviament i de forma 
també breu, dues consideracions.  Una primera, la dació en pagament ja 
existeix, la Llei hipotecària ja la preveu, i no em refereixo a la darrera reforma 
que hi ha hagut, per cert, a través d’un Real Decret de l’Estat també, que 
millora les circumstàncies en les que es pot produir la dació en pagament. 
 
En primer lloc era una opció, ara... una opció que podien triar banc i usuari o 
comprador de la hipoteca, comprador de l’habitatge, que podien pactar en el 
moment de pactar la hipoteca, però a més a més, una de les mesures que ha 
adoptat aquest govern, que a tothom li sembla... tothom d’aquest Ple, eh?, li 
sembla tan malament doncs la forma de governar i les mesures que s’estan 
adoptant, doncs han adoptat ja una mesura per fer efectiva la dació en 
pagament en uns casos molt determinats i que a més a més, mirin, estem 
d’acord en què segurament són casos encara pocs, encara menors i 
excepcionals, però bueno, ja són bastants més que els que ho podien fer amb 
anterioritat.  Per tant, és un element positiu. 
 
El dir que, escolti’m, s’ha de tramitar la ILP perquè sinó no hi haurà discusió 
parlamentària, doncs està també absolutament fora de lloc, perquè hi ha hagut, 
hi ha i continuarà havent debat parlamentari sobre l’oportunitat o no de la dació 
en pagament.  I nosaltres segurament no tindríem absolutament cap 
inconvenient en donar suport a una ILP doncs que parlés de la dació en 
pagament, però amb una mica d’orientació realista, perquè si vostès han llegit 
la proposta, diu: “amb efectes retroactius”.  I a partir d’aquí, si nosaltres ara tots 
plegats comencem a sumar tot allò que vostès han votat aquí, doncs resulta 
que tornaríem a anar en una situació bastant més greu que la que va deixar 
l’anterior govern, i per tant no estem en condicions de donar suport en aquesta 
moció, tot i que ens hagués agradat fer-ho. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Llobet, si us plau. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Per anunciar el vot favorable del grup socialista a 
la Iniciativa Legislativa Popular.  És una mica al fil del que ja havíem parlat a la 



 

moció del desembre, i després successivament en diversos plens.  Aprofitar 
també, hi ha un punt que diu: “facilitar el procés de recollida”.  Si es penja a la 
web municipal en algun lloc, recordar també que es pot fer a través de firma 
electrònica, vull dir, que la gent que tingui allò... que no trobi on poder firmar, 
que facin servir també la firma electrònica.   
 
I sobre la referència del regidor del PP, amb aquest codi de bones pràctiques 
que s’ha tret de la màniga el Partit Popular, és de difícil aplicació a Vilanova 
pels topalls que posa.  Segurament és amb molt bona intenció, però alguna 
cosa amaga quan l’endemà tots els bancs s’hi havia adherit en aquest codi de 
bones pràctiques.  Per tant, nosaltres el veiem una mica com un pedaç. 
 
Ja està, simplement anunciar el vot a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.   Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de 
tothom i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent. 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 
 

 
  25. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL 

MUNICIPAL DE LA CULTURA. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, la moció número 25, moció de la CUP.  Senyor 
secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Els darrers anys han estat diversos els equipaments culturals que s’han obert a 
la nostra ciutat.  La Sala, el Teatre renovat, l’Auditori, el Cinema Bosc 
municipal o La Vela, ara ja desmantellada.  Malgrat tots els equipaments, 
l’evidència d’una manca d’objectiu i rumb a mitjà i llarg termini es fa palesa.  La 
desaparició enguany del Trapezi i el FIMPT com a festivals d’estiu són més 
exemples que corroboren que no hi ha un full de ruta clar i definit de la cultura 
vilanovina per projectar-se en el futur amb èxit i al costat de la ciutadania. 
 



 

La proximitat amb Barcelona és una dificultat afegida a l’hora de concebre 
Vilanova i la Geltrú com a ciutat cultural, amb capacitat d’exercir també en 
aquest àmbit la seva capitalitat comarcal.  Perdent força en l’àmbit de la 
cultura, Vilanova i la Geltrú corre també el perill de convertir-se de mica en 
mica en ciutat dormitori. 
 
Els canvis de lideratge al capdavant de la regidoria de Cultura, sumat a la 
manca d’estratègia i planificació a llarg termini, han dut sovint a què la suma de 
bons projectes no hagin resultat en una política global de cultura exitosa.  És la 
política qui ha de posar-se al servei d’un projecte d’enriquiment cultural 
col·lectiu.  Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de fer tot el 
municipi partícip de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i per establir mecanismes de socialització d’aquest 
patrimoni comú. 
 
Amb la crisi, a més, una segona preocupació plana sobre la cultura, a Vilanova 
i arreu, i és que els pressupostos de cultura són, per norma general, els 
primers a ser retallats quan hi ha escassetat de recursos, a vegades 
interrompent irremeiablement els progressos assolits durant molts anys i 
malbaratant així recursos passats i futurs.  És per això que creiem que cal 
implicar la ciutadania en la reflexió cultural que li cal a Vilanova, perquè sigui 
aquesta la que defensi també la importància d’una cultura viva, formadora, font 
de riquesa i de cohesió. 
 
Per això creiem que cal una reflexió a fons sobre l’estat de la cultura a Vilanova 
i la Geltrú, que sigui elaborada pels agents implicats en la producció de la 
cultura i pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que serveixin 
de base i orientació per a la concreció de les polítiques en matèria de cultura i 
pugui marcar certes línies, en forma de recomanacions, que serveixin de base i 
orientació per a la concreció de les polítiques públiques en matèria de cultura 
que es prenguin a partir de llavors. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Crear un Consell Municipal de la Cultura que treballi per 
desenvolupar les polítiques culturals municipals, a mig i llarg termini, 
consensuades a través de la participació ciutadana. 
 
SEGON. Formaran part d’aquest Consell Municipal de la Cultura, com a mínim, 
persones de reconeguda trajectòria en el món de la cultura i entitats culturals 
de la ciutat. 
 



 

TERCER. El primer objectiu del Consell serà la redacció d’un document base 
que contingui una reflexió sobre l’estat de la Cultura a Vilanova i la Geltrú i 
apunti unes direccions estratègiques a seguir els propers anys a la ciutat. 
 
QUART. El document base ha de servir a l’Ajuntament per elaborar un Pla 
Estratègic de Cultura.  El Pla serà retornat al Consell Municipal de la Cultura 
per a la seva esmena i, finalment, serà sotmès a aprovació al Ple municipal. 
 
CINQUÈ. Que el Consell tingui un calendari precís i en el termini màxim de 8 
mesos pugui presentar al Ple de Vilanova i la Geltrú el document base. 
 
SISÈ. El Consell farà un seguiment i avaluació de les polítiques culturals 
derivades del Pla Estratègic de Cultura. 
 
SETÈ. Que l’Ajuntament tingui en compte i es nodreixi d’altres experiències 
similars d’arreu del territori nacional i internacional per tal de garantir l’èxit 
d’aquest projecte.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bona tarda.  Bé, dir primer de tot que acceptem la transaccional que l’equip de 
govern ens ha fet arribar, i per recapitular una mica, perquè finalment és la 
tercera vegada que portem a Ple aquesta moció, i principalment volíem 
recalcar per què la creació d’aquest Consell de Cultura, quina era la voluntat 
de la Candidatura d’Unitat Popular.  Principalment per definir la política a 
determinar pel que fa a la Cultura a llarg termini, principalment, i sobretot que 
sigui d’una manera participada, que sigui la ciutadania la qui posi l’accent en 
quines són les línies i les estratègies a seguir en els propers anys pel que fa a 
l’àmbit cultural. 
 
Si bé és cert que hi han molts equipaments culturals que s’han refet, que s’han 
remodelat o que s’han construït de nou, la crisi ha fet que molts d’ells ara 
estiguin en risc de desaparèixer o que acabin sent desmantellats, i per tant que 
sigui per quadrar la caixa el fet de que acabin desenvolupant-se o no, doncs 
acaba sent un perill pel que fa a la cultura i és per això que creiem que és 
necessària la implicació de la ciutadania en la reflexió cultural.  És a dir, que si 
hi ha la ciutadania darrere de totes les voluntats que es vulguin dur a terme pel 
que fa a la cultura, si és consultada, doncs serà més fàcil que aquestes tirin 



 

endavant.   És a dir, que sigui la política la qui es posi al servei del projecte que 
hi hagi en cultura a la ciutat. 
 
Dit això, sí que hi ha hagut una negociació llarga, hem parlat amb la regidora 
de Cultura en diverses ocasions.  Discrepaven en un principi en alguns acords, 
especialment pel que feia a la necessitat o no d’elaborar un Pla estratègic de la 
Cultura.  Nosaltres vem recalcar en Comisió Informativa i en diverses ocasions 
que precisament ha estat aquest el motiu pel qual hem cregut necessari la 
creació d’aquest Consell, d’aquest òrgan, precisament perquè sí que veiem la 
necessitat i és imprescindible que hi hagi un Pla estratègic de la Cultura, que 
estigui escrit i definit, i de manera participada, tant per agents culturals, 
ciutadans i polítics, i que precisament és aquí on ha d’haver-hi el primer dels 
objectius d’aquest Consell de la Cultura, que sigui la redacció d’aquest Pla 
estratègic. 
 
Partint d’aquesta voluntat manifesta de la necessitat de crear aquest Pla, com 
a òrgan que hem vist en els diversos acords que finalment se’ns han presentat 
en transaccional, hem entès que la composició comptava amb una 
representació prou àmplia, vinculada especialment amb la cultura, i per tant 
celebrem que haguem pogut arribar a aquest acord i que la voluntat sigui que a 
llarg termini es pugui definir quines són les línies i les estratègies que 
seguirem.  Hi estarem al damunt. 
 
També recalcar que es diu que un termini màxim d’un any, i que per tant 
esperem que en aquest any, en les diverses comisions informatives se’n vagi 
fent un seguiment.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, bona tarda. Gràcies alcaldesa, gràcies senyora Rius. 
 
De fet sí, hi han hagut negociacions i finalment hem arribat a un acord.  Tot i 
que en un principi no compartíem part de l’exposició de motius, perquè sí que 
entenem que teníem un Pla, i em remeto en el Pla d’Acció Municipal per 
pensar en que sí, que estava definida una política a llarg termini, una política 
cultural.  Però de totes maneres entenem que és necessari obrir fórmules, 
noves fórmules participatives ciutadanes.  Per tant, aquí coincidim totalment 
amb els objectius d’aquesta moció, així ho hem acordat, i aquesta discrepància 
que teníem en el punt del Pla estratègic, entenem que si creem un Consell 
Municipal de Cultura, on hi ha la participació ciutadana, és aquest Consell qui 



 

té autoritat per parlar, autoritat o qui pot debatre i pronunciar-se sobre la 
conveniència o no d’aquest Pla estratègic.  Jo crec que fa falta un Pla 
estratègic a llarg termini.  De totes maneres jo crec que el plantejo, i era aquí el 
punt on en principi podíem tenir una certa discrepància. 
 
De totes maneres agraeixo l’acceptació d’aquesta transaccional, perquè crec 
que l’objectiu tenim el mateix.  M’agradaria que fos consensuada aquesta 
moció, perquè consensuar plans, consensuar objectius culturals per a la ciutat, 
doncs crec que això és bo.  M’agradaria poder tirar endavant aquest Consell 
Municipal de la Cultura, que en la legislatura passada crec que no va ser 
possible.  Res més, moltes gràcies.  
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Primer ja s’anuncia que hi ha una transaccional.  
Quan s’ha fet aquesta transaccional? ...aquest matí estàvem preparant el Ple i 
no hem llegit el mail.  Demanaríem una mica saber en què consisteix la 
transaccional. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
De fet, la transaccional modifica, més que modifica aporta una sèrie de punts 
reglamentaris bàsicament i formals, per estar d’acord amb el Reglament de 
Participació Ciutadana, així com amb la Llei de Règim Local.  I després 
simplement apuntava que el Consell serà el Consell Municipal de Cultura qui 
es pronunciarà sobre la necessitat o no d’elaborar el Pla estratègic. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, pel que veig el segon punt és el més modificat i de fet aquí ja el que 
estableix ben bé és com ha de ser aquest Consell. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, perquè anem obligats pel Reglament de Participació Ciutadana en el seu 
article 84, que obliga que en l’acord de creació del Consell Municipal estiguin 
esmentats els organismes... els òrgans que l’han de formar. 
 
 
 



 

 
MANEL CLAVER 
 
Aviam, gràcies senyora Marijó.  Bé, nosaltres en principi aquesta moció, amb el 
redactat que teníem fins ara estàvem totalment d’acord.  Jo suposo que en 
l’esperit continua sent el mateix.  Tant la Marta Rius com la regidora Marijó han 
dit que del que es tracta és de desenvolupar polítiques culturals municipals 
consensuades.  Si evidentment no s’ha fet en el mandat anterior és perquè 
evidentment no teníem tots els equipaments que ara sí que tenim.  I no faré la 
llista.   
 
Una de les apreciacions que volíem fer de la moció, tal com la coneixem 
nosaltres, la inicial, era que en l’exposició no es parla dels centres cívics.  
Nosaltres entenem que als centres cívics també es fa cultura, i per tant 
d’alguna manera haurem de fer o pensar algun tipo de representació. 
 
Sobre la representació en el Consell.  Bé, estàvem molt d’acord que com a 
mínim, tal com deia abans, persones de reconeguda trajectòria en el món de la 
cultura i entitats culturals de la ciutat.  El que no sabem ara és quins 
intervindran. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
No, no, no, això queda idèntic. 
 
MANEL CLAVER 
 
Quedarà idèntic.  Nosaltres, aviam, al programa d’Iniciativa per Catalunya 
d’aquestes passades eleccions municipals ja plantejàvem també... en el mateix 
redactat previ, necessitàvem un Pla, nosaltres dèiem un Pla d’Acció Cultural.  
Pensem, igual que avui hem proposat de Turisme, pensem que en aquests 
moments necessitem plans estratègics de llarga durada, estem convençuts i 
estem d’acord.  El que sí que, aviam, penso que una mica, pel que veiem al 
redactat, queda com molt tancat.  No sé si és la meva apreciació, el nou, 
diguem, el nou, eh?  
 
Nosaltres pensàvem que aquest Pla estratègic de Cultura que havíem 
d’enllestir en aquest mandat, havia de comptar amb, a més de la ciutadania 
interessada, amb creadors, associacions i entitats culturals, empreses 
culturals, sectors de l’economia local i de mitjans de comunicació.  Bueno, ho 
pregunto, perquè clar, no em conec el nou.  Hi és també? 
 
 
 



 

 
MARIJÓ RIBA 
 
No, recull els mínims que estableix el Reglament de Participació Ciutadana, i 
en Comisió Informativa crec que hem de treballar pel contingut. 
 
MANEL CLAVER 
 
D’acord, doncs tindran el vot favorable nostre. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, molt breument, a les hores que són...  Anunciar que votarem favorablement 
aquesta moció, que celebrem que hagi estat un acord entre la Regidoria de 
Cultura i el grup de la CUP, i també perquè ens agrada que a nivell cultural tant  
participi tota la ciutadania com tots els àmbits culturals de Vilanova.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gracies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  Teníem des del grup municipal socialista ganes de que aquesta 
moció finalment arribés a bon port.  L’hem seguit de primera mà, hem assistit a 
les comisions on s’ha debatut... alguna aportació d’haver fet, segur, encara que 
sigui la rectificació d’una coma.  En tot cas celebrar que aquests dos objectius 
que es plantejava la moció, i que ha explicat la regidora Rius, doncs es porten 
a terme atès que tots els grups doncs votarem a favor d’aquesta moció.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.   No hi han més paraules?  Passem a votar la 
moció.  Vots a favor?  D’acord, s’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 
 



 

L’acord adoptat és el que segueix: 
 
“PRIMER. Crear un Consell Municipal de la Cultura, d’acord amb els arts. 62 i 
63 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’acord amb el previst 
en els arts. 84 a 102 i 110 a 112 del Reglament de Participació Ciutadana de 
Vilanova i la Geltrú, que treballi per desenvolupar les polítiques culturals 
municipals, a mig i llarg termini, consensuades a través de la participació 
ciutadana. 
 
SEGON. Formaran part d’aquest Consell, a més a més de la representació 
prevista per l’art. 111 del Reglament de Participació Ciutadana, persones de 
reconeguda trajectòria en el món de la cultura de la ciutat. 
 
Així doncs, aquest Consell, d’acord amb el previst en el Reglament de 
Participació Ciutadana, estarà integrat pels següents òrgans: 
 
1.  La Presidència del Consell: que correspon a l’alcaldessa o regidor/a a qui 

delegui. 
2.  El Plenari del Consell: format per la presidència, pels membres de la 

Comissió Informativa de Cultura, per un representant de cada entitat 
inscrita en el Fitxer Municipal d’Associacions els objectius de les quals 
estiguin directament relacionats amb l’àmbit cultural i per persones de 
reconeguda trajectòria en el món de la cultura. 

3.  Un/a secretari/ària. 
 
TERCER. El primer objectiu del Consell serà la redacció d’un document base 
que contingui una reflexió sobre l’estat de la Cultura a Vilanova i la Geltrú i 
apunti unes direccions estratègiques a seguir els propers anys a la ciutat. 
 
QUART. El document base ha de servir al Consell per emetre un 
pronunciament sobre la necessitat o no d’elaborar, per part de l’Ajuntament, un 
Pla Estratègic de Cultura que, en cas afirmatiu i un cop elaborat, seria retornat 
al Consell Municipal de la Cultura per a la seva esmena i, finalment, sotmès a 
l’aprovació del Ple municipal. 
 
CINQUÈ. Que la constitució del Consell tingui un calendari precís i en el termini 
màxim d’un any tingui prevista la redacció del document base i el 
pronunciament sobre el Pla Estratègic de Cultura. 
 
SISÈ. El Consell farà un seguiment i avaluació de les polítiques culturals 
municipals derivades del consens i de la participació ciutadana. 
 



 

SETÈ. Que l’Ajuntament tingui en compte i es nodreixi d’altres experiències 
similars d’arreu del territori nacional i internacional per tal de garantir l’èxit 
d’aquest projecte.” 

 
  26. MOCIÓ DE LA CUP PER MILLORAR LES CONNEXIONS 

INTERNES DE LA CIUTAT EN BICICLETA. 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la moció número 26, moció de la CUP per millorar les connexions 
internes de la ciutat amb bicicleta. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La bicicleta és un mitjà de transport no contaminant cada cop més utilitzat per 
vilanovins i vilanovines.  Tot i que el seu ús és creixent, creiem que 
l’Ajuntament no destina prou esforços ni planteja les mesures i infraestructures 
suficients per continuar fomentant-lo. 
 
Un aspecte estratègic pel que fa a l’ús de la bicicleta a la ciutat és la connexió 
de la xarxa de carrils bici entre les zones de més població i les més 
freqüentades pels vilanovins/ines, ja sigui per motius comercials, laborals, 
d’oci, etc.  Malgrat el nombre molt reduït de carrils bici amb què compta la 
ciutat, aquesta està mínimament ben connectada en l’eix est-oest mitjançant 
grans eixos viaris formats per la ronda Ibèrica, la rambla de Tomàs Ventosa o 
el passeig Marítim / passeig de Ribes Roges.  És en l’eix nord-sud (o mar-
muntanya) en el qual la ciutat té un dèficit més important (veure mapa), ja que 
els carrils existents són inconnexes i els ciclistes solen utilitzar la rambla 
Principal o d’altres vies amb els perills i molèsties que això comporta. 
 
 

En aquest context, en les darreres 
setmanes el govern municipal ha 
presentat una proposta de reorganització 
i ampliació de les zones blaves i 
aparcaments estratègics de la ciutat, 
centrada sobretot en la zona de baix a 
mar.  Aquesta iniciativa respon a moltes 
lògiques, però una de les destacades és 
millorar la mobilitat en aquesta zona de 
la ciutat a causa del neguit existent 
derivat del possible increment de les 
visites a la ciutat i les seves platges, 
generat per la nova infraestructura viària 



 

que ens uneix amb la resta del Penedès i la Catalunya Central. 
 
Des de la CUP creiem que les polítiques de mobilitat han de contemplar totes 
les vessants.  Creiem que aquesta reorganització de la zona marítima pel que 
fa a zones blaves i els descomptes que hi haurà per als vilanovins/ines 
fomenten clarament l’ús del vehicle privat contaminant, el cotxe.  És per això 
que creiem de vital importància afavorir també el transport privat no 
contaminant, la bicicleta (a part del passeig a peu), pel que fa a les polítiques 
de mobilitat respecte a aquesta vessant de la ciutat, fet que permetria també 
alliberar-la de la pressió de cotxes i d’altres vehicles motors.   
 
Remarcar també que abordar aquest dèficit és una necessitat per a la ciutat 
des de fa temps, no sols ara que es creu que la densitat del trànsit i l’afluència 
de vehicles a la zona marítima serà superior. 
 
És en aquest sentit que creiem estratègic per a la mobilitat de la ciutat vers 
aquesta zona i per continuar fomentant l’ús de vehicles no contaminants que 
l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Mobilitat, estudiï totes les possibilitats 
i mesures plantejables i assequibles per a unir d’una forma fàcil, indicativa, útil i 
accessible amb bicicleta la zona marítima de la ciutat amb el centre i els barris 
més poblats. 
 
Crear un carril bici a la rambla Pirelli, aprofitant que el pont té prou espai, 
eliminar aparcaments de vehicles motors en determinats carrers per fer més 
ampli i àgil el recorregut, etc., poden ser mesures que es poden tenir en 
compte de cara a treballar en aquest sentit. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú demana al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’aprovació dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER.  Que l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Mobilitat, estudiï totes 
les possibilitats i mesures plantejables i assequibles per unir d’una forma fàcil, 
indicativa, útil i accessible amb bicicleta la zona marítima de la ciutat amb el 
centre i els barris més poblats. 
 
SEGON. Que la Regidoria de Mobilitat presenti una proposta al respecte en el 
termini de tres mesos, amb els corresponents estudis viaris i econòmics.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Font. 
 
 



 

MARC FONT 
 
Bé, després de totes aquestes mocions d’instar altres institucions, crear òrgans 
i fer estudis, doncs aquesta moció és per un tema molt concret, per un 
problema que creiem que hi ha a la ciutat i que entenem que no és difícil de 
solucionar.  Concretament, abans estàvem parlant de les zones blaves.  Des 
de la CUP ja hem dit que entenem que la gent de Vilanova, en la mesura del 
possible, doncs l’ideal seria que arribés fins al barri de Mar, fins a la platja, fins 
al passeig Marítim, doncs a peu, amb bici, amb transport públic, i si ens parem 
a analitzar-ho –i no entraré en el tema de transport públic, que segurament 
requeriria un anàlisi més exhaustiu- doncs a l’hora d’anar-hi a peu hi han més o 
menys quatre eixos marcats.  Si ara parlem doncs de rehabilitar el pont del 
carrer Llibertat, doncs encara millor, però quan mirem d’anar amb bici, i 
sobretot si pensem en famílies on hi pugui haver nens de certa edat, doncs es 
fa complicat.  A Vilanova tenim ara mateix tres carrils bici més o menys llargs, 
o més o menys importants, que van sempre d’est a oest o d’oest a est, que són 
el de la ronda Ibèrica, el de la carretera general i el del passeig Marítim.  Doncs 
bé, entenem que d’alguna manera els hem de poder connectar entre ells, 
sobretot perquè sinó se’ns fa impossible doncs des del centre de la ciutat, des 
de la majoria dels barris més poblats, poder accedir d’una forma segura fins a 
baix a mar. 
 
A nosaltres se’ns acudien diferentes opcions, que no hem volgut incloure, 
perquè enteníem doncs que era més senzill doncs fer un estudi, que es 
veiessin totes les possibilitats.  Creiem que n’hi poden haver vàries i algunes 
no són massa complicades, no requereixen d’una inversió important, i per tant, 
doncs com deia, la moció va en aquest sentit de solucionar aquest problema, 
de connectar de forma segura per poder anar amb la bici doncs des del centre 
de la ciutat i des d’alguns barris com podria ser el de Sant Joan o aquells més 
poblats, amb la façana marítima, i per tant el que es demana és que es fagi un 
estudi, al més ràpid que es pugui, de quin seria el millor recorregut per fer 
aquest carril bici i doncs que es presentin els estudis econòmics i que a partir 
d’aquí, tan aviat com sigui possible, es solucioni aquest problema.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Doncs miri, serà tan ràpid com dir-li que ja el 
tinc damunt de la taula, i li explico.  Al 2006, el govern anterior -i perdoni’m que 
faci referència un altre cop- va aprovar el Pla de la Bicicleta, que constava de 
tres fases.  La primera era una fase immediata, d’implementació immediata, 



 

que era el carril bici que tenim a dia d’avui.  La segona fase era a curt termini, i 
s’havia d’elaborar un Pla de construcció, que havia d’actuar unint tots els carrils 
bici que tenim per donar-li certa coherència, i acabar-lo abans del 2010.  I 
només no es va fer, la tercera fase evidentment era processos urbanístics, 
estava oberta als processos urbanístics que pogués tenir el municipi, però clar, 
no només no es va acabar al 2010, sinó que l’estudi va arribar el març del 
2012, que és quan es va acabar de pagar, que valia 40.000 euros.  Aquest 
estudi que està tot fet, i ja li dic que és d’una complexitat i una perfecció 
absoluta. 
 
El que jo li demanaria és que retiressin la moció i que en seu de Comissió 
Informativa ens emplacem en el termini de tres mesos, que és el que demana 
la moció, a estudiar aquest estudi exhaustiu de tota la ciutat i veure quins són 
els itineraris que ens podem permetre segons l’economia municipal i 
evidentment unir mar i muntanya pels procediments o pels camins alternatius 
que ens mostra l’estudi.  Gràcies. 
 
MARC FONT 
 
Bé, entenem que si aquest estudi, no aquest estudi que demanem sinó un 
estudi molt més exhaustiu ja està fet, em sembla que el periode de tres mesos 
doncs potser és excessiu.  Crec que amb menys temps ens ho podem mirar i 
podem decidir quina és la millor opció.  Nosaltres creiem que hi ha alguna de 
les opcions, que si és la millor no és complicada de fer, segurament 
pràcticament només pintant i traient alguna plaça d’aparcament, com a molt, es 
podria solucionar.  Per tant, ens agradaria doncs poder... que ens poguessin 
fer arribar a tots els grups aquest document, que ens el puguem mirar, i que en 
el termini més breu possible en parlem a Comisió Informativa.  Seria ideal si 
aquest estiu, encara que no sigui a principi d’estiu, o que sigui a mig estiu, el 
poguéssim posar en funcionament.   
 
Per tant, des d’aquest grup municipal de moment plantegem deixar-la sobre la 
taula per així... ja no dic per forçar, però sí perquè la tinguem més present, i 
que d’aquí a un mes, doncs si no hi ha hagut cap acció –que esperem que no 
sigui el cas- doncs en puguem tornar a parlar i ho puguem tornar a treure. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, queda per tant sobre la taula. 
 
Es deixa sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
 



 

PRECS 
 
ALCALDESSA 
 
Algun prec?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el prec que volia fer és: al Parc de baix a mar 
hi ha l’edifici de calderes i fa uns quants dies, jo diria que bastants, no sé si 
avui ha canviat, perquè això acostumes a parlar i el dia mateix s’arranja... 
 
ALCALDESSA 
 
La lona ja està encarregada. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Hi ha una lona que està... 
 
ALCALDESSA 
 
Ja està encarregada, senyor Martorell, de fa bastants dies. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Ja està encarregada?  Jo pensava que potser en el Consell de Baix a Mar ho 
posarien com a tema per... 
 
Molt bé, celebro que estigui encarregada. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, ja fa dies que està encarregada.  Gràcies.  Molt bé, s’aixeca la sessió.  
Gràcies a tots. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 21.20 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 


