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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2009 

 
 
Acta núm. 12 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 5 d’octubre de 2009, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
 1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 

14 de setembre de 2009. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
 2. Modificació Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a 2010. 
 3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 

2009, d’adjudicació provisional del subministrament i la instal·lació d’un 
envelat per a la temporada 2009-2010, mitjançant arrendament. 

 4. Inici de l’expedient de revisió d’ofici de la proposta de nomenament d’una 
plaça de delineant. 

 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
   
 5.  Adscripció d’infraestructures de telecomunicacions a l’EPEL Neàpolis. 
 6.  Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 22 de setembre de 

2009, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya per al compartiment d’infraestructures de telecomunicacions. 

 7. Aprovació inicial del nou Reglament de funcionament de l’Espai d’Equitat, 
Servei d’informació i Atenció a les Dones. 

 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
 8. Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Vilanova i la Geltrú 

(PAES). 
 9. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGO, referent a la 

regulació específica dels usos hoteler i restauració en determinat sòl no 
urbanitzable. 

10. Aprovació de l’addenda al conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’INCASOL, sobre Platja Llarga. 

 
 MOCIONS 
 
11. Moció de CiU sobre la compatibilització de l’oci amb el descans dels veïns. 
12. Moció d’ICV d’adhesió a la Xarxa d’alcaldes per la pau i de suport al 

Programa per a l’abolició total de les armes nuclears. 
13. Moció del PP per a la representació dels treballadors en les empreses 

municipals. 
14. Moció de CiU sobre la ubicació definitiva del Museu del Mar en l’espai del 

Far. 
15. Moció de CiU sobre la necessitat de disposar de sòl industrial i turístic. 
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16. Moció de la CUP per a l’ús públic d’espais religiosos infrautilitzats o en 
desús. 

17. Moció de la CUP per a l’impuls de la marca comercial local “Peix i Marisc 
de Vilanova”. 

18. Moció de la CUP de suport a la Iniciativa Legislativa Popular “Televisió 
sense Fronteres”. 

19. Moció sobre les limitacions a les publicacions de les actes del Ple i de la 
Junta de Govern Local com a conseqüència dels dictàmens de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades. 

  
 PRECS 
 
 
ALCALDE 
 
Si em permeten, comencem la sessió ordinària del Ple.  I abans d’iniciar el punt 
de l’ordre del dia voldria començar crec que recollint el sentiment del conjunt 
de regidors i regidores de l’Ajuntament i dels ciutadans de Vilanova, per 
condemnar l’assassinat d’un ciutadà de la nostra ciutat la matinada del 
divendres al dissabte, així com manifestar el suport i traslladar el condol al 
conjunt d’amics i molt especialment a la família del difunt.  Posar-nos, 
naturalment, i així ho hem fet, a disposició de la família per ajudar en allò que 
necessitin en aquests moments doncs tan tràgics per a ells.  I també voldria 
destacar la feina de les forces de seguretat i en aquest sentit, de forma molt 
especial, a la policia local, que va detenir a un dels principals encausats i algun 
altre justament l’endemà dels fets.  Reiterar, doncs, la condemna de 
l’assassinat i molt especialment el condol i posar-nos, en allò que estimi i 
necessiti la família, al seu costat. 
 

   1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2009. 

 
ALCALDE 
 
Començaríem amb el punt de l’ordre del dia primer, que és l’aprovació de l’acta 
que, si no hi hagués  cap qüestió, la donem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 
2009. 

 
  2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. MODIFICACIÓ 

ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS PER A 2010. 
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ALCALDE 
 
Passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la modificació d’Ordenances 
Fiscals i Preus Públics per al 2010.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció, així com els estudis econòmics 
elaborats, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea de Règim Intern i 
Serveis Generals, una vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Règim Intern i Serveis Generals de 28 de setembre de 2009, proposa l’adopció 
dels següents  

A C O R D S 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs municipals següents: 
 

• Impost sobre béns immobles. OF núm. 2 
• Taxa per la intervenció integral de l’Administració municipal en 

activitats i instal·lacions. OF núm. 9. 
• Taxa per la recollida d’escombraries. OF núm. 11. 
• Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusiva a la via pública. OF núm. 12. 
• Taxa per subministrament d’aigua potable. OF núm. 17. 
• Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions. 

OF núm. 22. 
• Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic. OF núm. 25. 
 
El text de les modificacions d’aquestes Ordenances es recull a l’annex núm. 1 
de la present proposta. 
 
SEGON. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Ordenança reguladora 
dels Preus Públics municipals i dels seus annexos. 
 
El text de les modificacions es recull a l’annex núm. 2 de la present proposta. 
 
TERCER. 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. 
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QUART. 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 1 de gener de 2010 i 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 

ANNEX  I (Acord Primer) 
 

Ordenança Fiscal núm. 2 
Impost sobre béns immobles 

 
Número 9: es dóna nova redacció al primer paràgraf. 
 
9.  Sense perjudici de les altres minoracions previstes legalment, els béns immobles 

en què resulti una diferència positiva entre la quota íntegra de l’exercici i la quota 
líquida de l’exercici anterior, gaudiran d’una subvenció percentual expressada amb 
dos decimals equivalent a aquesta diferència. 

 
Ordenança Fiscal núm. 9 

Taxa per la intervenció integral de l’Administració 
municipal en activitats i instal·lacions 

  
Article 6è.   Quota tributària 
2. Supòsits amb càlcul especial: 
 
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat e): 
 
e)  (...) 

Cas de tramitar conjuntament dues noves llicències com a local compartit es 
procedirà a aplicar una bonificació del 50% sobre el cost de la taxa corresponent a 
l’activitat amb menys incidència ambiental (annex menor). Si les dues activitats 
coincideixen en el mateix annex, una de les dues únicament pagarà 191 €. 

 
Ordenança Fiscal núm. 11 

Taxa per la recollida d’escombraries 
 
Article 4t.   Exempcions i Bonificacions 
 
Es dóna nova redacció al número 2: 
 
2.   Gaudiran d’una bonificació del 40 per cent, per a l’exercici 2010, de la quota 

establerta a l’apartat A) del punt 1 de l’article 5è, Habitatges i allotjaments, els 
subjectes passius que acreditin un ús regular i continuat durant tot l’any de la 
deixalleria municipal ‘PUNT NET’ o de la deixalleria mòbil amb un mínim de 12 
vegades l’any 2009. Només es concedirà una bonificació per unitat familiar i 
habitatge. 
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Ordenança Fiscal núm. 12 

Taxa per la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusiva a la via pública 

 
Article 4t.  Quota tributària 
 
Es fixa una nova tarifa per a bicicletes i es dóna nova redacció a la Nota 2: 
 
 Per retirada de 

cada vehicle 
Per custòdia del 

vehicle 
Immobilització 

- Bicicletes: 25,00 € 5,00 € / dia 
55,00 € / mes 30,00 € 

- Ciclomotors: 45,00 € 5,00 € / dia 
55,00 € / mes 30,00 € 

 
   Notes 

2) El temps de custòdia comença a partir del tercer dia següent de l’ingrés del 
vehicle al dipòsit municipal. 

 
Ordenança Fiscal núm. 17 

Taxa per subministrament d’aigua potable 
 

Article 7è.  Quotes 
 
S’afegeix un nou apartat al número 11): 
 

11) CANVIS D’AFORAMENT A COMPTADOR 
 
- Canvi d’aforament a comptador domèstic baix ingrés............ 0,00 

 
Ordenança Fiscal núm. 22 

Taxa per la utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions 
 
Article 7è.  Quotes 
 
TEATRE PRINCIPAL  
Es dóna nova redacció: 
 
Equipament: el lloguer del Teatre Principal inclou la utilització de la sala de 

representació, els camerinos, els serveis i tot l’equipament tècnic de què 
disposa, quant a vestit d’escenari, aire condicionat i calefacció, equipament 
d’il·luminació, de so i audiovisual, el consum d’energia elèctrica i la neteja 
anterior i posterior a l’acte que se n’ocasioni. 

 S’estableix un temps mínim d’utilització de 6 hores inclosa la preparació, assaig, 
muntatge, desmuntatge, etc. En el cas que el temps sigui superior a 6 hores, 
s’incrementarà l’import segons s’indica en el quadre annex. 
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Sala d’Assaig: el lloguer de la denominada “Sala d’Assaig” no inclou la utilització de la 

sala de representació. L’ús d’aquest espai comporta deixar-lo net i buit de 
materials que no són propis de la sala. Per a l’ús anual es permetrà un ús màxim 
de 2 vegades a la setmana, seguint un calendari establert amb els responsables 
de l’equipament. Per a l’ús puntual es llogarà la sala per dies. 

 L’ús de la sala d’assaig i de la sala de representació, els camerinos, els serveis i 
tot l’equipament tècnic de què disposa, està supeditat a les necessitats del 
propi Teatre i de la Regidoria de Cultura. 

 
Personal: el Teatre caldrà que estigui atès durant la utilització de l’espai pel personal 

adient i suficient, bé sigui propi de l’equipament o per personal extern qualificat 
tècnicament. El criteri d’idoneïtat i suficiència del personal s’establirà de mutu 
acord entre els organitzadors de l’acte i els responsables de l’equipament, amb 
un mínim d’una persona responsable per part del Teatre. 

 
Preus establerts: les tarifes que s’estableixen són les següents, tenint en compte que 

les quantitats que s’apliquen al personal són independents de la categoria de 
l’usuari, i que per a qualsevol altra situació que aquí no quedi recollida 
s’especificarà en conveni amb l’usuari. 

 
 

SALA DE REPRESENTACIÓ CATEGORIA 
USUARI MÀXIM DE 6 

HORES 
MÀXIM DE 9 

HORES 
MÀXIM DE 12 

HORES 
SALA D’ASSAIG

A1 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 
A2 100,00 € 130,00 € 160,00 € - 

B / C 120,00 € 140,00 € 160,00 € 4,00 € / dia 
D 185,00 € 200,00 € 250,00 € - 
E 500,00 € 650,00 € 850,00 € - 

 
PERSONAL 

Conserge / Porter ..................... 26,00 € / hora o fracció 
 

L’usuari assumirà el cost del material extra que necessiti i el personal tècnic 
necessari per a la bona representació com el bon ús de l’espai. 
 
Les esmentades necessitats seran pactades, de mutu acord, entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’usuari, amb una antelació mínima de 30 dies de l’activitat. 
 
Per a les categories D i E s’aplicarà un dipòsit del 50% del lloguer. En el moment 
en què es formalitzi la petició, el llogater haurà de portar el resguard de l’ingrés i 
haurà de signar per duplicat l’acceptació de les condicions establertes per a la 
utilització de l’espai, segons consta en la normativa estipulada, previ lliurament del 
document. Durant la setmana següent a la realització de l’activitat, caldrà pagar 
l’import restant a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal de cobrir la totalitat de 
l’import que generi el lloguer del Teatre Principal. Qualsevol desperfecte que 
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s’ocasioni amb motiu del desenvolupament de l’activitat caldrà que sigui abonat 
per al llogater un cop es realitzi la valoració econòmica dels danys. 

 
Companyies professionals de les arts escèniques i la música: 
El Teatre Principal es posa a disposició dels professionals de les arts escèniques, 
dansa, música i circ que preparin projectes professionals. L’equip tècnic de 
l’equipament valorarà els projectes presentats i definirà l’ús dels espais del Teatre. 
La relació equipament-professionals quedarà recollida i detallada mitjançant 
conveni on es recullin les necessitat específiques de la companyia i facilitarà els 
recursos materials i personals necessaris per tal que la companyia dugui a terme 
la seva activitat en òptimes condicions. 

BIBLIOTEQUES MUNICIPALS  

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat Equipament i es rebaixen les tarifes 
d’utilització de la Sala Infantil de la Biblioteca Joan Oliva i Sala d’Actes de 
Biblioteca Armand Cardona per als usuaris categoria D/E: 

 
Equipament: el concepte de lloguer de la Biblioteca Municipal Joan Oliva i Milà  es 

concreta en el lloguer, per períodes d’hora o fracció, de la Sala Infantil de 
Lectura per a ser utilitzada com a sala d’actes o conferències, i també com a 
sala d’actes culturals. El concepte de lloguer de la Biblioteca Municipal Armand 
Cardona i Torrandell es concreta en el lloguer, per períodes d’hora o fracció, de 
l’espai polivalent per a ser utilitzat com a sala de conferències/actes o de les 
sales de reunions. 

 

CATEGORIA 
USUARI 

SALA INFANTIL 
BIBLIOTECA JOAN 

OLIVA (1) / 
SALA D’ACTES 

BIBLIOTECA ARMAND 
CARDONA 

SALA DE REUNIONS 
BIBLITOECA ARMAND 

CARDONA 

A Gratuït Gratuït 
B / C 72,00 € / 2 hores 22,00 € / 2 hores 

D / E 125,00 € per hora 49,00 € 
1 hora 

124,00 € 
3 hores 

215,00 € 
6 hores 

 
 

INSTAL·LACIONS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
PÚBLICS 
 
S’incorpora una nova tarifa d’utilització de Pistes esportives amb llum, i 
s’afegeix una nova nota amb una fiança: 

 
Concepte: Preu Euros/Hora 
Sala d’usos múltiples  4,15 
Biblioteca 4,15 
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Aula 4,15 
Pistes esportives, sense llum artificial 4,15 

Pistes esportives, amb llum artificial 6,00 
Gimnàs 6,75 
Vestuaris 6,75 
Cuina (elaboració de menjars) 10,15 
Cuina (utilització només de l’espai) 3,45 
  

Els col·lectius que facin un ús regular de les instal·lacions i no disposin 
d’assegurança hauran de dipositar una fiança de 150,00 € per garantir l’ús correcte 
de les mateixes. 

 
Ordenança Fiscal núm. 25 

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 

ANNEX  2 

ACTIVITATS A LA VIA PÚBLICA I A LES PLATGES 

A) PARADES, BARRAQUES, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN 
TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. 

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat ‘Ocupació del Tipus 1 i 5’: 
 
A les Fires de la Festa Major, Fira de novembre, Setmana del Mar i Setmana Santa,  
les ocupacions del tipus 1 i 5 satisfaran, en tot cas, la quota equivalent a deu dies 
d’ocupació per cada període de deu dies o fracció. 

S’afegeix un nou apartat h) i es dóna nova redacció a l’apartat de bonificacions 
(es crea una de nova del 30% per temporada baixa) i a les ocupacions en 
terrenys de domini públic no municipal o privats, al paràgraf ‘Tipus ocupació - 1. 
Fires, festes  majors i altres festivitats’: 
 

h) Les tómboles de 61 a 90 m2 per dia o fracció .................... 0,200
 

Bonificacions: 
1) Gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de les taxes: 

-  Els industrials i els comerciants de la localitat  donats  d’alta de 
l'impost sobre activitats econòmiques que vulguin establir-se durant 
els dies de fires. 

-  Les casetes, parades i atraccions si la localització es realitza en 
polígons fora del centre urbà. 

2) Gaudiran d’una bonificació del 30 per 100 de les taxes les ocupacions 
del domini públic que es realitzin fora del període comprés entre 15 de 
juny i 15 de setembre (ambdós inclosos), excepte que la ocupació es 
realitzi per un únic firaire. 

3) La reserva de lloc per no perdre l’antiguitat satisfarà un 20% de la tarifa 
que es va aplicar en el darrer exercici. 
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Dipòsit: 
S’estableix un dipòsit obligatori per  poder accedir al marcatge, que serà

considerat, cas d'autoritzar-se la instal·lació, com a quantitat a compte de
la taxa, i que serà retornat, sinó s’autoritza la instal·lació. 
 Euros 
- Casetes i parades:  81,00 
- Atraccions en general: 200,00 

 
Ocupacions en terrenys de domini públic no municipal o privats: 

Quan les parades, barraques o atraccions es localitzin en terrenys de
domini públic no municipal o privats, es cobraran les mateixes tarifes que
estableixen els anteriors apartats en concepte de tramitació dels permisos
o llicències, amb independència de la que tarifa o preu que hagin de
satisfer al titular del terreny. 

C) TAULES I CADIRES SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. 

Es dóna nova redacció al número 2: 
 
  2. La instal·lació d’elements com per exemple tarimes, pissarres, baranes o d’altres 

elements rígids o mòbils que impedeixen de qualsevol manera el trànsit per 
l’espai públic, siguin o no fixes durant tot l’any, es considerarà ocupació de 
terrenys. 

 
D) ALTRES OCUPACIONS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC. 

Es dóna nova redacció al primer paràgraf del número 1: 
 
1.   Ocupació de la via pública amb plafons, pissarres o rètols publicitaris col·locats 

per elements o suports instal·lats en el paviment 
 

ANNEX 2  (Acord  Segon) 
 

Ordenança Fiscal núm. 27 
Ordenança reguladora dels Preus Públics 

ANNEX 1 - ESCOLES 
 
1, 2 i 3) Escola Música, Escola d’Art i Llars d’Infants 
 
Es suprimeixen les tarifes ‘Gener a Juny 2009’ 

 
 
4) Escoles Ensenyaments Esportius 

 
Es Modifica l’apartat final de la Nota Comuna, ‘Bonificació famílies nombroses’: 
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Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes reduïdes (A) i 
de les tarifes de l’Esportiu La Piscina dels preus públics d’aquest annex, excepte a les 
tarifes del Parc del Garraf. 

ANNEX 2 – UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS 
 
5) Esportiu La Piscina 
 
S’afegeixen dos nous apartats al quadre ‘Entrades Puntuals i altres serveis’: 
 

Entrades Puntuals i altres 
serveis 1 2 3 2 

Lloguer piscina, 1 carrer per 
hora o piscina petita 

 
 

38,79 € 41,50 €      ---  --- 
Tramitació canvi instal·lació al 
Parc del Garraf    28,04 € 30,00 €  --- --- 

1 - Tarifa sense IVA 
2 - Tarifa amb IVA 
3 - Tarifa Bonificada sense IVA 

 
Es preveu la bonificació per nivell de renda i per famílies nombroses a les tarifes de 
Quota Natació Adult i Quota Natació Infantil: 
 

Tot el dia Matins 
Cap 

setmana Abonaments Mensuals 
1 2 1 2 1 2 

(...)     
Quota natació adult (1) 13,08 €  14,00 € --- --- --- --- 
Quota natació infantil (1) 8,88 €  9,50 € --- --- --- --- 
(...)     

 
Bonificació per nivell de renda: 

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% de les tarifes assenyalades amb (1). 
 

Bonificació famílies nombroses: 
Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% de les tarifes
assenyalades amb (1). 

 
 

6) Complex Esportiu Municipal Parc del Garraf 
 
S’afegeix un nou apartat a les Tarifes: 
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Altres serveis 
 

      Euros 
 

Tramitació canvi instal·lació a l’Esportiu La Piscina    30,00 €  
 
ALCALDE 
 
Gràcies, secretari.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bon vespre, senyores i senyors regidors.  Arribem un 
any més al Ple on decidim la modificació dels tributs municipals per a l’any 
següent.  Acostuma a ser un Ple, a voltes una mica avorrit, on el regidor 
d’Hisenda farceix de números la seva intervenció, ja que pràcticament 
s’analitza l’increment proposat impost per impost i taxa per taxa.  Enguany 
potser no serà tan carregós ja que, i com vostès saben perfectament, l’equip 
de govern de la ciutat ha decidit congelar els tributs per a l’any vinent.  Per tant, 
l’augment és zero.  Deixin-me, però, que els expliqui el perquè d’aquesta 
proposta.  Proposta que, per cert, la majoria d’ajuntaments de Catalunya estan 
presentant a tot arreu.  Hi ha qui pensa que aquesta és la proposta més lògica 
degut als temps que estem passant.  També es pot pensar que en lloc de 
congelar es poden abaixar els impostos i, sens dubte, hi ha una altra opinió del 
qui pensa que si es congelen les entrades també es congelen les sortides, per 
tant argumenta que els impostos s’haurien d’apujar.  Creguin-me que totes les 
opinions han estat analitzades per l’equip de govern i, finalment, valorant pros i 
contres, vàrem optar per la proposició que els presento. 
 
Com saben perfectament, els tributs van lligats amb els capítols d’ingressos I, 
II i III.  Durant els dos últims anys el pes d’aquests capítols sobre la totalitat del 
pressupost ordinari és d’un 66%.  Si enguany haguéssim decidit proposar un 
augment lineal al voltant de l’IPC que, segons les últimes estimacions, pot 
arribar a ser d’un 0’5 positiu, a final d’any, representaria que tindríem 140.000 
euros més d’ingressos, que són diners, i tant!  Però l’equip de govern ha decidit 
no gravar més ni a les famílies ni a les empreses, ni als botiguers i 
comerciants, i a més mantenir les bonificacions existents.  I és evident que 
aquesta proposta portarà l’equip de govern a haver de fer a partir de demà 
mateix molts equilibris per poder tancar el pressupost de l’any vinent.  Perquè 
és clar, les partides d’ingressos no s’augmentaran, però moltes de les 
despeses sí.  Hi ha tots els contractes signats que tenim: la recollida 
d’escombraries, el servei de la neteja, el servei de jardineria, etc.  Com vostès 
saben, l’any passat vàrem tancar amb dèficit, no perquè gastéssim més del 
compte, sinó perquè en els tributs lligats a la construcció hi va haver una 
important davallada.  Davallada que, recordin, aquest govern ja la va anunciar 
al mes de setembre de l’any 2008 i reaccionàrem prenent mesures perquè no 
fos major.  Es va reduir el capítol de despeses en 800.000 euros i les 
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inversions en 700.000.  I sobre el liquidat del 2008 es va preparar un 
pressupost per al 2009 amb 1’5 milions menys de l’ordinari.  Per tant, des del 
principi del 2008 fins al final del 2009, haurem disminuït la despesa en més de 
3 milions d’euros, un 5%, més de 3 milions d’euros.  Reducció a totes les 
regidories, excepte Serveis Socials i Educació.   
 
Recordin allò que cada any explico dels vasos comunicants.  Si tenim més 
ingressos podem gastar més, però si tenim menys ingressos hem de gastar 
menys.  Es fa difícil, doncs, pensar que encara podem rebaixar els ingressos, i 
més quan aquest govern no vol reduir despeses ni en l’àmbit de l’educació ni 
en l’àmbit dels serveis socials, ans al contrari.  Àmbits, deixin-me recordar-los, 
en els quals, i tal com vàrem anunciar, durant el 2009 s’ha invertit més que 
l’any anterior.  Per ajuts socials al 2008 es van assignar 145.000 euros, al 
2008, i al 2009 en seran 250.000.  Aquests ajuts, com saben, van destinats a 
pagament de l’entrada d’habitatges de lloguer, subministraments o allotjaments 
d’urgència, deutes generats per l’impagament del lloguer, alimentació, 
directament o a través de càrites, etc.  Durant l’any portem més de 800 ajuts a 
les famílies, un 22% més que l’any passat.  També s’han augmentat els 
expedients tractats des del servei de primera acollida.  En mig any, de 1450 al 
2008, han passat a 2600 al 2009, en mig any.  
 
En l’àrea d’educació fa tres setmanes l’IMET va signar 18 convenis amb 
escoles públiques i concertades que imparteixen el segon cicle d’educació 
infantil i primària, aportant 40.000 euros en concepte d’ajuts per a la compra de 
llibres i material escolar.  Un 150% més que al 2008.  L’alcalde ho deia fa 
quinze dies, l’educació és el puntal de la igualtat, educació és sinònim 
d’oportunitats, per tant, de llibertat personal i de desenvolupament col·lectiu.  
Per això és una prioritat per a tots nosaltres.  Per això vàrem crear l’IMET, que 
ha permès millorar la coordinació de polítiques d’educació i treball.  S’han 
doblat els cursos de formació professional, de 9000 hores de formació 
impartides entre gener i agost del 2008, hem passat a 14000 gener-agost del 
2009.  De 7000 visites al Club de la Feina els primers vuit mesos del 2008, 
hem passat a 16000 al 2009.  Ens movem, fem coses i posem eines.   
 
El govern va complir amb el deure al final de l’any passat.  Primer de tot no 
vàrem amagar el dèficit que hi havia i després ens vàrem preparar per passar 
al 2009, any que evidentment també està sent difícil.  I mirin, ara tothom 
s’apunta a fer estadístiques, que si les fa un, que si les fa l’altre.  Són 
importants les estadístiques, com no, però el meu barem i molts dels que 
estem aquí, és el que trobem cada matí quan venim a treballar: la cua que hi 
ha aquí a la cantonada, a l’OTG.  Quan aquesta cua disminueixi ho notarem 
tots.   
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Aquest any difícil està portant a molts ajuntaments de tot l’Estat a denunciar un 
cop més el finançament local a través de les Federacions de Municipis.  Ja 
hem dit abans que els tributs municipals suporten un 66% del pressupost.  La 
resta ho posen les administracions superiors.  És qüestionable si aquest 
percentatge és correcte o no i si ha de ser superior o inferior.  Però és clar, els 
ajuntaments ens queixem perquè suportem una despesa no obligatòria que 
haurien de fer les altres administracions, segons la Llei 7/85, reguladora de les 
bases de règim local.  És veritat que posteriors lleis estatals i autonòmiques 
han traspassat serveis als ajuntaments, però no el seu total finançament.  
 
En un estudi fet per la Diputació de Barcelona, ampliat després a tot Catalunya, 
la mitjana del porcentatge de despesa no obligatòria sobre la despesa total 
d’un ajuntament és d’un 29%.  D’aquesta despesa els municipis reben de les 
administracions subvencions equivalents al 30%.  Dit d’una altra manera, si les 
administracions superiors ens abonessin el 100% del cost dels serveis no 
obligatoris que nosaltres estem donant, l’Ajuntament de Vilanova ingressaria 
10 milions d’euros més, 10 milions.  La xifra espanta i podria ser que en ser 
nosaltres un municipi de més de 50.000 habitants aquest percentatge del 29% 
sigui una mica inferior; posem que sigui un 20%, que no ho és, posem que 
sigui un 20, continuaria sent 7 milions d’euros més que tindríem.  Com vostès 
saben, quan diem despesa no obligatòria per a un ajuntament com el nostre 
estem parlant de protecció civil, seguretat ciutadana, promoció educativa, 
promoció d’ocupació, promoció social, educació preescolar, serveis de 
transport, menjador, beques i ajudes als escolars, promoció i difusió de la 
cultura, etc.   
 
Però no només hi ha les despeses dels serveis que no ens pertoca fer, sinó 
també el finançament de serveis que sí que hem de fer segons la llei, i el 
finançament de molts d’aquests serveis, més d’un cop s’ha parlat de suportar-
lo paritàriament però per ara no és així.  Els donaré exemples: les biblioteques.  
Mantenir les dues biblioteques representen 780.000 euros.  Tenim un ingrés de 
la Generalitat i de la Diputació de 270.000, però les despeses són més d’un 
milió.  Hi ha 22 persones de plantilla, el manteniment... per tant, 780.000 euros 
que han de sortir d’un altre lloc.   
 
L’escola de música, ara també conservatori; el cost de l’escola és de quasi 2 
milions d’euros.  Tenim 42 professors a l’escola de música.  Enguany els 
alumnes aporten un 17% del seu finançament, la Generalitat un 28 i 
l’Ajuntament el 55%, més d’un milió d’euros.   
 
A l’escola d’art la diferència no és tanta.  La Generalitat hi aporta un 51%, els 
alumnes un 11 i l’Ajuntament un 37.  435.000 euros.   
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El cost de les escoles bressol és d’1.035.000 euros.  Els pares en paguen 
460.000, la Generalitat 375.000 i l’Ajuntament 200.000.   
 
Els serveis socials i ajut a la dependència.  Mantenir tota l’estructura té un cost 
de 2’8 milions; l’Ajuntament n’aporta 1’9 milions, un 68%.   
 
I el transport urbà. Per la quantitat d’habitants que té la ciutat en tenim les 
competències, com saben bé, doncs el seu cost és d’1’8 milions i l’aportació de 
la Generalitat i de l’ATM és de 360.000 euros.  Per tant, l’Ajuntament n’hi 
aporta 1’5 milions d’euros amb el transport urbà.   
 
I finalment també en un dels serveis mínims que hem de prestar 
obligatòriament hi ha un important desfasament econòmic, el de la recollida 
d’escombraries.  Tenim un dèficit de més de 2 milions d’euros entre el recaptat 
a través de la taxa i el cost total del servei.  I no val a dir que durant un temps 
no es cobrava perquè estava englobat dins d’IBI.  També l’Ajuntament de 
Madrid no ho contemplava i aquest any ja ha tornat a instaurar la taxa.  De fet, 
per cobrir la totalitat del servei hauríem d’augmentar la taxa un 55%.  És veritat 
que durant uns anys l’anomenat boom de la construcció ha ajudat els municipis 
a suportar aquests desfasaments mitjançant l’impost de construcció i obres, 
però compte, a tots els ajuntaments, no només el nostre. En un estudi fet pel 
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, amb gairebé la totalitat 
d’ajuntaments de Catalunya, es constata que durant l’any 2005 els ingressos 
per l’impost d’obres eren un 4’46% sobre el total d’ingressos no financers.  I de 
l’any 2001 al 2005 van augmentar un 70% els ingressos en aquest concepte.  
És lògic, doncs, que els ajuntaments amb aquests ingressos s’arrisquin a fer 
més serveis dels que els tocava, perquè és allò que diem sempre, l’Ajuntament 
és l’administració més propera al ciutadà i capta amb més rapidesa tant les 
noves necessitats com les insuficiències o deficiències dels serveis prestats i 
ha de donar-hi resposta al més aviat possible, sigui quina sigui l’administració 
que en tingui la competència.   
 
Per tots aquests arguments i més, per tots aquests arguments i més, el 
divendres passat, a l’assemblea general de la Federació de Municipis de 
Catalunya, celebrada a Castelldefels, es va aprovar la resolució cinquena que 
tractava sobre el finançament local.  I en la mateixa s’acordà, entre altres, 
s’acordà entre altres punts, sol·licitar que als pressupostos generals de l’Estat 
del 2010 i als de la Generalitat de Catalunya es mantinguin totes les partides i 
conceptes pressupostaris que tradicionalment s’han destinat a les entitats 
locals sense retallades ni cap supressió.  Reclamar al govern de l’Estat la 
creació d’un fons de l’IVA suportat pels ajuntaments que permeti el seu 
reintegrament atesa la repercussió anunciada de l’augment percentual de l’IVA 
que recaurà sobre la prestació dels serveis públics municipals i que suposarà 
un increment generalitzat de la despesa.  Proposar que fins un 60% de la 
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dotació de 5.000 milions destinada al Fons Estatal d’Inversió Local pugui ser 
aplicada al finançament de despeses corrents relacionades amb polítiques 
socials i educatives i altres serveis públics bàsics que actualment presten els 
ens locals.  Iniciar l’estudi i revisió de tota la normativa sectorial, estatal i 
autonòmica, que impliqui competències impròpies i que actualment no van 
acompanyades del seu preceptiu finançament, per tal que es pugui valorar 
jurídicament el retorn a l’administració que les ha legislat.  Un règim especial 
d’ajornament i fraccionament del deute de 1500 milions mitjançant la devolució 
en 6 anys, amb 2 de carència.  Elevar el límit d’endeutament del 110 al 130% i 
donar suport als ajuntaments en les rigoroses mesures d’austeritat que 
s’hauran d’adoptar el 2010.   
 
A més de no augmentar els tributs, fem algunes petites modificacions en 
alguna ordenança que els hi esmentaré.  A l’Ordenança Fiscal núm. 9, taxa per 
la intervenció integral de l’administració municipal en activitats i instal·lacions, 
en la quota tributària s’afegeix un nou paràgraf a l’apartat e.  En cas de tramitar 
conjuntament dues noves llicències com a local compartit, es procedirà a 
aplicar una bonificació del 50% sobre el cost de la taxa corresponent a 
l’activitat amb menys incidència ambiental.  Si les dues activitats coincideixen 
en el mateix annex, una de les dues únicament pagarà 191 €.  
 
A l’Ordenança Fiscal núm. 12, taxa per la immobilització i la retirada de 
vehicles abandonats, a la quota tributària es fixa una nova tarifa per a bicicletes 
i es dóna una nova redacció a la nota 2: per retirada de bicicletes, 25€.  Fins 
ara posava: per retirada de bicicletes i ciclomotors, 45€, i hem separat això 
perquè a petició de molta gent, trobaven la xifra una mica exagerada.  I a les 
notes vostès sabien que a partir de l’endemà del dia que la grua retirava el 
cotxe es pagava un pupil·latge i hem posat que el temps de custòdia comença 
a partir del tercer dia següent de l’ingrés del vehicle al dipòsit municipal.  
 
A la taxa... a l’Ordenança Fiscal núm. 17, taxa per subministrament d’aigua 
potable, s’afegeix un nou apartat, el número 11, canvis d’aforament a 
comptador, canvi d’aforament a comptador domèstic de baix ingrés, 0€, vol dir 
que quan hi hagi una família que estigui dintre del barem general, que estigui 
doncs percebent els ingressos de menos 3’5 vegades l’IPREM, no es cobrarà 
el canvi de comptador... d’aforament a comptador.  Aquesta és una... és una 
incorporació que va venir a través de la petició del representant de 
Convergència a la comisió corresponent. 
 
I a l’Ordenança Fiscal núm. 22, taxa per la utilització d’edificis municipals i 
d’altres instal·lacions, a les biblioteques municipals es modifica el primer pàrraf 
de l’apartat d’equipament i es rebaixen les tarifes d’utilització de la sala infantil 
de la biblioteca Joan Oliva i sala d’actes de la biblioteca Armand Cardona, que 
passa de 233 €/hora a 125 €/hora.   
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A més de la decisió de congelar els tributs, també mantenim les bonificacions.  
Bonificacions que val la pena comentar.  Les condicions generals de referència 
recollides en l’Ordenança núm. 1 són les que hi havia l’any passat, o sigui, 
unitat familiar d’un a tres membres, que ingressi 3’5 vegades l’IPREM 
quedaran eximits, després a les ordenances, una per una, on ho especifica, del 
tant per cent que diem.  Per l’impost de l’IBI es bonifica el 50% a les famílies 
nombroses, tant si són propietàries com llogateres, així com habitatges de 
protecció oficial i habitatges que incorporin mesures d’estalvi energètic.  En 
total són 350 bonificacions al 2009 sobre 232 de l’any 2008, un 39% més.  A 
l’impost de l’IAE, per motius de no facturar més d’un milió d’euros anuals, 
queden exemptes 5.758 activitats.  A l’impost de vehicles s’han subvencionat 
282 vehicles històrics de més de 25 anys, pràcticament la totalitat.. el mateix 
que l’any passat, i 799 vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.  En total 
1.081 vehicles, un 4% més que l’any passat.  A l’impost d’obres i, per tant, 
també a la taxa de llicència d’obres, hi ha 95 casos d’exempció.  A la plus-
vàlua hi ha 60 casos de bonificació, pràcticament el mateix que l’any anterior.  
A la llicència d’activitats s’ha bonificat un 75% en concepte de canvi de titular, 
75 casos.  A la taxa d’escombraries es bonifica un 100% per capacitat 
econòmica a 993 casos i un 40% per utilització del Punt Net o la deixalleria 
mòbil a 1563 rebuts, un 30% més que l’any anterior.  I canviar la taxa 
d’escombraries per industrials i locals comercials les bonificacions poden 
arribar a un 60%.  Concretament aquest any han estat 680 casos que tenen 
una bonificació, com saben, que oscil·la entre el 20 i el 60%.  A la taxa per 
subministrament d’aigua potable es bonifica les unitats familiars que entrin dins 
del barem general, 543 casos, un 70% més que l’any anterior.  I les famílies 
nombroses, amb un total de 220 casos, un 14% més.  A les escoles municipals 
de música i art i a la llar d’infants hi ha 156 bonificacions de famílies 
nombroses i per renda, un 50% més que l’any anterior.  Per la taxa de 
prestació de serveis a les persones, fan ús del menjador de Can Pahissa 62 
persones amb reduccions, que van del 50 al 100% i es serviran més de 8.300 
àpats subvencionats i més d’11.000 àpats a domicili, dels quals se 
subvencionen un 83%, amb subvencions des d’un 50 a un 90%.  El servei de 
teleassistència l’hauran utilitzat aquest 2009 més de 1500 persones, totes les 
que ho han demanat, i el servei d’atenció a domicili es presta a més de 180 
usuaris, dels quals 148 estan subvencionats al 100%. 
 
Fins aquí, doncs, el total de l’exposició que els hi volia fer, senyores i senyors. 
 
En aquests moments de vaques magres, i de situació difícil per a molts 
vilanovins, les propostes que surtin dels qui representem els partits o coalicions 
polítiques han de ser propostes serioses i responsables.  Serioses i 
responsables perquè després han de permetre confeccionar uns pressupostos 
que contemplin el no rebaixar totes les millores socials aconseguides fins ara i, 
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a poder ser, incrementar-les.  És per això, senyores i senyors, que em plau 
demanar-vos el vot favorable a la proposició de congelar els tributs per a l’any 
2010.  Moltes gràcies per la seva atenció. 
 
Durant la intervenció del senyor ALBERT SANABRA, a les 18.15 hores, entra a 
la sala el senyor GERARD FIGUERAS. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Bé, segons tenim entès a la CUP, el procediment aquest de la 
modificació d’ordenances fiscals obre ara un període també de presentació 
d’al·legacions per particulars i, en cas que hi hagi al·legacions, tornarà a passar 
pel Ple.  Per això mateix, no per altra cosa, d’entrada la nostra... el nostre vot 
serà d’abstenció, per esperar-nos a presentar les al·legacions pertinents en 
diferents aspectes de la proposta de modificació d’ordenances fiscals per al 
2010, en aspectes diversos, ja ho detallarem correctament i argumentadament 
doncs amb al·legacions escrites, que creiem que serà bastant més pràctic i 
entenedor.  Però d’entrada sí que farem una valoració general potser de la 
proposta de modificació.  Nosaltres l’any passat ja vam votar en contra de les 
modificacions a les ordenances fiscals, justament per equiparar, o sigui, per 
equiparar tots els nivells d’IBI, és a dir, els que tenen grans finques i els que 
tenen petites finques o finques diguéssim amb valor cadastral més gran i més 
petit, doncs el mateix... es tallava el mateix tant per cent d’augment de l’IBI, 
que era el 4% i enguany es talla doncs el 0%, indistintament de si.. doncs si és 
un multipropietari, amb finques grans, etc., o és una família doncs amb finques 
petites, o sigui, una família amb una finca petita.   
 
Això seria una de les coses que segurament corregirem, que proposarem en 
les al·legacions, però també en la situació de crisi en què estem hem trobat 
raonables totes les explicacions que ha fet el regidor d’Hisenda, però en la 
situació de crisi que estem veiem aparèixer a la nostra ciutat, i sobretot ara que 
la crisi doncs porta al voltant d’un any i mig en la seva part més dinàmica, la 
crisi, doncs veiem aparèixer un nou col·lectiu a la ciutat que és la gent que es 
queda sense subsidi d’atur i passa a cobrar doncs la... l’ajuda mínima dels 421 
euros que ha ofert el govern de l’Estat, per a tota aquella gent que ja ha 
esgotat l’atur i llavors passa a ser una categoria de gent, desconeixem quin és 
el tant per cert o quin és el valor absolut, quanta gent està en aquesta situació, 
però sí que considerem que seria possible, dins de les ordenances, establir, en 
aquesta situació de crisi i excepcionalitat, esperem, doncs justament una 
categoria especial que vagi destinada en aquestes persones amb la utilització 
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d’equipaments municipals, doncs que tenen una taxa o un preu públic 
d’utilització.   
 
Com he explicat, doncs, la Candidatura en el proper mes presentarà 
al·legacions perquè siguin debatudes en les comissions informatives 
pertinents, amb l’objectiu simplement doncs de millorar i adequar... fer les 
aportacions que creu convenients en aquesta situació de crisi ara mateix, i 
també d’altres doncs de més petites destinades a la dinamització d’espais 
públics o d’equipaments municipals que també tenim pensades presentar, com 
els preus per la utilització de les biblioteques o d’altres. 
 
Crec que amb això doncs ja la propera vegada que vingui al Ple les 
modificacions de les ordenances fiscals doncs ja ho tornarem a debatre.  
Gràcies. 
 
A les 18.24 hores arriba el senyor ÓSCAR CARRETERO. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, jo crec que estem davant de la materialització 
d’una bona notícia, relativament, però bona notícia.  Vostès saben i coneixen 
perfectament que el posicionament d’aquest grup municipal al llarg de molts 
anys, en fa deu que tenim un govern tripartit i que any rera any l’increment de 
les ordenances fiscals sempre ha estat per damunt dels IPCs corresponents 
dels moments, i avui no és una excepció.  Avui continuem aprovant unes 
ordenances fiscals que estan per damunt de l’IPC, i en aquest sentit vull 
recordar que en aquests moments l’IPC és d’un 0’9 negatiu; per tant, 
l’increment zero de proposta que ens fa l’equip de govern i que ja els hi avanço 
que ens sembla bé i correcte, significa que en realitat significarà un increment 
en els ciutadans d’aquest 0’9% que en aquest moment, insisteixo, hi ha d’IPC 
negatiu, no? 
 
Però clar, d’altra banda també celebrem que el govern municipal, a diferència 
d’altres governs, el de l’Estat, per exemple, hagi optat per aquest increment 
zero, mentre, com deia, altres governs, el de l’Estat per exemple, la seva opció 
ha estat la d’incrementar els impostos.  I també coincidim amb el senyor 
Sanabra de que estem en un moment de vaques magres i que el que es 
demana en aquests moments és un exercici de responsabilitat.  Però clar, això 
mateix és el que nosaltres els hi demanàvem els anys passats, i no em vull 
remuntar masses anys enrera, l’any passat, on vostès, amb el vot a favor de 
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Convergència i Unió, van acordar, van pactar un increment de les taxes i dels 
impostos municipals d’un 4%.  Com si no hi haguessin cues a l’OTG fa un any 
enrera.  Les mateixes que hi han avui, malauradament, les mateixes que hi han 
avui.  I aleshores vostès van optar per incrementar aquest 4%, que és davant 
d’un IPC de l’1’5%, lo qual era un increment desproporcionat en aquell 
moment.  I això em permet dir-li també doncs en el senyor Sanabra que avui 
ens anuncia que a partir de demà doncs hauran de començar a fer equilibris i 
aquesta és una mala notícia, perquè em dóna la impresió que els equilibris ja 
fa mesos i mesos i mesos que em consta que algun han començar a fer, però 
no és demà i pel fet de que no s’incrementin taxes i impostos municipals que 
han de començar a fer equilibris, ja els havien de començar a fer, ja els van 
començar a fer en l’any 2008, amb no masses bons resultats a jutjar pel dèficit 
final que tampoc no és una gràcia del govern que a la liquidació doncs 
aparegui un dèficit, com m’ha semblat interpretar.  Escolti’m, són els números 
com són i apareix un dèficit d’una cantitat important en l’exercici 2008, i estem 
aprovant les ordenances fiscals pel 2010, per tant estem parlant de ja un parell 
d’anys enrera que doncs s’havia d’haver començat a actuar en el sentit que ho 
estan fent ara avui.   
 
Nosaltres plantegem un parell de dubtes i un és amb referència a l’Impost de 
Béns Immobles, i en aquest sentit la fórmula triada per garantir la congelació 
del rebut de l’Impost de Béns Immobles no ens acaba de convèncer, i és una 
fórmula que ara servirà, servirà perquè el rebut del 2010 no tingui cap 
increment però no ens atrevim a dir què passarà en les properes ordenances, 
en el moment en què suprimim aquesta congelació que hi ha ara, també fruit 
de la revisió catastral que hi va haver fa tres-quatre anys i que es ve aplicant.  
Per tant, tenim dubtes sobre que l’aplicació del mètode que han triat no pugui 
significar un increment de l’IBI desproporcionat per a l’exercici 2012, l’únic que 
ens fa pensar que això no serà aixins és el fet que el 2012 és any electoral i 
llavors, per tant, potser busquen algun invent per evitar que això succeeixi i 
doncs deixar-ho pel proper govern, que espero que no sigui el seu.   
 
Però hi ha una altra qüestió que també en volem deixar constància, que ja hi 
ha alguna cosa en les ordenances fiscals, no perquè vostès l’adoptessin, sinó 
heredada de governs anteriors i a proposta del grup Popular també, com eren 
unes determinades bonificacions per a la creació d’empreses i creació de llocs 
de treball, i en aquest sentit referir-nos als recents informes que ha fet públics 
l’Associació d’Empresaris del Garraf, en els que posa de manifest per un costat 
la satisfacció de la decisió d’alguns ajuntaments de congelar taxes i impostos, 
però per una altra banda fa èmfasis en la necessitat d’incentivar la creació 
d’ocupació a les nostres comarques, i per tant jo crec que aquesta és una 
valoració i una opinió que no podem passar per alt i que hem d’intentar 
d’alguna manera que pogués quedar reflectit en ordenances o possiblement 
directament en els pressupostos del proper... del proper exercici, l’exercici 
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2010.  Per tant, amb aquests dubtes, amb aquests diguem-ne suggeriments, 
amb aquest retret de que arriben aquestes mesures, arriben tard, perquè la 
situació en la que estem ja hi estàvem l’any passat i, per tant, es podia haver 
actuat d’aquesta manera amb anterioritat, el nostre grup donarà un vot 
favorable, un sí, crític, crític, però un vot favorable a la proposta de modificació 
d’ordenances fiscals. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bona tarda.  Des del grup municipal de Convergència i Unió som conscients 
que aquest any serà difícil confeccionar uns pressupostos equilibrats degut a la 
davallada dels ingressos de la construcció i degut a les mancances del 
finançament dels municipis, és evident.  Però jo crec que no hauríem de 
simplificar, perquè fa molts anys que des de l’oposició estàvem avisant que 
s’estava gastant més del que s’havia de gastar i que s’estava creant una 
estructura municipal excessiva i que no es podria mantenir.  Això és el que ara 
està passant.  Ens han baixat els ingressos, perquè una gran part del 
finançament era a través de la construcció, i ara ens costa mantenir l’estructura 
municipal i tenim les inversions encallades perquè no tenim finançament. 
 
Des d’aquest punt de vista, per tot això serà complicat fer uns pressupostos 
equilibrats, però sí que ens sembla molt encertat i valorem molt positivament la 
decisió de no augmentar els impostos aquest any.  Considerem del tot 
convenient no incrementar la pressió fiscal en aquests moments, tenint en 
compte la situació actual i les expectatives econòmiques.  Però creiem que en 
aquesta situació, a part de les mesures que s’estan prenent –el senyor 
Sanabra ens ha indicat totes les partides que s’han incrementat de protecció 
social-, creiem que cal afegit més mesures, mesures actives des de les 
ordenances, que vagin encaminades a ajudar a les persones en situacions 
més complicades i que ajudin a l’activació de l’activitat econòmica, a la 
promoció de l’activitat econòmica.  Des d’aquest punt de vista, nosaltres hem 
presentat al senyor Sanabra un parell de propostes que creiem que són 
adequades i van en la línia del que ja portem temps demanant.  En primer lloc 
creiem que –ja ho vam demanar l’any passat i tornem a insistir-, creiem que en 
aquests moments hi han persones en atur que porten molta temps en atur i 
l’IBI, que és l’impost més important, que suposa aproximadament un 60% de la 
càrrega fiscal que tenen les famílies, no té cap mena de bonificació relacionada 
amb els ingressos familiars, l’única bonificació que té va indexa... és per a les 
famílies nombroses.  Nosaltres hem proposat al govern que en l’IBI afegeixi 
una clàusula per persones que porten més de mig any a l’atur, es tingui en 
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compte... i que compleixin el barem, es bonifiqui la quota de l’IBI.  Creiem que 
sent el... s’està parlant de bonificacions, el senyor Sanabra ens ha explicat una 
llarga llista de bonificacions, però resulta que l’impost més important no té cap 
bonificació que vagi indexada als ingressos familiars.  Des d’aquest punt de 
vista aquest any en aquest tema sí que insistim, i sobretot tenint en compte la 
gran cantitat de persones que estan aturades.  Creiem que, com a mínim, a 
aquestes persones s’hauria de plantejar aquesta bonificació. 
 
Per altra banda, també una bonificació que hem estat comentant aquests 
darrers dies i que creiem que és important, és de cara a les empreses i 
comerços que estan patint les obres, que degut a les obres veuen disminuïts 
els seus ingresos.  Creiem que aquestes empreses i comerços, des de les 
ordenances fiscals s’hauria de preveure alguna bonificació.   
 
I per últim, també, molt relacionat també amb tal com està la ciutat i els greus 
problemes de mobilitat, el tema de les zones blaves l’hem tornat a treure en 
aquest cas i ho hem passat al govern.  Nosaltres considerem que les zones 
blaves són per millorar la mobilitat de la ciutat i no han de ser un instrument 
recaptatori.  En canvi, comparant imports, veiem que els preus de Vilanova són 
equiparables a les zones més cares de Barcelona.  Nosaltres creiem... la 
tercera proposta que hem fet arribar al govern és que la primera hora de les 
zones blaves de Vilanova sigui gratuïta.  És una proposta que ja havíem fet en 
moltes ocasions, sobretot des del Consell d’Administració, però creiem que 
tenint en compte les obres que s’estan fent a Vilanova i la dificultat que hi ha 
en aquests moments per circular, és més present que mai.   
 
I una quarta proposta que hem passat al senyor Sanabra és... a veure, en 
aquests moments, tal com apuntava el senyor Rodríguez, l’IPC està en – 0’9.  
Un augment de zero ara sembla coherent, però si nosaltros considerem que si 
d’aquí a final d’any finalment acaba amb números negatius, s’haurien de 
revisar les ordenances a la baixa, i per aquest motiu proposàvem afegir una 
clàusula de revisió de les ordenances en el cas que finalment l’IPC acabi en 
números negatius.   
 
És a dir, en total quatre propostes, que hem fet arribar al govern i que no ens 
han contestat, suposem que és perquè no les han pres en consideració.  Sí 
que ha estat precipitat la nostra presentació, però és que el primer dia, 
perdonin, el primer dia que es van presentar les ordenances a la Comissió va 
ser fa una setmana.  Aleshores, nosaltres acostumem a reunir-nos el grup de 
regidors i mirar el que ens presenta el govern i per aquest motiu hem presentat 
les propostes justes.  A veure, hauríem volgut participar més activament en 
aquest tema, però creiem que en una setmana poca cosa més es pot fer.   
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Per tant, torno a insistir, les nostres propostes... valorem molt positivament que 
es fagi, que no s’augmentin els impostos, però proposem que es revisin, que 
s’afegeixi una clàusula de revisió en el cas que acabi negatiu.  Que s’apliquin 
bonificacions a l’IBI a les persones en atur.  Que es tingui en compte la 
possibilitat d’aplicar bonificacions a les empreses i comerços afectats per les 
obres.  I que s’estudiï d’una vegada per totes el tema de les zones blaves, que 
no ha de ser un instrument de recaptació, sinó que ha de facilitar la mobilitat a 
la ciutat i des d’aquest punt de vista no hauria de tenir els preus que en 
aquests moments té. 
 
El grup de Convergència i Unió, tenint en compte que aquestes propostes 
creiem que no s’han acceptat, ens abstindríem en aquesta votació.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA  
 
Gràcies, gràcies, senyor alcalde.  Sense ànim de polemitzar, només una dada, 
ho dic perquè... i és clar, sé que pot ser polèmica, l’IPC està a un – 0’9 l’estatal, 
però ja fa anys que en aquest Ple parlem del català, i el català està a – 0... 
home, és que depèn de com interessa... el català està a – 0’5.  Ja veurem, 
tampoc es tracta ara de dir... jugar-se un cafè a veure què passarà el 30 de 
desembre, ja ho veurem, però ho dic perquè l’altre dia sortia, avui ha tornat a 
sortir el – 0’9.  Estava a 0’3 el català, negatiu, i a un 0’6 l’estatal, i l’estatal a 
passat a un 0’9 i a 0’5 el català, negatiu, evidentment.  Se suposa, els que 
escriuen cada dia i de vegades inclús perden el temps al diari, i donen notícies 
de que aquest – 0’5 ara es transformarà en 0’5 positiu.  Bé, en tot cas jo sí que 
crec que serà 0 o positiu.  Si serà 0 o... però ho dic perquè sembla que ara 
estem a – 0’9, bueno, encara em faré mal amb això dels menos... 
 
Mirin, el representant de la CUP, el senyor Arrufat, ha tret una cosa que en sis 
anys o set que sóc regidor no havia sentit mai, i és dir, escolti’m, com que 
aquestes són... les ordenances s’aproven inicialment, en tot cas doncs ja 
presentarem al·legacions i després... jo no ho havia sentit en aquests set anys 
que ningú diés.  Està bé, és una curiositat que és que ho contempla la llei i que 
penso que dóna temps durant aquests mesos... trenta dies hàbils, o no sé 
quants són, o quaranta-cinc potser?, hàbils, doncs de parlar-ne i en tot cas al 
Ple de desembre, perquè sí que s’han d’aprovar abans de 30 de desembre 
definitivament, al Ple de desembre doncs ja es parlarien definitivament.  
 
I en tot cas és veritat, tal com diu la senyora Lloveras, de que tot ha anat una 
mica precipitat, el dilluns donàvem a la Comisió Informativa la proposta.  
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També haig de dir, sense buscar excuses de cap mena, de que sí que 
l’alcalde, en nom del govern ja havia avançat l’altre dilluns, per tant la proposta 
era senzilla, si és un zero és un zero, ja fa quinze dies que ho sabíem, però 
d’acord, tot ha anat precipitat.  Vostès em feien arribar el dissabte aquestes 
esmenes.  El govern, quan ens hem reunit abans aquí és clar, n’hem parlat, 
però en definitiva, home, són esmenes, també tal com ha dit vostè, que ja han 
vingut altres vegades a sobre la taula.  Deixin-me, però, dir dues o tres coses 
abans de les quatre esmenes que ha dit, no?  Vostè diu: home, tenim una 
estructura municipal excessiva, i és clar, això sempre ho diem, sempre ho 
diuen, i jo els hi dic -de bon rotllo, eh?, que diu un sindicalista-, de bon rotllo: 
diguin-me a on, a on, perquè després, aquí al mateix Ple, vostès han demanat, 
i hi ha coses que les anem fent, doncs de que depèn de quin col·lectiu hi ha 
poca gent, depèn de quin col·lectiu hi ha pocs serveis, depèn de quin col·lectiu 
dallonses.  Llavorens, aquesta mesura, o sigui, aquesta excessiva gent que hi 
ha a l’Ajuntament, on és?  Home, em sembla que no m’invento res quan dic 
que l’Ajuntament és una empresa de serveis i una empresa de serveis no 
sempre estem valorant lo que és el capítol I, i aquí ens equivoquem, perquè si 
per exemple abans al capítol I hi havia el personal que netejava, quan vam 
externalitzar aquest servei va ser capítol II, però no deixen de ser diners que va 
a parar també a un personal.  Per tant, s’hauria de mirar quin tant per cent 
sobre el global de l’Ajuntament va després a persones.  Perquè dir que si hi ha 
600 treballadors és excessiu, doncs imagini’s si tinguéssim tota la neteja... jo 
quan era petit també, la gent que recollia la brossa era de l’Ajuntament, etc., 
etc.  O sigui, no, no ens fixem sempre en el capítol I.  I això no passa a 
l’Ajuntament de Vilanova, passa a tot arreu, també de les empreses externes.  
Si fem una empresa externa, a lo millor allò hauria de ser personal de 
l’Ajuntament.  Per tant, això de que l’estructura municipal és excessiva, bueno, 
està bé, és una opinió.  Però m’agradaria sapiguer, com a regidor de Personal i 
regidor d’Organització Interna a on la tinc excessiva aquesta estructura 
municipal.   
 
Les quatre propostes que posa vostè, home, la primera, com que jo no estic 
segur que no serà negatiu, no cal que posem.   Algú entre nosaltres també ha 
dit: bueno, i si fos al revés, què passaria?  Vull dir, si fos positiu, a llavorens 
també faríem la diferència?, no.  L’anunci és: l’increment és zero, i és zero.   
 
Les bonificacions a les persones en atur.  Jo me’n recordo que l’any passat, 
després de consensuar les taxes i el pressupost, vostès van dir: home, i és 
clar, jo li deia... de dir, bueno, a veure, com ho valorem això?, les persones que 
estan a l’atur?  En una família que a lo millor en treballen dos i un està a l’atur 
mig any, ja hauríem d’aplicar les bonificacions?  I en una família que n’hi ha 
quatre i n’hi ha un a l’atur?  O només és en la família que n’hi ha un?  O només 
és, tal com ha dit el senyor de la CUP, quan realment es cobra res de res, 
pràcticament, que és el mínim del mínim?  Bueno, podem estudiar-ho d’aquí, 
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en tot cas, a la... ara, no oblidem això que hem dit o que jo deia en nom del 
govern abans, no?, vull dir, tota la disminució d’ingressos que fem, després 
disminuirà les despeses, i aquestes despeses que fem en favor de serveis 
socials i educació també després poden baixar.  Vull dir, per tant, em sembla 
que nosaltres estem bastant... hi donem bastantes dallonses, no? 
 
El tema de les bonificacions a les empreses afectades per les obres del FEIL, 
home, parlant abans els membres del govern em recordaven de que ja abans 
del FEIL teníem subvencions amb comerciants dels carrers on fèiem obres, ja 
inclús quan vam començar el tema del Nucli Antic, o subvencions en el tema 
de la taxa d’escombraries, subvencions en el tema dels pàrquings.  I la relació 
que té el govern i les regidories que els hi pertoca i que tenim amb Tot Centre i 
amb el gremi, tampoc sembla ser que tinguem un allau de peticions en aquest 
aspecte.  Sembla ser, eh?  Per tant, ens dóna la impressió de que ho estem 
fent correctament.   
 
I la reducció de preus de zona blava dient: la primera hora no es paga, home, 
és que això és carregar-se la idea de la zona blava.  Precisament el que volem 
és de que la primera hora doncs hi hagi rotació i que no es pagui.  A llavorens 
arribarà un senyor, deixarà el cotxe, oh, rai, una hora, com que no pago, ja 
tornaré, me’n vaig, dono un tomb i torno una altra hora i així doncs imagini’s.  
El que ve ara i al cap d’una hora i mitja canvia i paga perquè se li ha acabat i 
torna, agafarà el cotxe, donarà un tomb, tornarà a deixar i una hora més, i així 
tot el dia.  Em sembla que no és això, eh?  Em sembla que... diria, vaja. 
 
Segurament, segurament, ho he dit abans, i ha passat molt de passada aquí, i 
molts de vostès ho entenen.  Aquest diríem anunci que ha fet el govern central, 
bueno, no anunci, segurament tirarà endavant, de que l’IVA passa d’un 16 a un 
18%, home, això ens toca a tots, i ens toca molt.  Tot el capítol II i part del 
capítol IV vol dir que augmentarà un 2%, o no, perquè també podem agafar el 
proveïdor i dir-li: miri, escolti, si ara li paguem un milló i mig, l’any que ve hem 
de continuar pagant un milló i mig; en tot cas, el benefici industrial de vostè 
doncs es queda el 2%.  Clar, també podem dir això, és una manera de fer-ho.  
Però em sembla que hauríem d’entendre de que totes les bonificacions, que 
totes són correctes i totes es presenten per... per home... però totes les que 
puguem fer a més a més de les que hi ha, en definitiva també és un 
aminorament dels ingressos que ens serveixen per fer totes les despeses que, 
i no les he dites totes, llargament fem en el tema de serveis socials i de 
l’educació.  De tota manera, havent anunciat doncs el membre de la CUP de 
que la intenció era presentar al·legacions, doncs també tenim temps d’anar-
ho... d’anar-ho parlant. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, breument, per aclarir aquest punt.  Certament, amb una setmana de temps 
ens ha estat just per descriure totes les al·legacions de les propostes que 
teníem.  Hem comprovat que hi ha un periode d’al·legacions, per tant, que 
podem treballar aquestes al·legacions amb calma a la Comissió Informativa, i 
finalment, però sí, demanar que això en els pressupostos, que no hi ha aquest 
període d’al·legacions, intentar avançar-los una mica abans d’una setmana, 
perquè en una setmana, certament se’ns fa molt difícil poder analitzar tot aquell 
garbuix de números.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Anecdòticament, eh?, el nostre grup en alguna ocasió havia 
presentat al·legacions a les ordenances fiscals, segurament vostè no hi era, 
senyor Sanabra.  Era una època en la que es pretenia apujar el coeficient de 
l’IAE per damunt d’allò que permetia la Llei, no?  Però miri, ho havíem fet.  El 
senyor tresorer riu perquè se’n recorda perfectament del moment, no?  Primera 
qüestió. 
 
Segona qüestió.  Potser també de detall, si m’ho permeten, no?  Ha parlat el 
senyor Sanabra de subvencions als aparcaments quan es fan obres a la via 
pública, no?  Doncs m’agradaria ampliar informació al respecte i que vostè 
també ho fes perquè les notícies que nosaltres tenim ara és que els veïns 
afectats i que es veuen impossibilitats d’utilitzar els seus aparcaments, 
l’alternativa que se’ls hi dóna és que comprin un abonament dels aparcaments 
municipals, de manera que a més a més de que se’ls impedeix accedir en el 
seu aparcament, a més a més fem una mica de negoci a través de l’empresa 
municipal d’aparcaments.  Però desconec que hi hagin subvencions o que hi 
hagin res específic per a aquests propietaris afectats.  Ho dic perquè clar, a 
vegades es diuen coses que a l’hora de la veritat no només no és certa sinó 
que és tot el contrari, que això lo que significa són costos afegits en els 
ciutadans, no?   
 
La tercera qüestió.  Escolti’m, en les diferències de l’IPC.  Nosaltres no li 
demanem aquesta clàusula de revisió.  I miri, tant de bo el grup de 
Convergència i Unió, que ara proposa aquesta clàusula de revisió ho hagués 
pensat l’any passat, quan van aprovar un 4% i l’IPC va ser de l’1’5%, no?, 
perquè és anecdòtic, és anecdòtic també que surti això ara.  Però vaya, per les 
xifres de les que estem parlant, amb l’increment zero el nostre grup es dóna 
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per satisfet.  Si fos molt més negatiu, segurament no ens en donaríem i en 
tornaríem a parlar, no? 
 
I l’última.  Escolti’m, ens diu: no sé on sobra personal?  Miri, jo només li donaré 
una idea perquè pugui començar a treballar: revisin algun càrrec eventual que 
van aprovar per poder formar govern, gràcies. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Hola.  Bé, jo voldria començar per dir-li alguna cosa al senyor Rodríguez.  Com 
que ho diu Ple rera Ple, li recordaré que quan es van aprovar les ordenances 
l’any passat a l’octubre, l’IPC en aquells moments era un 4%, només recordar-li 
això, eh? 
 
Després, referent al tema que comentava el senyor Sanabra, jo crec que és 
vostè qui ha de mirar d’optimitzar els recursos que té.  Crec que ho hauria de 
mirar.  El que jo veig com a ciutadà, el que el grup de Convergència i Unió 
veiem com a ciutadans, és que en deu anys el cost que té per cada ciutadà 
l’Ajuntament és el doble de l’IPC d’aquest mateix periode.  Per tant, creiem que 
aquesta no és una bona tendència i que el cost s’ha incrementat massa.  Per 
aquest motiu parlava jo que alguna cosa hem fet malament, que l’Ajuntament 
ens costa massa diners als ciutadans.  
 
Després, referent al tema de l’IBI, que vostè parlava, apuntava les dificultats 
que hi pot haver per saber quines persones estan a l’atur en una família, és 
que és tan fàcil com indexar-ho.  Els ingressos familiars, que és lo que jo li he 
dit, que sembla fins i tot fora de lloc i és un tema que s’hauria d’estudiar, que a 
l’IBI no es tinguin en compte els ingressos familiars, i d’aquesta manera... a 
veure, jo crec que una família on hi ha una persona més de sis mesos a l’atur i 
ademés els ingressos familiars estan per sota de l’IPREM, una bonificació en 
l’IBI del 50% és totalment coherent amb totes les altres bonificacions que hi 
han a les ordenances. 
 
Referent al tema de les subvencions per obres, per a empreses i comerços 
afectats per les obres, sabem perfectament que hi són, però ja ho hem dit 
vàries vegades també a les comisions i en algun altre contexte, que haurien de 
ser d’ofici, perquè el que passa que moltes de les persones no les demanen 
per desconeixement.  També havíem demanat fa molt de temps i es va aprovar 
una moció que es fes un fulletó en el qual sortissin totes les subvencions i 
possibilitats que hi han, i no s’ha fet.  És a dir, en molts casos no es demana 
per desconeixement.  Per aquest motiu creiem que haurien de ser d’ofici. 
 
I després, respecte al tema de la zona blava, hi han altres ciutats que fan servir 
aquest sistema.  Igualada, per exemple, i es tracta de la primera hora del dia.  
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Això es controla amb un jeep i no és una novetat.  Si partim de la base que ha 
de ser per millorar la mobilitat i no per recaptar, és totalment coherent que hi 
hagi una hora que sigui gratuïta. Res més, gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor de l’ordenança?, perdó, de la 
modificació de l’ordenança.  Abstencions?  S’aprova amb l’abstenció del grup 
de la CUP i de Convergència i Unió, el vot a favor del govern i del grup 
Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA i ERC (15) 
   Abstencions: CIU i CUP (10) 
 

  3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DE 
L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE 
SETEMBRE DE 2009, D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL 
SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D’UN ENVELAT PER A 
LA TEMPORADA 2009-2010, MITJANÇANT ARRENDAMENT. 

 
ALCALDE 
 
Passem al següent punt, que és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 29 de setembre de 2009, d’adjudicació provisional del 
subministrament i la instal·lació d’un envelat per a la temporada 2009-2010, 
mitjançant arrendament. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
L’Àrea de Cohesió Social i Identitat, en data 30 de setembre de 2009, ha decidit 
proposar al Ple la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de 
setembre de 2009: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Adjudicar provisionalment a l’empresa ENVELATS VALL, SL, amb CIF 
B-25225681, el contracte del subministrament i instal·lació d’un envelat al 
municipi de Vilanova i la Geltrú per a la temporada 2009-2010 mitjançant 
arrendament, pel procediment negociat sense publicitat per raons de la quantia, 
regulat a l’article 157 f) de la LCSP, per un import de 53.000 € de base imposable 
i 8.480 €, corresponents a un 16% d’IVA, que sumen un total de SEIXANTA-UN 
MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS (61.480 €), segons les seves ofertes 
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econòmiques i tècnica que consten a l’expedient, quantitat que anirà amb càrrec 
al pressupost corresponent de l’any 2010, amb les limitacions establertes en 
l’article 94.2 de la LCSP.  Quant a la partida pressupostària, s’entén condicionat 
aquest acord a la ratificació del Ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 
dia 29 de juliol de 2009, aprovant l’expedient per a l’adjudicació d’aquest 
subministrament. 
 
SEGON. Aquesta adjudicació provisional s’entendrà elevada a definitiva sense 
necessitat de nou acord, si en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació 
de l’adjudicació provisional, l’adjudicatari presenta la documentació preceptiva. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a les empreses que han participat en 
aquest procediment. 
 
QUART. Facultar l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi els documents 
que siguin necessaris per executar el present acord.” 
 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Aviam, el fet és que ho portem avui a Ple i va passar per Comissió de 
Govern perquè hem avançat la contractació d’aquest envelat i, per tant, ens 
agafa dos exercicis, el 2009-2010, que s’han fet modificacions en aquest any 
per tal de millorar aquestes infraestructures i el seu funcionament i ha estat fruit 
també de les trobades i les reunions que hem tingut amb els usuaris, amb les 
entitats que van utilitzar la temporada passada però també en aquest any i 
actualment.  Exauria el termini abans que l’any passat, el 17 d’agost ja es va 
oferir la possibilitat de poder utilitzar... per poder utilitzar l’envelat i, per tant, 
presentar les instàncies.  Que s’han fet canvis en les infraestructures 
bàsicament per millorar en aquest cas l’ús d’aquest envelat, que s’ha fet també 
el 50% de la meitat de l’aforament i també, seguint en la línia també de la 
voluntat del govern, en aquest cas de bonificar de no apujar el que serien les 
taxes i els impostos, en aquest cas les taxes, per un ús d’un equipament que és 
públic, tot i que sigui temporal, i no fixe, és el 50% menys que l’any passat els 
costos que significarà per a les entitats que ho vulguin utilitzar.  L’any passat el 
cost més elevat, que eren 1.495 euros, enguany estem parlant de la meitat.  Els 
aforaments mitjans el mateix cas, que passem que pràcticament a les entitats 
els hi costarà 376 euros.  És a dir, el més car d’aforament, que seria utilitzar tot 
l’envelat, tindrà uns costos només de 708 euros, quan l’any passat estàvem 
parlant de molt més del cost.  Pensem que després de la reflexió de la trobada i 
les trobades que hem tingut amb les associacions i les entitats de la vila, i amb 
aquesta voluntat política de bonificar i de no apujar en aquest cas doncs les 
taxes, en aquest cas doncs els costos, doncs pensem que és una bona, una 
bona oferta i que els hi demanem els seu suport. 
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ALCALDE 
 
Molt bé, paraules.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, certament... gràcies.  Certament és una bona notícia en dos aspectes: el fet 
que s’hagi rebaixat un 50% la taxa d’utilització de l’envelat i que s’hagin 
millorat, com ha indicat el regidor Tomàs Álvaro, doncs la instal·lació, 
segurament, evidentment respon a les inquietuds que hi havia de les entitats.  
És una bona mesura i facilitarà que enguany l’envelat segurament revifi 
després d’una temporada en què no va ser del tot satisfactòria la participació i 
l’activitat general a l’envelat. 
 
Certament era molt cara la taxa i va ser una de les raons perquè en l’últim any 
o en els últims dos anys no fos tanta la demanda de les entitats per utilitzar 
l’envelat, al nostre parer, no fos tan sol·licitat l’envelat.   
 
Però és positiva també per una altra raó.  Nosaltres vam dir l’any passat, en el 
Ple on es va passar justament aquest mateix punt, vam dir que l’any següent 
no votaríem a favor, com sí que vam fer l’any passat, és a dir, votaríem en 
contra si l’Ajuntament no posava remei al fet que cada any hagués de llogar 
una instal·lació temporal que ens costava uns cèntims, uns 61.000 euros 
enguany que, multiplicats per tots els anys que s’ha utilitzat, etc., doncs ja 
donen compte una mica del cost que representa això per a l’Ajuntament, i que 
era l’hora de passar doncs a una instal·lació fixa.  Evidentment això també ha 
estat tirat endavant per la Regidoria de Joventut, amb la projecció doncs de 
l’equipament juvenil que vindrà a substituir això i, per tant, el nostre vot... 
l’amenaça la vam fer l’any passat de votar-hi en contra, aquest any doncs l’hem 
de retirar perquè justament aquest projecte està sobre la taula i el govern té la 
intenció de tirar-lo endavant.  Per tant, és una bona notícia per aquests dos 
aspectes i la CUP donarà el seu vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. INICI DE L’EXPEDIENT 
DE REVISIÓ D’OFICI DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT 
D’UNA PLAÇA DE DELINEANT. 
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ALCALDE 
 
I el quart punt de l’ordre del dia és l’inici de l’expedient de revisió d’ofici de la 
proposta de nomenament d’una plaça de delineant. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
1. Atès que el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, que va quedar classificat en segon 
lloc a les proves selectives per proveir la plaça de delineant, per escrit de 18 de 
juny de 2009, sol·licita a l’Ajuntament, entre d’altres coses, que el Departament 
de Recursos Humans procedeixi a la revisió d’ofici de l’acte administratiu pel 
qual el tribunal feia la proposta de nomenar la Sra. XXXXXXXXXXXXX per 
ocupar la plaça convocada, argumentant bàsicament que l’esmentada aspirant, 
en virtut de la legislació vigent, concretament la LOGSE i diverses disposicions 
de la Generalitat, no disposa del títol de delineant. 
 
2. Atès que la Junta de Govern Local en data de 29 de maig de 2008 va 
acordar aprovar les bases específiques per a la selecció pel sistema de 
concurs oposició lliure, d’una plaça de delineant en règim funcionarial. 
 
3. Atès que a la base 4.a) de les bases generals aprovades per acord de la 
Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2008, es regulaven els requisits 
generals de participació a la convocatòria, establint-se a l’apartat 4.1. lletra b), 
el següent: titulació: estar en possessió del títol acadèmic exigit per a cada grup 
o escala o subescala, o bé un de nivell equivalent o superior d’acord amb el 
que estableixin les bases específiques. 
 
4. Atès que a les abans esmentades bases específiques a l’apartat 2.a) la 
titulació exigida consistia en: “Tenir el títol de delineant”. 
 
L’aspirant Sra. XXXXXXXXXXXXX va presentar el títol de batxiller superior i un 
certificat de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona en el qual es 
feia constar que l’esmentada senyora tenia inscrit i acceptat el projecte fi de 
carrera en el curs acadèmic 2005/2006. 
 
Des del Departament de Personal es va fer la gestió davant del Col·legi 
d’Arquitectes per tal que determinessin si la certificació presentada que acredita 
la realització de la carrera d’Arquitectura sense el projecte de fi de carrera, 
habilitava i era equivalent al títol de delineant, contestant afirmativament de 
forma verbal l’esmentat col·legi professional. 
 
5. Atès que en data de 21 d’agost de 2008 es va publicar al DOGC i a la web 
municipal www.vilanova.cat la llista d’admesos i exclosos, sense que es 
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presentés cap tipus de reclamació o al·legació contra l’admissió en el procés 
selectiu de la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX.  
 
6. Atès que en data de 24 de novembre de 2008 es publica a la web municipal 
la resolució del tribunal constituït a l’efecte proposant la Sra. XXXXXXXXXXX, 
per ocupar la plaça de delineant al tractar-se de l’aspirant amb la millor 
puntuació total.  
 
7. Atès que de conformitat amb les esmentades bases específiques la Junta de 
Govern Local, en data 23 de desembre de 2008, acorda nomenar funcionària 
en pràctiques l’esmentada senyora amb efectes del dia 7 de gener de 2009 i 
per un període de 3 mesos.  La superació del període en pràctiques segons les 
esmentades bases implicà el nomenament com a funcionari de carrera. 
 
8. Atès que segons es desprèn de l’informe jurídic emès pel secretari municipal 
és procedent la tramitació de la revisió d’ofici sol·licitada ja que, a reserva de 
l’informe preceptiu vinculant de la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat, en el present supòsit es podria considerar la possible existència 
d’un cas de nul·litat. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici a petició del Sr. XXXXXXXXXXX, 
de l’acte administratiu consistent en la proposta de nomenament del Tribunal 
de Selecció, constituït per a seleccionar una plaça de delineant (escala 
d’Administració Especial, subescala tècnica auxiliar) de la plantilla municipal a 
favor de la Sra. XXXXXXXXXXXX, el que comportarà en el seu cas, la nul·litat 
dels actes administratius dictats posteriorment.  
 
SEGON. Traslladar aquest acord als interessats perquè en el termini de 10 dies 
formulin les al·legacions que considerin necessàries en defensa dels seus 
drets.  
 
TERCER. Trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora perquè de 
conformitat amb l’art. 102 de la Llei 30/92, de 26 de novembre (LRJAP-PAC), 
emeti dictamen vinculant per tal que amb posterioritat l’Ajuntament prengui 
l’acord oportú.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. Senyor Sanabra. 
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ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Com vostès recordaran, al tercer trimestre de l’any 
2008 es va procedir a fer les oposicions per una plaça de delineant, escala 
d’administració especial, subescala tècnica auxiliar de personal funcionari, 
vacant en la plantilla i inclosa en l’oferta pública del mateix any.  Es van 
celebrar les oposicions i el tribunal va proposar a l’Ajuntament el nomenament 
de la persona classificada en primer lloc.  La Junta de Govern Local, en data 23 
de desembre acordà nomenar funcionari en pràctiques a la persona 
guanyadora, amb efecte a 7 de gener del 2009.  El 18 de juny del 2009 la 
persona que havia quedat classificada en segon lloc en les proves efectuades, 
va entrar una instància on sol·licitava que l’Ajuntament procedís a la revisió 
d’ofici de l’acte administratiu pel qual el tribunal feia la proposta de nomenar el 
primer classificat per ocupar la plaça convocada, argumentant bàsicament que 
l’aspirant, en virtut de la legislació vigent, concretament la LOGSE i diverses 
disposicions de la Generalitat, no disposava del títol de delineant.  
 
Davant d’aquesta al·legació i vist que període de pràctiques ja s’havia esgotat i 
anàvem a procedir al nomenament com a funcionari de la persona guanyadora, 
la Junta de Govern Local del dia 4 d’agost, a instàncies del secretari, va 
acordar la suspensió cautelar del nomenament, trasladant la notificació a 
l’interessat per fer-hi al·legacions, si s’esqueien.  Amb data 9 de setembre la 
persona guanyadora presenta les al·legacions oportunes, presenta les 
al·legacions oportunes. 
 
El fons de la qüestió és quins títols acadèmics s’han de posseir per una plaça 
de delineant.  La persona que guanya l’oposició té el títol de batxillerat i els cinc 
cursos d’arquitectura.  El segon classificat té el títol de tècnic projectista.  El 
perquè l’oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament va admetre la sol·licitud 
de la persona classificada en primer lloc s’explica en que aquesta persona 
estava treballant de delineant en un altre ajuntament on l’havien admès amb la 
titulació que tenia i que també altres ajuntaments ho havien fet.  I a més, per 
estar més segurs, es va posar en contacte amb el Col·legi d’Arquitectura, on 
van confirmar que els cinc cursos de carrera convalidaven la titulació.   
 
Desgraciadament no en tenim prova escrita, d’això.  La situació existent, doncs, 
és que un aspirant ha demanat a l’Ajuntament la revisió d’ofici de l’esmentat 
acte administratiu, i atès el motiu pel qual es demana, l’Ajuntament està obligat 
a iniciar el tràmit de revisió.   
 
Com saben, la Llei 30/92, de règim jurídic de les administracions públiques, en 
el seu article 102 diu que: “les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o per sol·licitud de l’interessat, i previ dictamen del Consell 
d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat Autònoma, declararan 
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d’ofici la nul·litat dels actes administratius que donin lloc a la fi en via 
administrativa o que no hagin estat recorreguts en termini, en els supòsit 
previstos a l’article 62, el qual recull els supòsits de nul·litat de ple dret”. 
 
Com que en virtut de la Llei 5/2005, a Catalunya la competència per emetre 
aquests dictàmens la té la Comissió Jurídica Assessora, el que fem avui és 
aprovar l’enviament a la citada Comissió de tot l’expedient perquè les 
al·legacions que s’han enviat, com han vist, hi havia mig any de diferència i, per 
tant, havien estat entrades fora de termini. 
 
Un cop aquesta Comissió hagi emès el dictamen, que és vinculant per a 
l’Ajuntament, el Ple resoldrà declarant, o no, la nul·litat de l’acte administratiu 
en qüestió.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Óscar, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Senyor Sanabra, s’ha oblidat dir en el seu penso que 
bastant doncs reflexada la realitat del cas, s’ha oblidat dir que aquesta 
persona... bueno, doncs va opositar en tres ajuntaments, com són Rubí, com 
són Cerdanyola, i com són Vilafranca, en una mateixa plaça i no van ser... i no 
va ser aceptada per lo mateix que lo d’aquí, lo de la titulació, no?   
 
Jo veig que en aquest tema vostès han tornat a fer una omissió de la seva 
obligació, que és demanar a altres administracions, doncs quan els 
coneixements que nosaltres tenim no arriben, algo tan fàcil com fan totes les 
administracions, inclús empreses públiques que tenen l’obligació de fer 
oposicions, a demanar convalidació de titulació amb altres administracions.  
Com per exemple la Conselleria d’Educació, que li hauria contestat en el seu 
moment en temps i forma, o al Ministeri d’Educació, que també serveix per 
algo.  Entre altres coses perquè són les entitats que a més emeten els títols i 
poden dir quina és la convalidació o no.  I clar, ara resulta, i ho sabem tots, 
doncs que n’hi ha una persona que està consolidant uns drets laborals, n’hi ha 
una altra que té uns drets jurídics perquè està en ple dret d’agafar la plaça, i 
ens trobarem doncs abans dèiem doncs que n’hi havia excés de personal, i ens 
trobarem amb una persona més en aquest Ajuntament.  Que segur que li 
trobarem un lloc per treballar, però amb aquest despiste doncs ja hem 
engreixat una altra vegada el capítol de personal d’aquest Ajuntament, sense 
volguer, i probablement amb una categoria que no és la necessària i que seria 
més imprescindible en altres. 
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I la fórmula... clar, que poden trobar ara, perquè és l’única jurídica que poden 
trobar, perquè han estat sis mesos o nou mesos sense fer res, o sense fer els 
seus deures, o sense fer cas del que alguns els hi estaven dient, és passar-li la 
pilota a la Generalitat, perquè no queda més remei.  Però jo penso que 
nosaltres abonar aquest punt és mirar cap a un altre cantó després de que 
vostès han fet una omissió de la seva responsabilitat, en algo tan seriós com és 
el funcionariat d’una administració.  Per això ja els hi anunciem que el nostre 
posicionament serà l’abstenció.  Gràcies. 
 
ALBERT SANABRA 
 
De tota manera és veritat lo que vostè diu, que la persona que va quedar 
primera a les oposicions en tres ajuntaments no la van aceptar, però a Mataró, 
a Canovelles, al Consell Comarcal del Maresme, la van aceptar.  O sigui, en tot 
cas, estem fifty fifty, que diuen els anglesos.  També aquests ajuntaments no 
sé si ho van preguntar a tots aquests llocs que ha dit vostè o no, però en tot 
cas... jo ja he dit que nosaltres ho vam preguntar, vam preguntar i aquesta 
persona portava la titulació d’arquitecte i bueno, doncs ens van dir que sí, però 
el que passa és que no ho tenim per escrit, no?  Però fixi’s, només voldria dir 
una anècdota, eh?, en definitiva, nosaltres... ja, i una altra cosa, abans d’acabar 
de dir l’anècdota i acabo, nosaltres no passem la pilota, nosaltres fem lo que 
diu la llei, eh?, o sigui, nosaltres, com que la Junta de Govern ja ha fet un acte 
administratiu, a llavorens en tot cas la Llei diu que ha de ser aquest tribunal el 
que llavorens ell dictaminarà.  Però fixi-s’hi una cosa, o sigui, l’equiparació ara, 
segons el Col·legi de Delineants Projectistes i Tècnics Superiors, doncs resulta 
que una persona amb formació d’Arts Plàstiques i Il·lustració, d’Arts Plàstiques i 
Il·lustració, podria exercir de delineant a Projectes Urbans, que és el 
departament, no?  I en canvi una persona que té cinc anys d’Arquitectura no 
pot.  O sigui, jo penso que també aquí hi ha un conflicte de col·legits que no cal 
que hi entrem nosaltres.  És una opinió personal, eh? 
 
Ah, no, i evidentment, això de que engreixem, en tot cas engreixarem el 
pollastre de cara a Nadal, però engreixar la plantilla no l’engreixarem.  No, 
home, no, la Llei ho posa i sinó hi ha el secretari aquí i que ho digui.  No ho sé. 
 
ALCALDE 
 
Perdoni, jo per aclarir, eh?, perquè crec que és important, però ho ha dit així de 
forma... en el cas de que sigui una o una altra la resolució, la persona que entra 
és la que determina la... la Comissió Assessora aquesta, i per tant en aquest 
sentit que es queda la persona que finalment legalment sigui la guanyadora, 
eh? 
 
Endavant. 
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ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No, només per un tema d’aclarir.  O sigui, n’hi ha una 
qüestió que és consolidació de drets.  I un altre tema, o sigui, a veure’m, que jo 
sàpiga, eh?, a lo millor és que ha canviat també l’Estat de dret i l’estat de com... 
bueno, l’Estat, lo que tenim com a Estat, lo que funciona com govern.  Però de 
moment la competència de l’emissió de títols és del Ministeri d’Educació, de 
moment, no és d’un Col·legi en específic, i jo no dic que aquesta persona segur 
que és molt vàlida per la feina que tenia que fer, però per ser funcionariat o per 
accedir a segons llocs de certes empreses públiques n’hi ha un mínim, que és 
la titulació, i és aquesta exigència la que vosaltres no heu fet, s’han saltat, quan 
és algo molt seriós, que és per entrar a una plaça de funcionariat.  Només això, 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
D’acord, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova 
amb l’abstenció del grup Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Abstencions: PP (2) 
 

  5.  COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. ADSCRIPCIÓ 
D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A L’EPEL 
NEÀPOLIS. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número cinc, que és l’adscripció d’infraestructures de 
telecomunicacions a l’EPEL Neàpolis. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s'ha dotat de l’Entitat Pública Empresarial 
Local “Neàpolis” per a desenvolupar les competències municipals en matèria 
de telecomunicacions.   
 
Ateses les infraestructures de domini públic-servei públic de les quals és titular 
l’Ajuntament pel que fa a Telecomunicacions. 
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Atès que resulta necessari procedir a l’adscripció d’aquestes infraestructures a 
l’esmentada Entitat Pública Empresarial Local, requisit perquè pugui exercir 
amb plena eficàcia les competències i potestats recollides als seus estatuts. 
 
Atès el que s’estableix a l’art. 73 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, art. 92 del 
Reglament de Patrimoni de les Corporacions Locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 15 d’octubre, i 32.1.a) dels Estatuts de l’entitat. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Adscriure a l’Entitat Pública Empresarial Local “Neàpolis” els béns 
de domini públic - servei públic consistents en les canonades de 
telecomunicacions de les quals és titular l’Ajuntament. 
 
SEGON. Adscriure a L’EPEL “Neàpolis”, de forma automàtica, els béns de 
domini públic – servei públic relatius a canonades de telecomunicacions que es 
vagin construint en el futur. 
 
TERCER. Aquesta adscripció té caràcter finalista, ja que els béns adscrits 
s’han de destinar al compliment de les finalitats, competències i potestats de 
l’EPEL Neàpolis, i comporta l’exercici de les competències demanials, així com 
la vigilància, protecció jurídica, defensa, gestió, administració, explotació, 
conservació, manteniment i reposició, i les altres actuacions que siguin 
necessàries per al correcte ús i utilització dels mateixos.  
 
QUART. Prendre el compromís de dotar anualment les partides 
pressupostaries necessàries perquè l’EPEL pugui exercir les competències i 
potestats citades anteriorment. 
 
CINQUÈ. L’EPEL Neàpolis, com a ens públic empresarial local, donarà prioritat 
als desplegaments de canalitzacions que siguin d'interès per a Vilanova i la 
Geltrú. En la planificació i control de la construcció dels nous trams, es 
realitzarà coordinadament amb altres departaments de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
SISÈ. Per a la cessió d’ús de les canalitzacions emprades fins ara per la xarxa 
corporativa a d’altres empreses o entitats públiques, s’elaborarà un informe de 
l’Ajuntament que certifiqui la compatibilitat de la cohabitació de diferents xarxes 
òptiques a la mateixa canalització i el no perjudici per a l’Ajuntament en futurs 
aprofitaments.” 
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ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, tal com ha llegit el senyor secretari, de fet es tracta de formalitzar, en 
aquest cas, amb un ordenament jurídic, aquesta adscripció a les 
infraestructures de telecomunicacions per tal de que Neàpolis pugui exercir en 
bona part les competències que en el seu dia es van transferir d’aquest Ple a 
l’ens públic empresarial.  Això ens permetrà planificar i també utilitzar la xarxa 
de tots els tubs que en aquests moments ja existeixen durant molt anys en el 
subsòl de la ciutat i, per tant, les puguem posar en valor per tal que puguin ser 
finalment un actiu en primer ordre, eh?, és a dir, que tinguem la possibilitat de 
saber els tubs que estan passats i utilitzar aquesta canalització per posar la 
fibra.  Això ens permetrà, a la llarga, també que la fibra arribi a les llars de totes 
les... les llars d’aquí, de Vilanova i la Geltrú, i a més a més doncs també que hi 
puguin participar organismes, institucions i universitats.  I també és una manera 
de que el propi EPEL Neàpolis i el propi Ajuntament pugui tenir la capacitat de 
generar uns ingressos per l’ús i l’explotació del que és una xarxa de fibra i no 
només sigui un monopoli o només sigui també per part de l’empresa privada.  I 
a més a més es podrà fer servir aquesta xarxa per poder planificar el 
desplegament de tot lo que són les antenes de telefonia mòbil, així també com 
els sistemes del wifi, wimax, per donar un suport més proper amb els ciutadans 
i les empreses de la nostra ciutat.  I, per tant, els hi demanaríem en aquest 
cas... s’ha de votar l’adscripció aquesta, no? 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyor Rodríguez i Ariadna. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, només donarem suport en aquesta proposta, no?  Però aclarir, ho 
ha dit el senyor Álvaro, però com ho ha guarnit molt sembla que tenim una gran 
xarxa de telecomunicacions que ara cedim perquè es pugui arribar a la fibra 
òptica directament a casa dels ciutadans, i segurament un dia o altre serà 
aixíns, evidentment, només faltaria que no pogués ser així, no?, però allò per 
aclarir, el que estem votant és la cessió d’uns tubos buits, eh?  Ho dic perquè... 
perquè quedi clar, que no estem passant, no estem cedint xarxes de fibra 
òptica i coses d’aquestes, no, estem cedint unes canalitzacions de tubos buits, 
per dintre dels quals algun dia algú hi passarà la fibra òptica.  Gràcies. 
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ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Bé, jo volia recordar que al febrer de l’any 2008, és a dir, ara fa un 
any i vuit mesos, aquest grup municipal de Convergència i Unió vàrem 
presentar una moció que es titulava “sobre la connexió de Neàpolis a una xarxa 
de dades d’alta capacitat”, i justament a l’acord número dos demanàvem 
estudiar la viabilitat d’extendre, quan arribi la xarxa de dades d’alta capacitat de 
Neàpolis, a la resta d’edificis de la ciutat que tinguin prou entitat i projecció.  Per 
tant, celebrem que un any i vuit mesos després de que aquest grup presentés 
aquesta moció doncs es desenvolupi aquesta acció que, tot i que és veritat que 
és passar un tub, permetre que passi per un tub una fibra òptica, això és molt 
important.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Sí, no, per fer uns petits aclariments, eh?  Moltes vegades parlem dels tubs, és 
cert, els tubs ja es posaven a l’època que governava Convergència i es donava 
permís, es donava permís... no, no, no, anem a aclarir-ho.  Quan governava 
Convergència en minoria, amb el suport de l’oposició, perquè sinó no es podia 
aprovar, ja es donava... es donava suport bàsicament perquè empreses 
privades en el seu moment passessin el tritub.  Llavors aquí es donava la 
situació que moltes vegades al subsòl de la nostra ciutat hi ha un tritub passat i 
molts no sabem què hi ha ben bé.  Hi ha algunes empreses privades que en el 
seu moment estaven finançades amb diners públics, dels quals noms tampoc 
diré ara, perquè seria fe’ls-hi publicitat, van utilitzar tota aquesta xarxa després 
per fer el seu negoci particular, d’acord?  Però per tant, el que fem és saber, i a 
la llarga inventariar, quin és tots els tubs i tota la xarxa que hi ha en el subsòl 
de la nostra ciutat, per també poder utilitzar i que repercuteixi en el propi 
benefici de la ciutadania i no de les empreses privades que estan gaudint un 
benefici. 
 
I després, deixi’m que li digui, senyora Llorens, les coses van lentament, ho fem 
a poc a poc, segurament, i aquí és la línia on penso que s’ha d’anar.  És a dir, 
s’ha de criticar allò perquè nosaltres fem les coses més ràpides o no tan 
ràpides i, per tant, parlem i discutim de projectes.  I almenys parlem de coses 
serioses, no de buscar en aquest cas titulars d’aquests fàcils de vendes, 
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etcèteres, etcèteres, no?  I de tota manera recorda’ls-hi també que si algú de 
vostès vol les claus de... del pàrquing de Neàpolis, en el proper Consell 
d’Administració que les demani, perquè fins al dia 18 no hi ha cap membre del 
Consell d’Administració de Neàpolis que tingui claus de cap pàrquing.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor... senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
A veure, no era la meva intenció entrar en una dinàmica d’aquesta categoria, 
però sí que crec que és interessant dir les coses.  La primera, el problema no 
és que vostè tingui la clau del pàrquing de Neàpolis, el problema és que hi hagi 
un pàrquing a Neàpolis que en aquests moments és necessari per a 
l’aparcament de la zona, que és molt complicat i per a tota la ciutat, i que 
estigui buit i sense ús per una mena de gestió que podríem criticar des de molts 
punts de vista, i que està impedint que moltes persones puguin aprofitar un 
espai, pagat entre tots, absolutament desaprofitat, independentment de que 
vostè pugui tenir o clau o no en tingui clau.  De debò que aquest no és el 
problema, aquest no és el problema. 
 
I segona cosa, li recordo que d’alguna forma celebrem, celebrem aquest punt, 
tot i que sigui amb un any i vuit mesos de retard.  Gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Després hi ha un altre conveni, que també aprovarem, que ja parla d’aquestes 
coses.  Entengui que en els temes aquests de les telecomunicacions la 
dificultat que hi ha, sobretot entre les empreses privades, les empreses 
públiques i la competència que hi ha per poder arribar a aquesta mena 
d’acords.  I fins i tot també dir-li que al propi equipament de Neàpolis el 
pàrquing estava contemplat per al propi ús també del propi... del propi 
Neàpolis.  Jo entenc que hi hagi gent del Centre Tecnològic que vulgui tenir 
quatre o cinc places per poder aparcar el cotxe allà cada dia i que hi ha gent 
pròpiament de Canal Blau que també vulgui tenir quatre o cinc places per poder 
aparcar el cotxe cada dia, però la finalitat d’aquest aparcament, i així s’està 
discutint en l’empresa pública empresarial EPEL Neàpolis, és la viabilitat de la 
pròpia empresa per gestionar un aparcament amb 80 places.  Si finalment 
aquestes places seran obertes o no seran obertes, el Consell d’Administració 
d’EPEL Neàpolis decidirà quina serà la seva pròpia sortida.  Penso que és en el 
si d’aquell Consell on cal discutir, perquè al cap i a la fi aquest és un tema que 
penja d’una empresa municipal on tots vostès tenen la representació. 
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ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez.  Per al·lusions, potser? 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, perquè estem discutint d’un tema, sorgeix un altre tema i crec que dec tenir 
dret també a parlar d’aquest altre tema.  Ja sé que l’aparcament de Neàpolis no 
té absolutament res a veure amb els convenis de telecomunicacions, però com 
és el propi govern que ha posat el tema sobre la taula, pues també voldria 
donar la meva opinió.  Escolti’m, a nosaltres el que ens sembla lamentable no 
és que un senyor, dos senyors, tinguin o puguin fer ús d’un aparcament, lo que 
em sembla que no és de rebut és que hi hagi una instal·lació, un equipament 
d’aquestes característiques, en un lloc on fan falta places d’aparcaments i no 
s’arbitri una solució per poder posar això a disposició dels ciutadans, ja siguin 
els que utilitzin el centre o altres ciutadans que es moguin per l’entorn, però lo 
que no és de rebut és que això no es posi en funcionament d’una vegada per 
totes, senyor Álvaro, i això és responsabilitat de la seva Regidoria, perquè 
vostès han fet alguna negociació infructuosa per tal de posar en funcionament 
aquest aparcament, i mentrestant aquest equipament està tancat.  Per tant, en 
aquest sentit nosaltres ens afegim a aquesta petició de que s’activi tot el 
necessari per tal de que aquest equipament pugui entrar en funcionament i 
d’aquesta manera contribueixi a alleugerar la problemàtica dels aparcaments a 
la ciutat.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Per al·lusions.  Senyor Álvaro, és que jo no entenc com s’ho fa...  
 
ALCALDE 
 
Per al·lusions de què? 
 
NEUS LLOVERAS 
 
A mi, perquè, sí, perdó, senyor alcalde, li explico.  El tema de l’aparcament no 
ho va dir ningú del Centre Tecnològic, sinó jo mateixa, per això li voldria 
contestar jo amb el senyor Tomàs Álvaro. 
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ALCALDE 
 
Aquí al Ple municipal, va ser això? 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bueno, jo crec que és el senyor Tomàs Álvaro que ha fet referència a algo que 
aquí no ha passat.  No sé què d’unes claus.   
 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Oi, senyor Álvaro?  Ha estat ell, jo crec.  Senyor Tomàs Álvaro, jo vaig ser la 
que vaig dir públicament que em semblava una barbaritat que després de dos 
anys d’haver-se inaugurat Neàpolis el pàrquing encara estés sense utilitzar-se.  
Falten places d’aparcament a Vilanova.  No ho va dir ningú del Centre 
Tecnològic, ho vaig dir jo, i a més ho mantinc: crec que és una vergonya, 
ademés els dubtes que hi han a que ho gestioni VNG Aparcaments, que és una 
entitat, una societat que precisament el que fa és gestionar els pàrquings de 
Vilanova.  Ho trobo una barbaritat.  Igual que trobo una barbaritat que tinguem 
un edifici que fa dos anys que s’ha inaugurat i estigui tan buit com està, cosa 
que podré ratificar quan em contestin les preguntes que sobre aquest aspecte 
he presentat fa tres mesos i no m’han contestat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Com tampoc és... com tampoc és de rebut difamar i afirmar que el senyor 
Álvaro té les claus d’un determinat local, perquè això és anar directament 
contra una persona, i això en política jo crec que és lleig.  Després hi ha una 
altra discusió, és sobre si hi ha o no hi ha un bon ús, que això ja és una qüestió 
política de discusió de posicions del govern i de l’oposició.  Però, home, 
aquesta afirmació ha existit i jo, en defensa doncs de l’honorabilitat de tots els 
qui estem aquí assentats, els vint-i-cinc, sempre actuaré i per això afirmo que 
crec que no és de rebut tampoc fer aquest tipo d’afirmacions. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Mira, no, jo per concretar i per finalitzar.  Jo crec que quan es fan segons quin 
tipo d’activitats en l’espai Neàpolis, en les taxes queda contemplat el fet de 
poder llogar l’aparcament i, per tant, hi ha moltes vegades que es dóna suport i 
es pot utilitzar.  Una altra cosa és que decidim si ha de ser un aparcament obert 
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al públic o pel propi ús del que significa i del que és Neàpolis, no?  I per tant 
això en el proper Consell d’Administració es debatrà i es posarà a consideració, 
que ja s’ha posat a consideració i en algun moment hi havien hagut parts de 
dubtes de part també dels representants en aquell moment als Consells 
d’Administració.  Però bé, això serà en el propi si de l’EPE Neàpolis on es 
debatrà i es discutirà com ha de ser aquest aparcament i qui l’ha de gestionar 
finalment, i de quin ús si ha de ser intern o extern.  I li repeteixo, si vostè vol 
tenir unes claus, ja sap lo que ha de fer. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6.  COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 22 DE SETEMBRE DE 2009, PEL 
QUAL S’APROVA EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL 
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
COMPARTIMENT D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICA-
CIONS. 

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número sis, que és ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 22 de setembre, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració amb el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 
per al compliment de les infraestructures de telecomunicacions. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Àrea de Cohesió Social i Identitat proposa al Ple de l’Ajuntament la ratificació 
de l’acord de Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2009, que diu el 
següent: 
 
“PRIMER. Aprovar  el conveni  de bescanvi d'utilització d'infraestructures de 
telecomunicacions entre aquest Ajuntament i el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON. Encarregar a l’EPEL Neàpolis la gestió i execució i supervisió del 
contingut de l’esmentat conveni. 
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TERCER. Facultar el senyor alcalde de Vilanova i la Geltrú per a la signatura 
dels documents que siguin necessaris per a la formalització d’aquest conveni 
 
QUART. Aquest acord s’haurà de ratificar a la propera sessió plenària.” 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 

INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL COMPARTIMENT 
D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

 
 
Vilanova i la Geltrú, ...... d ................. de 2009 
 

 
REUNITS 

 
 
D’una banda, l’Il·lustríssim Senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, alcalde de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú (en endavant, l’Ajuntament), assistit pel secretari de la 
Corporació, el senyor Josep Gomariz i Meseguer.  
 
I de l’altra, el senyor Josep Lluís Checa i López, que actua en nom i representació del 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (en endavant, CTTI), d’acord amb el que estableix l’article 12 dels seus 
Estatuts, aprovats per Decret 26/1999, de 9 de febrer. 
 
Ambdues parts tenen i es reconeixen plenament i mútuament la capacitat legal 
suficient per contractar i obligar-se, en especial per a aquest acte, i 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que entre les funcions del CTTI segons l’article 2 de la Llei 15/1993, de 28 de 
desembre, de creació del CTTI, modificat per la Llei 17/1998, de 28 de desembre, hi 
figura la de gestionar, d’una manera directa o per mitjà de les societats que en 
constitueixi amb aquesta finalitat la prestació de serveis i els sistemes de 
telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i la d’executar, en qualsevol de les 
formes previstes en l’ordenament jurídic, el desenvolupament, la implantació, 
l’explotació i la comercialització d’altres serveis i sistemes de telecomunicacions. 
 
II. Que actualment el CTTI està desplegant una xarxa troncal de fibra òptica (en 
endavant, Xarxa) amb l’objectiu de donar cobertura a tot el territori de Catalunya i 
explotar-la, directament o indirecta per mitjà de tercers. 
 
III. Que la ciutat de Vilanova i la Geltrú és un punt rellevant de la Xarxa, ja que hi 
conflueixen dos trams de la mateixa, que s’han d’interconnectar entre si, a través d’un 
recorregut urbà per l’interior de Vilanova i la Geltrú. 
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IV. Que l’Ajuntament disposa d’una sèrie de canalitzacions i infraestructures en 
reserva de telecomunicacions repartides pel nucli urbà del municipi. 
 
V. Que el CTTI pretén construir la infraestructura de telecomunicacions que li permeti 
donar continuïtat a la Xarxa i tenir un punt de presencia al municipi de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
VI. Que tant l’Ajuntament com el CTTI valoren molt positivament la compartició de l’ús 
de les infraestructures de telecomunicacions d’ambdues administracions, donat que 
posarà en valor les infraestructures i possibilitarà la creació d’una xarxa de 
telecomunicacions amb fibra òptica que transcorrerà amb continuïtat a través del nucli 
urbà del municipi. 
 
En virtut d’allò que s’ha exposat i amb la finalitat de concretar una col·laboració per al 
desplegament de la Xarxa, les parts acorden subscriure aquest conveni de 
col·laboració (en endavant, Conveni), que es regeix pels següents 
 

PACTES 
 

1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és la cessió i el compartiment de l’ús d’infraestructures de 
telecomunicacions entre ambdues parts. 
 
Les infraestructures de telecomunicacions objecte del conveni, així com els termes i 
condicions de cessió i compartiment d’ús són les que figuren a l’Annex I. 
 
A les infraestructures detallades a l’Annex I s’hi podran afegir altres infraestructures 
per acord entre ambdues parts, que seran incorporades al present conveni mitjançant 
les addendes que siguin necessàries. 
 
2. Condicions de manteniment, conservació i operació 
 
2.1. Durant la vigència del conveni, el CTTI i l’Ajuntament compartiran la 
infraestructura de la xarxa en el tram urbà per l’interior de Vilanova i la Geltrú, tot i que 
cada part conservarà la propietat dels conductes dels seus trams de xarxa.  
 
2.2. En cas d’incidències, averies, interrupcions, problemes tècnics i qualsevol altre 
tipus de fallades en la Xarxa que transcorri en el tram urbà de l’interior de Vilanova i la 
Geltrú, tant pel que fa a les canalitzacions pròpies del CTTI com de les canalitzacions 
cedides per l’Ajuntament, aquest últim haurà de facilitar tots els permisos, 
autoritzacions i/o llicències corresponents per poder resoldre la incidència que pugui 
afectar a la Xarxa en aquest tram urbà.  
 
2.3. La responsabilitat, els costos i despeses de qualsevol reparació, manteniment i/o 
adequació, ordinària i/o extraordinària, dels conductes, subconductes i pericons de la 
Xarxa en el tram urbà per l’interior de Vilanova i la Geltrú seran assumits en la seva 
totalitat pel propietari de la infraestructura segons correspongui. 
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3. Actuacions davant de possibles modificacions del traçat urbà 
 
3.1. En cas de necessitat de modificació o supressió, per qualsevol de les parts, del 
traçat de la Xarxa que discorri pel terme municipal de Vilanova i la Geltrú, la part que 
modifiqui el traçat de la xarxa es compromet a:   
 

(i)  notificar amb una antelació mínima de 6 mesos a l’altra part la modificació o 
supressió del traçat existent.  

(ii) possibilitar alternatives i a assumir el cost i càrrec de les noves 
infraestructures i/o canalitzacions així com, si fos el cas, de la instal·lació en 
el nou traçat del mateix cablejat, fibres i elements que s’haguessin desplegat 
en l’anterior.  

 
3.2. En cas que estigui prevista l’adequació d’un nou traçat, no es podrà modificar o 
suprimir les canalitzacions existents fins que les noves infraestructures i/o 
canalitzacions i el cablejat, fibres i elements en el nou traçat estiguin plenament 
operatives. 
 
4. Determinació de responsabilitats 
 
Cada part serà responsable, si és el cas, davant l’altra i en front de tercers, pels danys 
corporals i materials directes que qualsevol part i/o tercer poguessin patir com a 
conseqüència d’un incompliment de les obligacions assumides en virtut de les 
condicions d’aquest conveni. 
 
5. Vigència  
 
La vigència d’aquest conveni és de deu anys a comptar des de la data de signatura. 
La seva pròrroga serà automàtica per períodes successius de 10 anys, llevat d'una 
denúncia expressa d’una de les parts abans de la seva finalització. 
 
6. Drets de Propietat  
 
Cada part mantindrà la propietat de les infraestructures que cedeix en ús. Els equips i 
infraestructures desplegades pel CTTI dins les canalitzacions són de la seva propietat. 
Igualment, els equips i infraestructures desplegades per l’Ajuntament dins les 
canalitzacions són de la seva propietat. 
 
7. Cessió 
 
Ambdues parts es comprometen a comunicar a l’altra part la cessió de l’ús o l’encàrrec 
de la gestió de la infraestructura i/o la xarxa a un tercer. 
 
8. Modificació 
 
Aquest conveni es podrà modificar per mutu acord de les parts.  
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9. Resolució 
 
Són causes de resolució anticipada del conveni, l’incompliment d’alguna de les seves 
clàusules i, en concret, la destinació de les infraestructures a una finalitat no establerta 
en aquest conveni.  
 
La resolució del conveni no exonera a les parts del compliment de les seves 
obligacions pendents i, del retorn de qualsevol dret i/o infraestructura subjacent en 
aquest Conveni. 
 
10.  Extinció 
 
10.1. El present Conveni s’extingirà per les causes generals del dret i, en particular, 
per les següents: 
 

   i.  Per decisió expressa d’una de les parts de no efectuar la renovació 
automàtica descrita al Pacte cinquè. 

  ii.  Per l’execució de qualsevol de les causes de resolució del pacte anterior.  
 iii.  Per acord mutu de les parts, manifestat expressament per escrit. 

 
10.2. L’extinció del Conveni per qualsevol de les causes del present pacte, no suposa 
cap renuncia de les parts a l’exercici de les accions que poguessin correspondre’ls-hi 
en dret. 
 
10.3. Així mateix, l’extinció del Conveni no exonera a les parts del compliment de les 
seves obligacions pendents i, del retorn de qualsevol dret i/o infraestructura subjacent 
en aquest Conveni. 
 
11. Seguiment del Conveni 
 
11.1. El CTTI i l’Ajuntament constituiran una Comissió Mixta de caràcter tècnic on 
s’analitzaran els temes que siguin d’interès comú, es realitzarà un seguiment dels 
serveis i es proposaran les ampliacions de l’Annex I que les parts considerin 
oportunes. 
 
Cada part comunicarà per escrit a l’altra part els noms de les persones que formaran 
part d’aquesta Comissió en un període màxim de 30 dies a comptar des de la data de 
signatura d’aquest Conveni. Qualsevol nova designació serà comunicada de la 
mateixa forma i termini. 
 
La Comissió Mixta es convocarà, a petició de qualsevol de les parts, amb un mínim 
d’antelació de 2 dies laborables. 
 
11.2. Dins del marc d’aquesta Comissió Mixta, les parts es comprometen a elaborar un 
protocol d’operació i manteniment per tal de poder establir de manera inequívoca el 
procediment a seguir en cas d’incidències i avaries en la xarxa, així com un protocol 
d’accés a la mateixa.  
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11.3. En cas de discrepàncies sobre la interpretació, modificació o execució del 
present Conveni, les parts es comprometen a debatre-les en la seu de la Comissió 
Mixta. 
 
12. Règim jurídic i jurisdicció 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu, i es regeix per la legislació de patrimoni dels 
ens locals, i per la resta de normativa administrativa.  
 
En cas de conflicte sobre la seva interpretació o aplicació, les parts se sotmeten a la 
jurisdicció contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Conveni juntament amb 
tots els seus documents annexos, parts integrants del mateix, en totes les seves 
pàgines, per duplicat exemplar i a un sol efecte, al lloc i data indicats a 
l’encapçalament. 
 

 
Annex I 

CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 
 
1. Objecte 
L’objecte del present annex és la concreció de les especificacions i característiques 
tècniques de les infraestructures compartides objecte del Conveni. 
 
2. Característiques tècniques de les Infraestructures Compartides 
2.1. La infraestructura de la Xarxa en el tram urbà per l’interior de Vilanova i la Geltrú 
queda definida al gràfic següent: 
 

 
  
   Trams de titularitat municipal 
   Trams a construir pel CTTI 
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2.2. L’Ajuntament cedirà al CTTI el dret de pas gratuït pels conductes lliures 
desplegats al llarg de les infraestructures de titularitat municipal existents als trams 
indicats al mapa de l’apartat 2.1. Els trams esmentats són: 
 
Tipus Carrer Nom Carrer  Longitud Núm. Conductes Lliures  
 
Carrer  Soler i Morell  82 metres 2c125 mm  1c 
Carrer  Marq. de Marianao 95 metres 2c63 mm  1c 
Carrer  Llibertat  16 metres 2c63 mm  1c 
Carrer   Llibertat  40 metres 3c63 mm  2c 
Carrer  Forn del Vidre    32 metres 3c63 mm  2c 
Carrer   Hernani  151 metres 3c63 mm  2c 
Rambla Exposició 1    46 metres No auditat  No auditat 
Rambla Exposició 2    69 metres No auditat  No auditat 
Rambla Exposició 3    36 metres No auditat  No auditat 
    
  TOTAL  567 metres 
 

2.3. El CTTI desplegarà infraestructures de nova creació al llarg dels 325 metres 
indicats al mapa de l’apartat 2.1, i hi construirà quatre conductes de 125mm de 
diàmetre, en base al projecte constructiu corresponent. El tram esmentat és: 
 
Tipus Carrer Nom Carrer  Longitud Núm. Conductes 
 
Rambla Exposició  325 metres 4c125 mm 
 
  TOTAL  325 metres 
 

2.4. De la infraestructura esmentada a l’apartat 2.3, el CTTI cedirà a l’Ajuntament el 
dret de pas gratuït per dos dels quatre conductes de 125mm construïts. 

_____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, lentament, després de dos anys o quan sigui, pues es van fent les coses, i 
el que fem és arribar a un acord també i fem un conveni amb la Generalitat de 
Catalunya, amb el CTTI, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, i es tracta en aquest cas de bescanviar aquest 
dret a pas del tub, eh?, del tub municipal a canvi de cedir també ells el dret a 
pas pels tubs de la Generalitat que estan a punt de construir.  En aquest cas es 
va iniciar un tema d’ALPI, que totes les equipaments que depenien de la 
Generalitat es posaven les fibres i Vilanova i la Geltrú és un d’aquests casos, i 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

en aquest... què aconseguim amb aquest conveni?, doncs que no obrin dues 
vegades el carrer en el cas que s’hagi de fer una rasa, sinó que amb una sola 
rasa es pugui passar aquest tub.  I de fet així també aprofitarem per poder 
connectar també l’edifici Neàpolis amb tota aquesta xarxa i amb tota la fibra, 
preparant aquesta arribada de totes les organitzacions relacionades amb 
aquest món, i lo més important és que es podran connectar centrals de 
telefonia a la xarxa pública en temes d’IP, dades, i per tant lo que fem també és 
millorar tota aquesta relació.  I fins i tot també recordar que fins ara tota la 
connexió era privada i amb aquests acords i aquests convenis el que fem és 
posar i utilitzar xarxa pública i posar-la a l’abast del que és la... tot el que 
significa la població, les empreses i posar-les a l’abast de les persones, que al 
cap el que volem és que estiguem a la mateixa alçada que altres ciutats de 
Catalunya.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies alcalde.  També recordar que al Ple de febrer de l’any 2008, també 
ara fa un any i vuit mesos, en la mateixa moció sobre la connexió de Neàpolis a 
una xarxa de dades d’alta capacitat, el grup de Convergència i Unió ja va 
presentar un acord que va ser aprovat per aquest Ple, i que deia així: “treballar 
amb celeritat per tal d’assolir en un termini inferior als tres mesos que l’edifici 
de Neàpolis tingui accés a una connexió a la xarxa de dades amb uns nivells 
de capacitat no inferiors a un Gigabite”.  Per tant, celebrem novament que un 
any i vuit mesos després es desenvolupi aquesta acció que es va proposar des 
del grup municipal de Convergència i Unió.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
   

  7. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ INICIAL DEL NOU 
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI D’EQUITAT, 
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número set, que és l’aprovació inicial del nou Reglament de 
funcionament de l’Espai d’Equitat, Servei d’Informació i Atenció a les Dones. 
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El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
D’acord amb allò que es preveu en els articles 54.3 i 83 de la Llei 5/2008, de 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, l’Ajuntament de 
Vilanova vol fer realitat un espai on la promoció de la igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes, la no discriminació per raó de sexe i orientació 
sexual i l’eradicació de la violència masclista sigui el seu principal objectiu. 
 
En aquest sentit, l’Espai d’Equitat, que es constitueix en Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones, és un servei de competència municipal, que s’adreça en 
especial a les dones que es troben en situacions de violència masclista, per tal 
de fer-ne assessorament, atenció, acompanyament, així com insistir en la 
importància de la prevenció, sensibilització i  formació comunitària en relació 
amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits.   

 
Així doncs, aquest Ple de l’Ajuntament, a proposta de l’àrea de Cohesió Social i 
Identitat, pren el següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment el nou Reglament de funcionament de l’Espai 
d’Equitat, Servei d’Informació i Atenció a les Dones, que consta d’un preàmbul, 
sis títols i quinze articles, l’original del qual consta en aquest expedient. 
 
SEGON. Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència dels 
interessats durant un termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Tauler d’edictes i en un dels mitjans de comunicació escrita diària, i s’entendrà 
definitivament aprovat si no s’han presentat reclamacions o suggeriments dins 
l’esmentat termini d’informació pública i audiència dels interessats.  
 
TERCER. Elevar aquest Reglament de funcionament de l’Espai d’Equitat, 
Servei d’Informació i Atenció a les Dones, una vegada resoltes les 
reclamacions presentades, en el seu cas, i aprovada definitivament.  
 
QUART. Procedir a la publicació íntegra de l’esmentat Reglament de 
funcionament després d’haver acomplert tots els condicionaments anteriors.” 
 
 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI D’EQUITAT, SERVEI 
D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 

  
Els estereotips i patrons culturals, que al llarg de la història s’han assignat en funció 
del sexe, han fet que les relacions entre els homes i les dones estiguessin marcades 
per una jerarquització enlloc de per una correspondència. 
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Avui, cal que dones i homes caminem junts cap a una societat on la igualtat de drets, 
la igualtat d’oportunitats i el respecte a la diferència siguin una realitat.  
 
Preàmbul 
 
Les dones han estat presents al llarg de tota la història en la defensa dels drets 
humans i les llibertats. Olimpie de Gouges va ser autora, l’any 1791, de la primera 
Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana, que proclamava, en el seu primer 
article “ La dona neix lliure i resta igual a l’home en els seus drets.” 
 
Aquesta Declaració, que va fer Olimpie de Gouges fa més de dos-cents anys, encara 
està pendent de ser una realitat. Continua havent discriminació per raó de sexe, 
salarial, en les pensions, escassa presència de la dona en els llocs de responsabilitat i 
representació, escassa corresponsabilitat en les tasques domèstiques, problemes per 
a conciliar la vida professional amb el temps personal, familiar i social, i la violència 
masclista. 
 
En els últims temps s’ha produït una gran activitat normativa encaminada a l’eradicació 
de tot tipus de discriminació. Els exponents més significatius són a Catalunya la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la 
Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, a nivell estatal la Llei 
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere i la Llei Orgànica  3/2007, de 22 de març, d’Igualtat efectiva de 
dones i homes.  
 
L’Ajuntament de Vilanova vol treballar en un espai on la promoció de la igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, la no discriminació per raó de sexe i 
orientació sexual i l’eradicació de la violència masclista sigui el seu objectiu. 
 
Cal fer visible la necessitat d’intervenir sobre les desigualtats de gènere com a base 
per afrontar la violència vers les dones. La planificació i intervenció en l’abordatge de 
la violència s’ha d’inscriure en el marc de les polítiques d’igualtat de gènere. 
 
La regulació de l’Espai d’Equitat és la que es detalla a continuació i s’estableix d’acord 
amb allò que preveu l’article 54.3  i 83 de la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista: 
 
Títol I. Objecte, persones usuàries i recursos econòmics 
 
Article 1. L’Espai d’Equitat, que es constitueix en Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones, és un servei de competència municipal, d’informació, assessorament, atenció, 
acompanyament i derivació, si escau, prevenció, sensibilització i formació comunitària 
amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits.  
 
Article 2. S’adreça a totes les dones de Vilanova i la Geltrú i a les dones dels 
municipis de la comarca amb qui hi hagi conveni o acord de col·laboració per algun 
dels serveis que es presten. 
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En especial s’adreça a les dones que es troben en situacions de violència masclista.  
 
També s’adreça als homes i a les entitats i col·lectius de Vilanova i la Geltrú que volen 
una societat més justa, més equitativa i respectuosa amb els drets humans, en concret 
que treballin per a la igualtat d’oportunitats dona-home, així com per fer efectiu el dret 
a la igualtat i el rebuig de totes les discriminacions per raó de gènere i orientació 
sexual. 
 
Article 3. L’Espai d’Equitat, servei de proximitat, es coordinarà amb la Xarxa d’Atenció 
i Recuperació Integral per a les dones que pateixen violència masclista. 
 
També ha de dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb tots els agents 
comunitaris. 
 
Article 4. L’Espai d’Equitat es dotarà: 
 
- d’un fons específic anual determinat en els pressupostos de l’Ajuntament. 
- d’un fons econòmic anual finançat pel govern de la Generalitat. 
 
 
Títol II. Personal al servei de l’Espai d’Equitat 
 
Article 5. L’Espai d’Equitat estarà integrat per un equip multidisciplinari dotat de 
formació específica: 
 
Coordinador/a 
Personal Tècnic relacionat amb els serveis que presta el SIAD 
Personal Administratiu  
Advocat/da 
Psicòleg/loga 
 
Podran incorporar-se més persones professionals relacionades amb la prestació dels 
serveis. 
 
Es vetllarà pel benestar de les persones professionals que integrin l’equip. 
 
 
Títol III. Tipologia dels serveis i característiques 
 
Article 6. Els principis que inspiraran els serveis i les activitats que es prestaran seran: 
el respecte als drets humans, la igualtat d’oportunitats i de tracte entre les dones i els 
homes, la no discriminació per raó de sexe i d’orientació sexual i el treball transversal. 
 
Article 7. L’Espai d’Equitat prestarà els serveis següents: 
 
7.1. Informació i assessorament en matèria d’igualtat d’oportunitats dona-home i la no 
discriminació per raó de sexe, així com dels recursos i serveis de la nostra ciutat i 
realitzarà les derivacions oportunes. 
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7.2. Assessorament jurídic global des de la perspectiva de gènere.  
 
7.3. Atenció i suport psicològic individual. 
 
7.4. Teràpia grupal prèvia derivació de l’atenció psicològica individual. 
 
7.5. Participació en el circuit de violència de gènere en l’àmbit municipal: 
 
Totes les actuacions es realitzaran d’acord amb els principis de coordinació, 
cooperació, integralitat i transversalitat i evitant la revictimització de les dones 
afectades. 
  
Davant de situacions de violència masclista s’actuarà segons allò que estableix el 
Protocol Municipal d’Accions contra la violència de gènere i el Circuit Municipal 
d’atenció a dones que pateixen violència masclista, que actualitza i complementa el 
Protocol esmentat. 
 
La participació en el circuit de violència es realitzarà mitjançant la Comissió de 
seguiment del Protocol municipal d’accions contra la violència de gènere i el Grup de 
treball. 
 
a) La Comissió està integrada per les persones professionals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i els diferents agents socials que intervenen en el circuit de la 
violència masclista a la nostra ciutat i estarà presidida per el/la regidor/a d’Equitat. 
 
Es reunirà dos cops l’any i extraordinàriament quan algun/a membre així ho sol·liciti. 
 
b) El grup de treball es reunirà mensualment i donarà compte del seu treball a la 
Comissió de seguiment del Protocol. 
 
El grup de treball farà un seguiment de l’aplicació del Circuit i en podrà proposar 
modificacions i millores i donarà acompliment als objectius que la Comissió li 
encarregui. 
 
Des de l’Ajuntament es promouran jornades de formació especialitzada destinades a 
tota la ciutadania, i en especial a les persones professionals que integren la Comissió i 
el Grup de Treball. 
 
7.6. Accions de sensibilització en el marc de l’educació formal i no formal: tallers, 
teatre, conferències o altres.  
 
7.7. Participació en Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) mitjançant la 
programació de cursos amb temàtica de gènere. 
 
7.8. Planificació de xerrades, tallers, exposicions, concursos, i altres accions amb 
l’objectiu d’incloure la perspectiva de gènere en diferents àmbits i fer visible les 
aportacions de les dones i facilitar-ne el seu apoderament i autonomia. 
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7.9. Promoció de la participació de les dones en l’àmbit social, donant suport  als grups 
de dones i a la xarxa associativa i desenvolupant polítiques corresponsables entre 
l’Ajuntament i el món associatiu. 
 
7.10. Gestió d’un Fons documental de diferents materials impresos i gràfics sobre la 
igualtat social home-dona, la promoció de les dones i la seva participació als àmbits 
social, polític, cultural i econòmic. 
 
7.11. Observatori de gènere. 
 
Article 8. Tots els assumptes tractats a l’Espai d’Equitat, en especial els serveis 
d’atenció personalitzada, és a dir, l’assessoria jurídica i l’atenció psicològica individual i 
grupal, gaudiran de confidencialitat, i gaudiran dels drets reconeguts en la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Article 9. Es requerirà documentació solament en el cas que aquesta sigui 
imprescindible per a atendre correctament la persona interessada. 
 
Article 10. Els serveis d’atenció personalitzada, és a dir, l’atenció psicològica 
individual i grupal i l’assessorament jurídic tindran caràcter gratuït.  
 
 
Títol IV. Accés al servei i horari 
 
Article 11. L’accés a l’Espai d’Equitat es pot fer presencialment, telefònicament o 
telemàtica, ja sigui la persona derivada d’algun dels altres recursos que disposa el 
municipi o per iniciativa pròpia. 
 
Article 12. L’horari del servei serà l’horari d’atenció ciutadana de 9:30 a 14 hores, 
establert per a tots els serveis de l’Ajuntament, i en tot cas sempre s’adequarà a 
l’horari general dels serveis municipals. 
 
Una tarda a la setmana s’oferirà l’assessoria jurídica i l’atenció psicològica. 
 
L’horari podrà ser modificat per acord plenari donant-hi la màxima publicitat. 
 
 
Títol V. Condicions materials i de seguretat 
 
Article 13. Les funcions i serveis que es desenvoluparan a l’Espai d’Equitat es faran 
en un recinte que compleixi l’accessibilitat arquitectònica i comunicativa. 
 
Article 14. L’Espai d’Equitat comptarà amb recursos necessaris per a garantir la 
seguretat de les seves usuàries i personal adscrit. 
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Títol VI. Memòries anuals 
 
Article 15. Anualment s’elaborarà una memòria de cadascun dels serveis 
desenvolupats en el marc de l’Espai d’Equitat amb les dades segregades per sexe. En 
la memòria relativa als serveis d’atenció personalitzada, assessoria jurídica i atenció 
psicològica, hi constarà les estadístiques del perfil sociolaboral, les dades de remissió 
o procedència de les persones usuàries, la tipologia de consultes i les respostes del 
servei.  
_____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, la Llei catalana del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista estableix que cal fer un reglament de funcionament de tots 
els serveis municipals d’informació i atenció a les dones i, per tant, això és el 
que portem a aprovació inicial.  Aquest reglament ja veuran, ja han vist, vaja, 
que regula quin és el seu objecte, les persones usuàries, els recursos 
econòmics que té, el personal al servei d’aquesta oficina, la tipologia de serveis 
i les seves característiques.  Ja es va comentar a la Comisió Informativa. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, el procediment que ha seguit aquest reglament per arribar-nos als grups 
tampoc ha estat, creiem nosaltres, l’adequat.  Va arribar dimecres al correu, 
una hora després a la comissió informativa se’n va parlar sense que gairebé 
haguéssim tingut temps a parlar-ne... no és greu, però també demanaríem que 
aquestes coses també passessin amb antelació.  Llavors s’obria un periode 
d’al·legacions també per suggerir-li a la senyora regidora doncs petites 
modificacions o detalls que volguéssim aportar perquè sortís un acord ja avui, 
dilluns, no?, amb tres o quatre dies hàbils o laborables pel mig, i certament és 
complicat, perquè el Reglament a part, doncs és correcte, està bé, des de la 
Candidatura d’Unitat Popular doncs el valorem correctament i només faríem 
apunts en dues direccions.  Creiem que manca especificar quins són els orga... 
bueno, les eines de participació de què es dotarà doncs aquest Espai d’Equitat, 
creiem que cal especificar-ho una mica més, i també creiem que manca 
puntualitzar el caràcter de transversalitat de les polítiques que s’han d’impulsar 
des d’aquest Espai d’Equitat i que això ha de tenir un reflex també en el 
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Reglament i en com, doncs, s’articula i obre foros amb... doncs amb totes les 
àrees que ha de poder treballar.  I finalment, com a coses més concretes, en tot 
cas li farem també arribar a les al·legacions, ens falten detalls al voltant de 
l’observatori que es proposa al Reglament, doncs quina serà la seva funció, la 
seva estructura, etc., i com es posarà en marxa. 
 
A part d’aquestes petites apreciacions al voltant d’això de la transversalitat de 
la qüestió de gènere en totes les polítiques que aquest Espai d’Equitat hauria 
de dinamitzar, i que queda reflectit en el Reglament, però pensem que hauria 
d’especificar-se més, i la qüestió de la participació, és a dir, comptar amb la 
gent que a Vilanova treballa al voltant d’aquests temes, per poder sumar 
esforços i sumar opinions, doncs amb això donaríem per bo el Reglament, que 
ja el donem ara d’entrada i que a més confiem que si alguna cosa positiva en 
surt d’aquestes reflexions que li farem arribar, doncs segur que són incloses.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, gràcies.  Nosaltres donarem el vot favorable a aquesta moció, ai, a aquest 
Reglament, tot i la premura en la presentació que es va fer, no?, es va fer d’una 
manera una mica precipitada.  Cal tenir en compte, per això, un únic punt que 
considerem que no ha quedat resolt.  L’Espai d’Equitat presta un servei de 
teràpia grupal que, segons aquest document, queda desassistit durant el 
periode vacacional.  Pensem que per la tipologia de l’usuari al que va adreçada 
i la temàtica que s’hi tracta, no es pot emplaçar a qui és usuari d’aquest servei 
fins després de vacances.  El nostre grup preferiria garantir la continuïtat 
d’aquest servei que considerem que és un factor bàsic per garantir-ne l’èxit.  
S’argumenta, aquest dèficit, per la manca de recursos, i pensem que no és 
precisament en aquesta tipologia de serveis que ens hem d’estrènyer el cinturó.  
No obstant, volem agrair a la regidora la seva disposició al diàleg en aquest 
tema.   
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Espinàs. 
 
MÍRIAM ESPINÀS 
 
Bé, jo en tot cas demano disculpes per la premura que vostès diuen que han 
tingut en aquest tema.  Els hi recordo que l’expedient de la Comisió Informativa 
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estava abans, el dimecres l’haguessin pogut consultar.  A més a més es tracta 
d’un document de quatre pàgines, vull dir que tampoc no és un document de 
tres-centes pàgines que calgui un temps molt extens per analitzar.  Són quatre 
pàgines, el tinc aquí i són quatre pàgines.  En tot cas, tot i això demano 
disculpes; en properes ocasions intentarem fer-ho amb més de temps... eh?, 
amb més temps que una setmana, que és el que han tingut.   
 
I per altra banda doncs recollir les aportacions que ha fet el grup municipal de 
la CUP.  En tot cas no hi haurà cap problema.  Tot això que vostè diu s’apunta, 
però és potser cert que no s’especifica prou, no hi haurà problema en 
especificar-ho més.  Recordem que és l’aprovació inicial, eh?, per tant tenim 
temps d’aportar-hi coses per fer l’aprovació definitiva.  
 
I després el tema de la teràpia grupal, que ja vam comentar a la Comisió 
Informativa, no es deixa en cap cas d’atendre psicològicament a les dones que 
pateixen, la teràpia individual continua durant tot l’estiu, no s’interromp, eh?  
Per tant, la teràpia grupal els propis psicòlegs diuen que no hi ha cap problema 
en que una teràpia grupal, que és un grup en el qual s’intercanvien impresions i 
comparteixen les seves preocupacions, s’interrompeixi durant un mes, no hi 
ha... els psicòlegs ens diuen que no hi ha problema.  Tot i així, no sé com 
estrenyerem més el cinturó d’aquest ajuntament si anem posant més gent, no?, 
però bueno, en tot cas es pot... es pot considerar però no està previst ara 
mateix que la teràpia grupal hagi de tenir aquesta continuïtat durant el mes 
d’agost, així com sí que la té la teràpia individual.  Gràcies. 
 
Just abans de la votació, a les 19.22 hores, surt de la sala el senyor JOSEP 
TOMÀS ÁLVARO. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
Després de la votació, a les 19.23 hores,  surt de la sala la senyora ISABEL 
PLA. 

  8. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEL PLA 
D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ (PAES). 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número vuit, que és l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible de Vilanova i la Geltrú.  
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El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
   
El 28 de juliol de 2008, el Plenari Municipal, en sessió ordinària va aprovar per 
unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al PACTE 
D’ALCALDES promogut per la Direcció General de Transport i Energia de la 
UE, com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la terra. 
 
El Pacte d’Alcaldes consisteix en el compromís de les ciutats que s’hi han 
adherit  d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de 
CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables.  
 
El Pacte d’Alcaldes compromet a cada Ajuntament adherit a l’elaboració d’un 
Pla local d’Acció per a l’Energia Sostenible, amb la descripció de mesures 
concretes a favor de l’eficiència energètica, projectes d’energies renovables i 
altres actuacions relacionades amb l’energia que poden aplicar-se en diversos 
sectors d’activitats dels governs locals. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, gràcies a la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona pel seu suport tècnic i econòmic, a la consultora mediambiental 
LaVola i la col·laboració de l’Agència Local de l’Energia, ha elaborat el seu Pla 
Local d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb un conjunt de mesures o 
accions en què directament o indirectament l’Ajuntament hi pot incidir amb 
l’objectiu de reduir el 20,27% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de 
l’any 2005 fins al 2020, que representen l’equivalent a 53.456,95 tones de CO2.  
Accions relacionades amb el transport públic i privat, al consum d’energia, al 
tractament de residus, a les instal·lacions municipals i aquells consums 
energètics produïts per empreses externes que depenen de l’Ajuntament, .... 
donen cos al Pla d’Acció. 
 
El PAES de Vilanova i la Geltrú esdevé el mapa de ruta pel compliment del 
compromís adoptat pel nostre Ajuntament davant les directrius europees i els 
objectius plantejats sobre l’escalfament de la terra.  
  
Per tot això exposat, es proposa al Plenari Municipal que es pregui el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar el Pla local d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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SEGON. Aprovar el Pla de Seguiment del PAES i donar continuïtat del PACTE 
D’ALCALDES, amb l’elaboració dels informes bianuals per l’avaluació, el 
control i la verificació dels objectius del Pacte. 
    
TERCER. Notificar el present acord i trametre el document del PAES al Diputat 
de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Sr. Joan Antoni Baron 
Espinar i al Convenant of Mayors Office de la Unió Europea a Brussel·les.” 

 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del 

municipi de Vilanova i la Geltrú 
 
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible s’ajusta al "Pacte d'alcaldes/esses" de la UE i 
seguint la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i 
Sostenibilitat. 
 
El Pacte d’alcaldes/esses compromet als municipis adherits a aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant 
actuacions relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables.  

 
Equip Redactor: 

 
LA VOLA 1981,S.A., Empresa consultora 

 
Miki Rubio, Cap de producte de canvi climàtic. 
Òscar Enguita, Tècnic de canvi climàtic. 
Berta Riba, Tècnica d’eficiència energètica. 
Núria Pous, Tècnica d’eficiència energètica. 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: Responsables seguiment 
PAES 

 
Jordi Boada, Tècnic de l’Agència Local de l’Energia. 

 
Diputació de Barcelona: Direcció del treball 
 

Rosa Maria Canals, Cap de la Subsecció de Planificació Ambiental 
Local Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat.  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

1 INTRODUCCIÓ 

2 MARC GENERAL 

3 AVALUACIÓ D’EMISSIONS. INVENTARI 
3.1 METODOLOGIA 
3.1.1 MARC DE REFERÈNCIA 
3.1.2 OBJECTIUS 
3.1.3 ABAST 
3.1.4 FASES DE TREBALL 
3.1.4.1 ENQUESTA DE PARTIDA 
3.1.4.2 ENTRADA DE DADES AL PROGRAMA LV EMISSIONS 
3.1.4.2.1 VARIABLES ESTUDIADES 
3.1.4.2.2 FACTORS D’EMISSIÓ EMPRATS 
3.1.4.3 AVALUACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 
3.1.4.4 FONTS D’INFORMACIÓ 
3.2 RESUM DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 
3.2.1 EMISSIONS TOTALS DE GEH DEL MUNICIPI 
3.2.2 EMISSIONS TOTALS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 
3.3 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 
3.3.1 DADES ENERGÈTIQUES DE PARTIDA DEL MUNICIPI 
3.3.1.1 CONSUM TOTAL DEL MUNICIPI 
3.3.1.2 CONSUM DEL SECTOR PRIMARI 
3.3.1.3 CONSUM DEL SECTOR INDUSTRIAL 
3.3.1.4 CONSUM DEL SECTOR SERVEIS 
3.3.1.5 CONSUM DEL SECTOR DOMÈSTIC 
3.3.1.6 CONSUM DEL SECTOR TRANSPORT 
3.3.1.7 CONSUM DEL SECTOR RESIDUS 
3.3.1.8 CONSUM DEL SECTOR AIGUA 
3.3.1.9 INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL 
3.3.1.10 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 
3.3.1.11 GRAU D’AUTOABASTAMENT ENERGÈTIC EN RECURSOS RENOVABLES 
3.3.1.12 GRAU D’AUTOABASTAMENT ENERGÈTIC EN RECURSOS LOCALS 
3.3.1.13 ENERGIA TOTAL CONSUMIDA PER HABITANT I ANY 
3.3.2 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 
3.3.2.1 EMISSIONS TOTALS DEL MUNICIPI 
3.3.2.2 EMISSIONS SECTOR PRIMARI 
3.3.2.3 EMISSIONS SECTOR INDUSTRIAL 
3.3.2.4 EMISSIONS SECTOR SERVEIS 
3.3.2.5 EMISSIONS SECTOR DOMÈSTIC 
3.3.2.6 EMISSIONS SECTOR TRANSPORT 
3.3.2.7 EMISSIONS SECTOR RESIDUS 
3.3.2.8 EMISSIONS SECTOR AIGUA 
3.3.2.9 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA. ESTALVI D’EMISSIONS 
3.4 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH A NIVELL D’AJUNTAMENT 
3.4.1 DADES ENERGÈTIQUES DE PARTIDA DE L’AJUNTAMENT 
3.4.1.1 CONSUM ENERGÈTIC TOTAL DE L’AJUNTAMENT 
3.4.1.2 CONSUM ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT MUNICIPAL 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

3.4.1.3 CONSUM ENERGÈTIC DELS SEMÀFORS 
3.4.1.4 CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
3.4.1.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
3.4.1.6 CONSUM ENERGÈTIC DE LA FLOTA MUNICIPAL PER DEPARTAMENTS 
3.4.1.7 CONSUM ENERGÈTIC SERVEIS EXTERNALITZATS 
3.4.1.8 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA DE TITULARITAT MUNICIPAL 
3.4.1.9 GRAU D’AUTOABASTAMENT AMB ENERGIES RENOVABLES 
3.4.1.10 GRAU D’AUTOABASTAMENT AMB RECURSOS LOCALS 
3.4.2 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 
3.4.2.1 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS TOTALS DE L’AJUNTAMENT 
3.4.2.2 EMISSIONS DE L’ENLLUMENAT MUNICIPAL 
3.4.2.3 EMISSIONS DELS SEMÀFORS 
3.4.2.4 EMISSIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
3.4.2.5 EMISSIONS DE LA FLOTA DE TRANSPORT MUNICIPAL PER DEPARTAMENTS 
3.4.2.6 EMISSIONS DEL TRANSPORT: SERVEIS EXTERNALITZATS DE L’AJUNTAMENT 
3.4.2.7 EMISSIONS ESTALVIADES PER LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES 
3.5 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS LLIGADES A LA MOBILITAT: TRÀNSIT URBÀ I 

TRANSPORT PÚBLIC 

4 DIAGNOSI ENERGÈTICA ESTRATÈGICA 
4.1 ANÀLISI DE LES EMISSIONS DE GEH TOTALS 
4.1.1 EMISSIONS TOTALS DE GEH DEL MUNICIPI 
4.1.2 EMISSIONS TOTALS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 
4.1.3 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL DE MUNICIPI I AJUNTAMENT 
4.2 ANÀLISI DE LES EMISSIONS DE GEH DELS PRINCIPALS SECTORS 
4.2.1 SECTOR DOMÈSTIC 
4.2.2 SECTOR SERVEIS 
4.2.3 SECTOR TRANSPORT 
4.2.4 SECTOR RESIDUS 
4.2.5 SECTOR AIGUA 
4.2.6 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 
4.2.6.1 PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA 
4.2.6.2 PRODUCCIÓ ENERGIA TÈRMICA 
4.2.7 EMISSIONS AJUNTAMENT 
4.2.7.1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
4.2.7.2 ENLLUMENAT PÚBLIC 
4.2.7.3 SEMÀFORS 
4.2.7.4 FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS 
4.2.7.5 FLOTA DE VEHICLES EXTERNALITZATS 
4.2.7.6 TRANSPORT PÚBLIC 
4.2.8 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL DE MUNICIPI 
4.2.9 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL D’AJUNTAMENT 
4.3 ANÀLISI DEL POTENCIAL D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN LES 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
4.4 ANÀLISI DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA DE L’AJUNTAMENT 

5 OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE REDUCCIÓ I ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
5.1 SELECCIÓ DELS ÀMBITS DE COMPROMÍS DEL PAES 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

5.2 ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ PER CADA ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LES EMISSIONS 
RESPECTE L’ANY BASE 

5.3 PROJECCIÓ D’ESCENARIS D’EMISSIONS DE GEH EN ELS ÀMBITS DE COMPROMÍS 
DE REDUCCIÓ 

6 PLA D’ACCIÓ 
6.1 ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ 
6.2 ÀREES DE L’AJUNTAMENT INVOLUCRADES EN L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
6.3 RECULL D’ACCIONS 
 
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

1 INTRODUCCIÓ  

1.1 ÀMBIT GENERAL 
 
El quart informe del IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic) afirma que 
l'escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els augments observats del promig 
mundial de la temperatura de l'aire i de l'oceà, el desgel generalitzat de les neus i els gels, i l'augment 
mitjà mundial del nivell de mar. 
 
Així mateix, segons aquest mateix informe les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle han 
augmentat, des de l'era preindustrial, en un 70% entre 1970-2004. Les causes d'aquest augment són 
principalment antropogèniques. 
 
El problema s'associa a un model de consum energètic clarament insostenible que suposa un 
esgotament dels recursos no renovables i l'emissió de gasos amb capacitat per modificar els vectors 
ambientals. 
 
Davant d’aquest escenari generalitzat la resposta de les organitzacions internacionals no s’ha fet 
esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptant-ne mesures i compromisos amb objecte 
de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i 
el foment de les energies renovables. 
 
En aquesta línia, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb una política activa front el canvi climàtic, va 
signar, el passat 28 de juliol de 2008, el Pacte d’Alcaldes/esses promogut per la Direcció General de 
Transport i Energia de la Unió Europea (DGTREN).  
 
El Pacte d’Alcaldes/esses compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció en més d’un 20% les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020, excepte els sectors 
indústria i primari. 
 
Figura  1 Àmbits municipals d’afectació del PAES de Vilanova i la Geltrú 
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En aquest sentit, per l’elaboració del PAES l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb el suport 
tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, que des del primer moment ha valorat com encert el 
Pacte d’Alcaldes/esses i els resultats que aquest compromís pot assolir i en conseqüència a endegat un 
programa de suport als ajuntaments en l’elaboració del PAES.   
 
Finalment, en el marc de l’estudi que a continuació es presenta, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es 
compromet a reduir 53.456,95 t. CO2eq en relació a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de 
l’any 2005 aconseguint així una reducció del 20,27% que compleix amb l’objectiu de reduir en més d’un 
20% les emissions establert en el Pacte d’alcaldes i alcaldesses.  
 

1.2 ÀMBIT LOCAL 
 

1.2.1 L’AGENDA 21 LOCAL, PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 
 
L’any 1999, va elaborar l’Auditoria ambiental de la ciutat que incloïa un diagnosi ambiental i un Pla 
d’acció ambiental, que va ser àmpliament debatut per la ciutadania a través del Fòrum  Ambiental, una 
plataforma de participació, intercanvi i consens que va esdevenir un espai d’intercanvi d’informació, 
diàleg i consens per elaborar el Pla d’Acció Ambiental de la ciutat. Van participar els agents socials, 
econòmics i persones que a títol individual s’interessen en el procés d’Agenda 21 Local. Les línies 
estratègiques, amb un total de 8 (Planejament urbanístic, Participació Ciutadana, Energia, Residus, 
Mobilitat i Soroll, Qualitat ambienta a les empreses, Aigua, Espais naturals i rurals), es desenvolupen en 
diferents programes d’actuació i es concreten en accions i projectes.   
 
El Pla  va ser aprovat pel Ple municipal el 4 de desembre de 2000. 
 
En l’elaboració de l’auditoria ambiental  ja es va observar que el consum d’energia de fonts renovables 
era molt escàs i que calia impulsar el seu ús i coneixement.    
 
En aquest context, en el Pla d’Acció Ambiental, la línia estratègica IV proposa: MILLORAR L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA DEL MUNICIPI I FOMENTAR LES ENERGIES RENOVABLES a través de tres programes 
principals d’actuació: 
 

• Fomentar l’estalvi energètic i promoure l’ús d’energies renovables a la ciutat. 
• Fomentar l’estalvi energètic i millorar l’eficiència energètica de les dependències i equipaments 

municipals. 
• Programa de formació i sensibilització per a millorar l’eficiència energètica i fomentar les 

energies renovables. 
 
El Pla d’Acció Ambiental (Agenda 21 Local), també recull altres accions per a la sostenibilitat del 
municipi relacionades amb la mobilitat, l’educació ambiental, etc.  
Aquest document marc i el seu desenvolupament ha estat i segueix essent una de les polítiques 
ambientals estartègiques del municipi, i és important citar que ha estat fonamental per a l’impuls 
d’accions sostenibles i que és una base important des d’on treballar i complementar el treball del 
present PAES.  
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Des del 1999 també en diferents plens municipals s’han anat aprovant diverses mesures i accions 
d’estalvi i eficiència energètica, i també el darrer Pla de Mandat recull un seguit d’accions directament 
relacionades amb aspectes d’eficiència i energies sostenibles. 
 

1.2.2 CREACIÓ DE L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA 
 
L’Agència Local de l’Energia de Vilanova i la Geltrú és una eina de l’àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament per donar un major servei a la ciutadania en aspectes energètics. 
 
L’Agència es va constituir al juny de 2006, amb la voluntat de donar compliment als objectius 
assenyalats en el Fòrum Ambiental, en l’auditoria ambiental, en el Pla d’acció ambiental i el Pla de 
Mandat.    
 
L’Agència Local de Vilanova (ALE) és un espai que s’adreça als ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la 
Geltrú amb la voluntat de promoure les energies renovables al municipi, fomentar l’estalvi  energètic 
entre els vilanovins i vilanovines, incidir en l’eficiència energètica a la pròpia administració municipal,  
potenciar la informació i l’educació ambiental. L’Agència Local disposa d’un Consell Assessor format per 
entitats locals i diversos organismes públics autonòmics. 
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2 MARC GENERAL 
 
L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient 
(PNUMA), conscients que era necessària una font d'informació objectiva sobre un problema tant 
complex com el canvi climàtic i de les seves repercussions ambientals, van constituir al 1988 el Grup 
Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). 
 
Va ser al 1990 quan l'IPCC va acabar el seu primer informe d'avaluació, el qual va tenir un paper 
important en la creació del Comitè Intergovernamental de Negociació de les Nacions Unides per al 
Conveni Marc sobre el Canvi Climàtic (UNFCC) per part de l'Assemblea General de les Nacions Unides. 
Aquest conveni proporciona el marc polític global per fer front a la problemàtica del canvi climàtic. 
 
El segon informe del IPCC va facilitar l'entrada de les negociacions a nivell de països, les quals van 
portar a l'adopció del protocol de Kioto per part de la UNFCC. 
 
El protocol de Kioto conté el compromís assumit per la majoria de països industrialitzats per reduir les 
emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, responsables de l'escalfament del planeta, en una mitjana del 
5,2% respecte l'any 1990, any agafat com a línia base, durant el període 2008-2012. Per tant, és un 
instrument que reforça les mesures internacionals en resposta al canvi climàtic i detalla les mesures a 
emprendre per les parts incloses en l'annex I del Conveni Marc sobre Canvi Climàtic i demana la 
utilització eficient de l'energia i el transport així com la promoció de les energies renovables, entre 
d'altres punts. 
 
Al 2007 es publica el quart informe del IPCC que posa de rellevància que el canvi climàtic ja és una 
realitat i que les causes del canvi són principalment antropogèniques. Aquest informe posa de manifest 
que les emissions mundials de GEH per efecte de les activitats han augmentat, des de l'era 
preindustrial, en un 70% entre 1970 i 2004. 
 
Així mateix, cal esmentar la publicació l’any 2006 de l'Informe de Stern, encarregat pel govern del 
Regne Unit a l'economista Sr. Nicholas Stern, que analitza l'impacte del canvi climàtic sobre l'economia 
mundial. Les seves principals conclusions confirmen que és necessària una inversió equivalent al 1% del 
PIB mundial per a mitigar els seus efectes i que de no realitzar-se el món s'exposaria a una recessió que 
podria suposar el 20% del PIB global.  
 
Davant d'aquest escenari global i en el marc d'adoptar els compromisos del Protocol de Kioto, les 
respostes de totes les organitzacions internacionals no s'ha fet esperar i les administracions han 
reaccionat a tots els nivells i han adoptat una sèrie de mesures i compromisos per a aconseguir una 
reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, fomentades en una major eficiència energètica 
i en el pes creixent de les energies alternatives.   
 
En aquesta línia els ministres d'Urbanisme de la Unió Europea van aprovar en el 2007 l’anomenada 
"Carta de Leipzig sobre ciutats europees sostenibles", en la ciutat alemanya del mateix nom, que inclou 
l'objectiu del desenvolupament sostenible de les ciutats de la UE en l'agenda comunitària, tant des del 
punt de vista econòmic com social i ambiental. 
 
Front aquest compromís la Unió Europea va establir dos compromisos claus:  
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• Reduir almenys un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí a 2020; percentatge 
que podria arribar al 30% en cas d'aconseguir-se un acord mundial que comprometi a altres 
països desenvolupats a assolir reduccions d’emissions comparables i als països en vies de 
desenvolupament més avançats a contribuir adequadament en funció de les seves 
responsabilitats i capacitats respectives.  

 
• Assolir que les energies renovables representin el 20% del consum energètic de la d'UE en 

2020.  
 

Seguint els acords i directrius presos en la Carta de Leipzig i en el Dues Vegades 20 per al 2020, la 
Comissió Europea en 2008 ha posat en funcionament el "Pacte d'Alcaldes i alcaldesses", una iniciativa 
molt potent com mecanisme de participació del món local en la lluita contra l'escalfament del planeta.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats que s'adhereixin a aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant actuacions que 
incrementin l’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energies renovables. Per a això, les 
ciutats i regions signants es comprometen a presentar un PAES per a l'horitzó 2020 que detalli les 
mesures i estratègies per a assolir els objectius.  
 
Així mateix, a nivell estatal també s'han emprès accions en la lluita contra el canvi climàtic 
complementàries a les accions ja engegades. Conforme a les dades oficials de l'últim Inventari 
d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle d'Espanya 1990-2007 les emissions difuses han augmentat 
un 52,2% respecte a l'any base. Per tant, es fan necessàries unes accions urgents entre les quals es 
troba l'Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta. Horitzó 2007-2012 i 2020. Aquesta 
estratègia persegueix el compliment dels compromisos d'Espanya en matèria de canvi climàtic i 
l'impuls de les energies netes, al mateix temps que s'aconsegueix la millora del benestar social, el 
creixement econòmic i la protecció del medi ambient. 
 
Paral·lelament a aquesta estratègia, també a nivell estatal i en matèria d'energia s'ha elaborat el Pla 
d'Acció 2008-2012 de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya (E4). Aquest pla identifica 
els objectius de caràcter estratègic, així com el camí que la política energètica hauria de recórrer per a 
aconseguir els objectius de la mateixa: seguretat de subministrament en quantitat i preu amb uns nivells 
d’auto abastament llindars, prenent en consideració l'impacte mediambiental que el seu ús comporta i 
la important component en relació a la competitivitat de la nostra Economia. Aquest pla s'entrecreua al 
seu torn amb l'Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta i el Pla d'Energies Renovables 
2005-2010.  
 
Finalment, a nivell català i de forma paral·lela als compromisos que ha pres l'estat espanyol, Catalunya 
disposa de dos instruments més. D'una banda, el Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 
aprovat recentment, concretament al setembre de 2008, i el Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015, 
ambdós en execució.
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3 AVALUACIÓ D’EMISSIONS. INVENTARI 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 MARC DE REFERÈNCIA 
 
El Pacte d'Alcaldes/esses està obert a les ciutats de totes les mides a Europa, i per això les ciutats que a 
causa de la seva mida no tenen els recursos necessaris per preparar un inventari o per treballar en un pla 
d’acció i fer-ne un esborrany han de rebre suport de les administracions que sí.  
 
En aquest sentit, el Pacte d’Alcaldes/esses defineix les estructures de suport, entre elles la Diputació de 
Barcelona, com les administracions públiques que estan en condicions de proporcionar una orientació 
estratègica, suport financer i tècnic als municipis amb la voluntat política de signar el Pacte, però no 
tenen les habilitats i/o recursos per complir les seves exigències.  
 
Entre les tasques principals que desenvolupen aquestes estructures s’inclouen: 
 

• Promocionar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes/esses dels municipis de la seva àrea i la prestació 
de suport i coordinació als municipis fins a la signatura; 

• Prestar assistència tècnica i estratègica dels municipis disposats a sumar-se al Pacte, però que 
no tinguin els recursos necessaris per preparar un pla d’acció de l’energia sostenible; 

• Proporcionar suport financer als municipis per a despeses relacionades amb la preparació 
PAES; 

• Donar suport en l’aplicació dels PAES i l’organització de jornades de sensibilització en l’àmbit 
de l’eficiència energètica. 

• Informar periòdicament a la Comissió sobre els resultats obtinguts i la participació estratègica 
en l'aplicació del Pacte. 
 

A més, existeixen estructures de suport de segon nivell, les xarxes d'autoritats locals i regionals que es 
comprometen a millorar la implantació del Pacte d’Alcaldes/esses mitjançant la promoció de la 
iniciativa, facilitant l'intercanvi d'experiències entre els seus membres i la defensa d'interès comú en 
els fòrums adequats.  
 
En aquest marc, la Diputació de Barcelona, com estructura de suport de segon nivell, ofereix a tots els 
municipis signants de la província de Barcelona una metodologia comú de treball que cal seguir per 
redactar els diferents apartats de que constarà el Pla d’Acció d’Energia Sostenible que els municipis 
hauran de tenir enllestit en el termini d’un any a partir del moment de la signatura del Pacte 
d’Alcaldes/esses.  
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3.1.2 OBJECTIUS 
 
Els principals objectius de l’elaboració de l’inventari d’emissions de GEH del municipi de Vilanova i la 
Geltrú són: 
 

• Comprendre els fluxos energètics dins del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
• Identificar els consums energètics més importants i de les fonts d’emissió de gasos d’efecte 

d’hivernacle del municipi. 
• Fixar el punt de referència per definir el marc competencial i executiu de l’Ajuntament en 

matèria de reducció d’emissions de GEH, millora de l’eficiència energètica del municipi i 
promoció de les energies renovables. 

• Donar suport en el procés de planificació d’objectius de reducció dels consum, eficiència i/o 
aprofitament d’energies renovables a curt i mig termini. 

 
El coneixement adquirit com a resultat de l’avaluació i inventari d’emissions del municipi que a 
continuació es presenta, permetrà disposar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú d’un punt de partida 
per fixar uns objectius realistes i específics que minimitzin l’aportació municipal al canvi climàtic. Aquest 
treball, serà la base sobre el qual s’haurà de consolidar la planificació energètica municipal que porti al 
municipi de Vilanova i la Geltrú l’any 2020 a complir amb la totalitat dels compromisos subscrits en el 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses, esdevenint una ciutat de referència en la lluita contra l’escalfament 
global. 
 

3.1.3 ABAST 
 
El període d’anàlisi de l’inventari d’emissions de GEH de Vilanova i la Geltrú comprèn la sèrie de dades 
entre els anys 2004 i 2007 per a la totalitat dels sectors d’activitat analitzats, en el cas específic de les 
emissions a nivell de l’Ajuntament sols es presenten les dades pels anys 2005 i 2007. 
 
El 2005, que al llarg del document es presenta ressaltat, és l’any establert per la Unió Europea com a 
any base per l’elaboració dels PAES, sent l’any sobre el qual es relacionaran tots els compromisos de 
reducció d’emissions de GEH, eficiència energètica i producció d’energies renovables establerts en el 
marc de la signatura del Pacte d’alcaldes i alcaldesses. 
 
Així mateix, el Pacte requereix dur a terme un informe biennal de seguiment de les accions implantades 
en el municipi a conseqüència de l’aplicació del PAES. Per tant, s’ha considerat oportú i pertinent 
presentar els resultats de l’inventari complementats amb les dades ressaltades de l’any 2007, que actua 
com escenari tendencial. 
 

3.1.4 FASES DE TREBALL 
 
A continuació es presenta en forma d’esquema les fases de treball seguides en l’elaboració de l’inventari 
d’emissions de GEH del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
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Figura  2 Esquema de la metodologia seguida en l’avaluació d’emissions de Vilanova i la Geltrú 
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3.1.4.1 ENQUESTA DE PARTIDA 
 
A partir de l’abast de l’estudi definit per a la recopilació de les dades necessàries per a la realització de 
l’inventari, s’ha dut a terme una primera reunió de planificació dels treballs entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, la Diputació de Barcelona i l’empresa consultora lavola en la qual s’ha completat 
l’enquesta de partida amb l’objectiu de conèixer quina és la situació actual del municipi en matèria 
d’eficiència energètica i d’emissions de GEH així com de les acciones engegades des del propi ens local 
en diferents àmbits relacionats amb el present estudi: Agenda 21, Pla d’adequació lumínica, Auditories 
energètiques, Estudis de mobilitat,... 
 
Aquesta enquesta inicial ha permès detectar quina informació està a disposició dels tècnics municipals 
o la pròpia Diputació i quina cal demanar a organismes oficials encarregats de la seva gestió. 
 
Un cop identificada la informació, mitjançant l’Agencia Local de l’Energia, s’han realitzat visites o 
contactes telefònics amb tots aquells tècnics municipals que tenen competències en les variables 
estudiades per tal d’obtenir tota aquella informació necessària per a la realització de l’inventari 
(consums elèctrics dels diferents equipaments municipals, dels semàfors i de l’enllumenat públic, 
tipologia de parc mòbil, etc.). La relació dels tècnics municipals contactats per a sol·licitar informació es 
detallen a continuació: 
 

• Jordi Boada – Responsable de l’Agencia Local de l’Energia. 
• Gemma Roset – Tècnica de medi ambient. 

 
Al seu torn, s’han redactat les cartes de sol·licitud per requerir tota aquella informació que depèn 
d’altres organismes. La informació sol·licitada als organismes oficials es relaciona a continuació: 
 

• Gestió del aigua del municipi: s’ha sol·licitat els volums d’aigua tractats per la EDAR que  dona 
servei al municipi i els seus respectius consums energètics, Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès-Garraf. 

 
Finalment, per completar la recollida de dades s’han dut a terme les Visites d’Avaluació Energètica (VAE) 
segons la metodologia pròpia de la Diputació de Barcelona, en 8 equipaments municipals distribuïts 
entre les diferents tipologies dels serveis analitzats, que han permès disposar d’una visió detallada de la 
gestió energètica dels equipaments municipals. La relació dels equipaments municipals i el personal 
tècnic que ha acompanyat a lavola en les visites es detallen a continuació: 
 

• CEIP Pompeu Fabra: Moisés Martínez – Conserge del centre 
• CEIP Canigó: Pere Soto – Conserge del centre 
• CEIP Aragai: Víctor Viera – Conserge del centre 
• Centre Cívic St. Joan: Monica Rovira – Directora del centre 
• Centre Cívic la Collada: Carles Escoriza – Conserge del centre 
• Biblioteca Joan Oliva: Teresa-Matilde Forcadell  – Directora del centre 
• Biblioteca Armand Cardona i Torrandell: Marga Pujol – Directora del centre 
• Poliesportiu del Garraf: Manuel Tienda – Cap de Manteniment d' Instal·lacions Esportives de 

l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

La selecció dels diferents equipaments ha vingut determinada de comú acord amb l’Ajuntament tenint 
en compte els següents criteris: 
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• Edificis als que mai s’ha dut a terme una auditoria energètica. 
• Edificis que disposen d’auditories energètiques existents, però es vol analitzar i comparar 

l’evolució seguida. 
• Edificis que presenten uns elevats consums energètics segons valoració de les dades de 

consum obtingudes. 
 
 

3.1.4.2 ENTRADA DE DADES AL PROGRAMA LV EMISSIONS 
 
Per al tractament de la informació recopilada s'ha emprat el programa LV EMISSIONS, software en 
format Excel específic per a l’elaboració d’inventaris d’emissions municipals elaborat per lavola, que 
permet dur a terme una avaluació de l’aportació municipal al canvi climàtic des del punt de vista 
d'emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i del vector energètic.  
 
Entre les principals avantatges que presenta la utilització d’aquest programa és que permet dur a terme 
una doble anàlisi del municipi, diferenciant l’àmbit territorial municipal de l’àmbit funcional del 
municipi: 
 

• Àmbit territorial del municipi. Es considera consum territorial com el consum energètic 
considerant exclusivament tots els consumidors d'energia dintre dels límits del terme 
municipal, sense distingir el caràcter supramunicipal d'algunes instal·lacions. És a dir, es 
comptabilitza el consum energètic total de les instal·lacions que es troben dins del municipi 
encara que aquestes donin servei a altres municipis. 
 

• Àmbit funcional del municipi. Es calcula el consum funcional de cada municipi mitjançant 
assignacions de consum energètic proporcionals a la càrrega desviada del municipi, tenint en 
compte sols el percentatge del consum associat al municipi analitzat d’aquelles instal·lacions 
supramunicipals tant de dins com de fora del terme municipal que li donen servei. 

 
En el cas de l’inventari d’emissions de GEH de Vilanova i la Geltrú, les sèries de dades i resultats 
presentats fan referència únicament a l’àmbit funcional que incorpora tots els fluxos del municipi, tal 
com es mostra a la figura adjunta. 
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Figura  3 Consums energètics considerats en l’avaluació d’emissions 
 

 
 

3.1.4.2.1 VARIABLES ESTUDIADES 
 
La utilització d’aquest programa informàtic permet fer el tractament de les dades del municipi de forma 
global i per sectors així com de les dependències municipals, en relació a:  
 

• Consums energètics: inclou els consums d'electricitat, de gas natural, GLP i combustibles 
líquids així com la seva diferenciació per sectors d'activitat en cas de dades a nivell de municipi 
i per fonts de consum en el cas de tractar-se de consums propis de l'entitat local.  
 

• Emissions associades als consums energètics del municipi: es calculen les emissions 
generades en el consum d’electricitat, gas natural, GLP i combustibles líquids així com la 
distribució de les emissions per sectors d’activitat. 
 

• Producció local d'energia: inclou la producció d'energia elèctrica amb l'objectiu d'establir el 
grau de proveïment energètic en energies renovables així com el grau de proveïment en recursos 
locals.  
 

• Instal·lacions supramunicipals: inclou el consum energètic de l’ETAP, I’EDAR i de les  plantes de 
tractament de residus: abocador de residus municipals i planta de compostatge. 
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Figura  4 Variables estudiades en l’inventari 
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3.1.4.2.2 FACTORS D’EMISSIÓ EMPRATS 
 
Un cop recopilats tots els consums del municipi de Vilanova i la Geltrú, per dur a terme el càlcul de les 
emissions generades pel municipi es fa ús dels factors d’emissió associats a cada font de consum. En 
aquest sentit, per al càlcul s’han aplicat els diferents factors d’emissió facilitats per diferents 
organismes oficials i s’han emprat els potencials d’escalfament del quart informe de 2007 del IPCC que 
considera que el metà té un potencial d’escalfament 25 vegades superior que el CO2 i l’òxid nitrós de 
298 vegades superior  al CO2. 
 
 
Taula 1 Fonts dels factors d’emissió per als diferents combustibles. 

FONTS D’EMISSIÓ FONT FACTORS EMISSIÓ 

Electricitat UNESA 
Gas natural IPCC 
Gasos Liquats de Petroli IPCC 
Combustibles Líquids IPCC 
Residus DIBA i LCA-IWM (ECOINVENT) 
 

3.1.4.3 AVALUACIÓ D’EMISSIONS DE GEH 
 
Un cop entrada la informació al programa LV EMISSIONS, s’ha portat a terme l’avaluació de les 
emissions de GEH del municipi de Vilanova i la Geltrú, que esdevé l’instrument bàsic que ha de permetre 
a l’Ajuntament definir la seva estratègia en matèria d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic, 
entès com a PAES, donant així resposta als compromisos establerts en l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses de la Unió Europea. 
 
L’avaluació d’emissions es presenta en 3 apartats principals, segons l’àmbit d’anàlisi adoptat, sent: 
 

• Àmbit municipal: s’analitzen els consums energètics i emissions de GEH associades a les 
diferents fonts emissores resultants dels fluxos de funcionament del municipi, tenint en compte 
la totalitat de sectors econòmics que el conformen. 
 

• Àmbit ajuntament: es calculen les emissions generades pels consums energètics dels diferents 
serveis i instal·lacions que disposa i fa ús l’Ajuntament per dinamitzar el municipi. 

 
• Àmbit mobilitat: s’estudien les emissions de GEH associades a la mobilitat del municipi, tenint 

en compte tant el trànsit urbà, com el transport públic i la flota de vehicles de l’Ajuntament, tant 
pròpia com del serveis externalitzats. 

 
Per facilitar la comprensió de l’inventari, destacar que prèviament a l’avaluació detallada de les 
emissions, es presenta una síntesi de les emissions totals del municipi i del propi Ajuntament, destacant 
que: 
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• Presenta de forma sintètica i detallada l’evolució de les emissions totals del municipi des de 
l’any 2004 fins l’any 2007 i per a l’Ajuntament pels anys 2005 i 2007, per sectors d’activitat i 
instal·lacions respectivament.  
 

• Defineix emissions totals, com les emissions del consum energètic de tots els sectors, més les 
emissions associades al tractament de residus i al cicle de l’aigua, menys les emissions 
estalviades per la producció local d’energia (solar fotovoltaica i cogeneració), sense tenir en 
compte les emissions estalviades en solar tèrmica doncs aquestes ja queden imputades en una 
reducció del combustible de suport –gas natural, gasoil, electricitat, etc –, evitant la doble 
comptabilitat d’aquestes. 
 
 

3.1.4.4 FONTS D’INFORMACIÓ  
 
La informació necessària per la realització de l’inventari  s’enumera a continuació acompanyada de la 
font d’obtenció de les dades: 
 

• Consums energètics del municipi (Electricitat, Gas Natural). Dades de l’ICAEN facilitades per la 
Diputació de Barcelona. En els anys que no es disposen dades reals per cada sector s’ha 
realitzat una extrapolació a partir de les dades de que es disposen. En aquest sentit, als sectors 
primari, industria i domèstic s’ha realitzat una estimació dels consums d’energia elèctrica i gas 
natural per l’any 2007. 
 

• Consum de GLP dels diferents sectors del municipi. Dada estimada a partir de les dades 
facilitades per la Diputació de Barcelona en base a les dades a disposició de l’ICAEN, seguint 
les directrius donades per la Diputació de Barcelona que pondera el consum de GLP de cada 
sector econòmic a partir de les dades del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. Per últim, 
en relació a la disponibilitat de dades de GLP es disposava del consum total de GLP del 
municipi per als anys 2000-2005, i s’ha dut una estimació de les dades per als anys 2006 i 
2007. 
 

• Consum de combustibles líquids del municipi i assignacions de consums per els diferents 
sectors d’activitat. Dades estimades a partir del càlcul del subindicador 25.1 de la xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. S’ha escollit aquesta metodologia front el mètode de la 
Red de Ciudades por el Clima per la disponibilitat de dades de partida. 
 

• Consums energètics dels equipaments municipals, semàfors i enllumenat públic. Dades 
facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

• Consums de les flotes dels vehicles pròpies i de la flota dels serveis externalitzats. Dades 
facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

• Consums energètics de la depuradora de Vilanova. Dades facilitades per la Mancomunitat 
intercomunal Penedès Garraf. Alhora de comptabilitzar el consum energètic de les 
instal·lacions supramunipals que donen servei a altres municipis s’ha comptabilitzat únicament 
el consum associat al municipi ponderant els consums per la població del municipi. 
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• Consums energètics de l’estació potabilitzadora d’Abrera. Dades facilitades per Aigües Ter 
Llobregat. 
 

• Quantitat de residus generats de les diferents fraccions. Dades obtingudes de l’Agència de 
Residus de Catalunya. 
 

• Caracterització dels envasos generats en el municipi. Dades facilitades per ECOEMBES. Al 
disposar de la caracterització dels anys 2005-2007, s’ha considerat per al període 2000-2005 
la caracterització del 2005. 
 

• Parc de vehicles del municipi. Dades obtingudes del IDESCAT. 
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3.2 RESUM DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 

3.2.1 EMISSIONS TOTALS DE GEH DEL MUNICIPI 
 
Les emissions totals de GEH de Vilanova i la Geltrú corresponen a les emissions de tots els sectors, les 
dels residus i del cicle de l’aigua menys les emissions estalviades per la producció d’energia existents al 
municipi, tenint en compte les instal·lacions fotovoltaiques i la planta de cogeneració de l’EDAR. 
 
Taula 2 Evolució de les emissions totals de GEH del municipi, 2004-2007 
 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 
Primari 14.774,67 16.468,36 16.443,71 17.221,09 
Domèstic 63.799,01 74.456,91 67.301,62 67.530,17 
Serveis 50.689,13 57.260,91 53.223,60 54.764,57 
Industrial 90.680,07 101.838,47 88.982,05 89.719,96 
Transport 97.076,48 96.783,80 100.886,82 102.448,99 
Aigua 4.199,53 4.773,12 4.771,72 4.746,55 
Residus 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Producció Energia - -2,63 -2,38 -438,05 
Total 350.768,09 381.965,46 361.219,30 363.216,66 

 
 
Figura  5 Evolució de les emissions totals de GEH de Vilanova i la Geltrú 2004-2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de consums energètics de l’ICAEN facilitats per la Diputació de Barcelona 
 
 

Taula 3 Evolució de les emissions totals de GEH per càpita  
 

t. CO2 eq. Habitant 2004 2005 2006 2007 
Vilanova 5,90 6,22 5,75 5,66 
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3.2.2 EMISSIONS TOTALS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 
 
Les emissions totals de GEH de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú corresponen a les emissions dels 
diferents serveis, instal·lacions i equipaments que aquest disposa, menys les emissions estalviades per 
la producció d’energia d’instal·lacions de titularitat pública. 
 
Taula 4 Evolució de les emissions totals de GEH de l’Ajuntament, 2005-2007 

t. CO2 eq. 2005 2007 

Enllumenat 1.766,86 2.259,38 
Semàfors 102,65 128,57 
Equipament 3.204,74 3.250,98 
Flota vehicles municipals 222,24 222,24 
Flota vehicles serveis externalitzats 524,59 719,87 
Transport públic 116,84 252,47 
Producció energia sector municipal -2,63 -3,28 
Total 5.935,29 6.830,23 
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3.3 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 
 
El primer àmbit d’anàlisi de l’inventari d’emissions de GEH, tal com es descriu a l’apartat de 
metodologia, fa referència a la descripció de les emissions totals de GEH del municipi. En aquest sentit, 
en un primer punt es descriuen els consums energètics associats a la totalitat de sectors d’activitat del 
municipi i en un segon punt es detallen les emissions associades al consum energètic descrit 
prèviament. 
 

3.3.1 DADES ENERGÈTIQUES DE PARTIDA DEL MUNICIPI 

3.3.1.1 CONSUM TOTAL DEL MUNICIPI 
 
1. Per sectors  
 
En el període 2004-2007  el municipi ha experimentat un petita reducció del consum energètic, 0,5%. 
En aquest interval han augmentat els consums energètics de tots els sectors econòmics a excepció dels 
sector industrial, i el sector domèstic amb unes reducció del 11% i el 1% respectivament. Així mateix, 
s’observa com l’any 2005 és el punt d’inflexió en l’evolució dels consums energètics del municipi. Al seu 
torn, si s’analitza l’any 2005, els sectors industrial, domèstic  i transport representen el 60% de les 
emissions del municipi. 
 
Taula 5 Evolució dels consums energètics per sectors, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Primari 55.199,21 60.686,12 60.664,51 63.112,23 
Domèstic 217.725,00 235.886,26 221.789,83 214.678,34 
Serveis 135.901,45 134.846,48 136.577,14 138.884,87 
Industrial 290.825,09 288.134,33 264.082,11 258.270,54 
Transport 364.548,13 363.063,50 378.068,97 382.934,61 
Aigua 10.070,81 9.923,33 10.994,75 10.714,57 
Residus 1.527,19 1.527,19 1.527,19 2.176,83 
Total 1.075.796,87 1.094.067,22 1.073.704,50 1.070.771,99 
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Figura  6 Evolució dels consums energètics 2004-2007 i distribució per sectors de l’any 2005 

Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
 
Taula 6 Evolució de l’indicador MWh/hab. per a tots els sectors del municipi, 2004-2007 

MWh/hab. 2004 2005 2006 2007 

Primari 0,93 0,99 0,97 0,98 
Domèstic 3,66 3,84 3,53 3,34 
Serveis 2,29 2,20 2,17 2,16 
Industrial 4,90 4,69 4,20 4,02 
Transport 6,14 5,91 6,02 5,96 
Aigua 0,17 0,16 0,18 0,17 
Residus 0,03 0,02 0,02 0,03 
Total 18,11 17,81 17,09 16,65 

 
 
2. Per fonts energètiques 

 
Els combustibles líquids són  la primera font energètica del municipi, seguida del consum de 
d’electricitat i gas natural. No obstant això, s’observa com en el període 2004-2007 hi ha hagut una 
reducció del consum de gas natural del 18% seguit d’un augment dels consum d’electricitat i GLP , del 
7,4 i 8% respectivament. Al seu torn, el consum de combustibles líquids del municipi ha experimentat un 
augment del 3% en el període 2004-2007.. 

 
Taula 7 Evolució dels consums energètics per fonts, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 344.264,79 357.474,79 363.744,23 369.892,72 
Gas Natural 251.075,18 243.151,06 223.924,52 204.837,18 
CL 459.901,09 471.526,08 464.281,99 473.687,75 
GLP 20.555,82 21.915,29 21.753,75 22.354,34 
Total 1.075.796,87 1.094.067,22 1.073.704,50 1.070.771,99 
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Figura  7 Evolució dels consums energètics 2004-2007 i distribució per sectors de l’any 2005 

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
 
Taula 8 Evolució de l’indicador MWh/hab. per fonts energètiques, 2004-2007 

MWh/hab. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 5,79 5,82 5,79 5,75 
Gas Natural 4,23 3,96 3,56 3,19 
CL 7,74 7,68 7,39 7,37 
GLP 0,35 0,36 0,35 0,35 
 Total 18,11 17,81 17,09 16,65 

 
 
Taula 9 Evolució de l’energia consumida per habitant i any, 2000-2007 

tep/hab.any 2004 2005 2006 
 

2007 

Vilanova i la Geltrú 1,56 1,53 1,47 1,43 
Xarxa de Municipis cap a la 
Sostenibilitat 1,46 1,51 1,40 - 

 
 
L’evolució de l’indicador de consum final d’energia de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
de Vilanova i la Geltrú del 2004-2007 ha seguit una tendència a la baixa. Si es compara el valor de 
Vilanova amb la mitjana dels 68 municipis de la Xarxa, aquest es troba un 1,3%  per sobre en l’any 2005 
i en l’any 2006 s’amplia aquesta distancia trobant-se un 5% per sobre. 
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3.3.1.2 CONSUM DEL SECTOR PRIMARI 
 
Tots els consums de fonts energètiques en el sector primari han experimentat un  creixement en el 
període 2004-2007, presentant un creixement del consum del 14%. La font energètica que major 
increment presenta és l’elèctrica, amb un 62%. 
 
 
Taula 10 Evolució dels consums energètics del sector primari  per fonts, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 2.785,00 3.190,00 3.942,00 4.520,47 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 51.386,42 56.400,35 55.634,82 57.474,05 
GLP 1.027,79 1.095,76 1.087,69 1.117,72 
Total 55.199,21 60.686,12 60.664,51 63.112,23 

 
 
Figura  8 Evolució dels consums energètics del sector primari 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005 
 

Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.3 CONSUM DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 
En el període 2000-2007 el consum energètic del sector  industrial presenta una reducció del 11%. 
Aquesta disminució és deguda principalment a la reducció del consum de gas natural i de combustibles 
líquids, 28% i 36% respectivament, mentre que el consum d’electricitat i GLP presenten un augment 
durant aquest període, 8% i 9% respectivament.  
 
 
Taula 11 Evolució dels consums energètics del sector industrial per fonts, 2004-2007  

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 139.309,15 147.009,31 147.676,31 150.486,73 
Gas Natural 123.620,49 104.367,00 96.688,00 89.009,07 
CL 25.560,81 34.268,97 17.247,09 16.235,82 
GLP 2.334,65 2.489,05 2.470,71 2.538,92 
Total 290.825,09 288.134,33 264.082,11 258.270,54 

 
 
Figura  9 Evolució dels consums energètics del sector industrial  2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.4 CONSUM DEL SECTOR SERVEIS 
 
Per altra banda s’observa que s’ha produït un lleuger creixement del consum energètic en el sector 
serveis, en el període 2004-2007 aquest creixement és del 2%. Aquest augment es veu principalment 
present en el consum de GLP i energia elèctrica, d’un 9% i 3% respectivament. 
 
 
Taula 12 Evolució dels consums energètics del sector serveis per fonts, 2004-2007  

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 105.209,83 105.358,14 108.364,17 108.465,49 
Gas Natural 19.011,23 17.547,06 18.342,52 19.271,37 
CL 6.949,83 6.897,86 4.864,20 6.003,55 
GLP 4.730,56 5.043,42 5.006,24 5.144,46 
Total 135.901,45 134.846,48 136.577,14 138.884,87 

 
 
Figura  10 Evolució dels consums energètics del sector serveis 2004-2007 i distribució per fonts a l’any 2005  

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.5 CONSUM DEL SECTOR DOMÈSTIC  
 
L’evolució dels consums energètics del sector domèstic ha experimentat una lleugera disminució en el  
període 2004-2007,  aquesta disminució és d’un 1,3%, sobretot degut a la disminució del consum de 
gas natural i CL. Per altra banda s’observa un augment en el consum d’electricitat en un 10%. 
 
Taula 13 Evolució dels consums energètics del sector  domèstic per fonts, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 86.890,00 91.994,00 92.767,00 95.705,47 
Gas Natural 108.443,46 121.237,00 108.894,00 96.556,74 
CL 10.051,25 9.498,83 7.069,38 8.996,13 
GLP 12.340,30 13.156,43 13.059,45 13.420,00 
Total 217.725,00 235.886,26 221.789,83 214.678,34 

 
 
Figura  11 Evolució dels consums energètics del sector domèstic  2004-2007 i distribució per fonts a l’any 2005  

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.6 CONSUM DEL SECTOR TRANSPORT  
 
En el sector transport la tendència dels consums energètics ha estat a l’alça, amb un creixement en el 
període del 5%, on la principal font energètica són els combustibles líquids. 
 
 
Taula 14 Evolució dels consums energètics del sector transport per fonts, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 364.425,61 362.932,88 377.939,32 382.801,37 
GLP 122,52 130,62 129,66 133,24 
Total 364.548,13 363.063,50 378.068,97 382.934,61 

 
 
Figura  12 Evolució dels consums energètics del sector  transport 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.7 CONSUM DEL SECTOR RESIDUS 
 
Les dades de consum energètics recollits a taula corresponen al consum de combustibles líquids fruits 
dels serveis de recollida de residus al municipi. Al disposar-se únicament dades del 2005 i 2007, s’ha 
considerat constant el consum de combustibles líquids en el període 2004-2006 (equivalent al consum 
del 2005). Per tant, no es pot dur una anàlisi acurada de l’evolució dels consums energètics en aquest 
període, fruït de la falta de disponibilitat de dades fiables. 
 
 
Taula 15  Evolució dels consums energètics del sector residus per fonts, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 1.527,19 1.527,19 1.527,19 2.176,83 
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 1.527,19 1.527,19 1.527,19 2.176,83 

 
 
Figura  13  Evolució dels consums energètics del sector  residus  2004-2007 i distribució per fonts a l’any 2005
  

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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3.3.1.8 CONSUM DEL SECTOR AIGUA  
 
Els consums expressats en la taula següent corresponen al consum de l’EDAR de Vilanova i  als consums 
de la ETAP i els grups de bombeig necessaris per a la distribució de l’aigua al municipi. 
 
Els consums energètics associats al vector aigua presenten un creixement del 6% en el període 2004-
2007, dada lligada al creixement de la població en aquest mateix període que ha suposat un augment 
en el consum total d’aigua al llarg de tot el seu cicle de gestió. 
 
 
Taula 16 Evolució dels consums energètics del sector aigua per fonts, 2000-20007 

MWh 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 10.070,81 9.923,33 10.994,75 10.714,571 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 0,00 0,00 0,00 0,00 
GLP 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 10.070,81 9.923,33 10.994,75 10.714,57 

 
 
Figura  14 Evolució dels consums energètics del sector  aigua 2004-2007 i distribució per fonts a l’any 2005  

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

                                                                        
1 El consum d’electricitat de l’EDAR que dóna servei a Vilanova, s’ha obtingut a partir del valor total, tant provinent 
de xarxa com obtingut en la cogeneració, proporcionat per la comunitat i estimant que un 89% del volum d’aigua 
tractat prové d’aquest municipi. 
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3.3.1.9 INTENSITAT ENERGÈTICA LOCAL 
 
Taula 17 Evolució de la intensitat energètica local, 2004-2007 

 2004 2005 2006 2007 
kWh 1.075.796.870 1.094.067.220 1.073.704.500 1.070.771.990 
PIB (euros) 1.057.800.000 1.104.900.000 1.152.200.000 1.190.900.000 
kWh/PIB 1,017 0,990 0,931 0,899 

 
La intensitat energètica local entre l’any 2004-2005 presentava una tendència a l’alça i és a partir del 
2006, que s’ha invertit la tendència observant-se un decreixement podent-se associar a una major 
sensibilització. 
 
 

3.3.1.10PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 
 
Taula 18 Evolució de la producció local d’energia, 2004-2007 

MWh 2004 2005 2006 2007 
Fotovoltaica 0 5,475 5,475 7,402 
Tèrmica 76,8 89,6 99,2 502,72 
Cogeneració EDAR 0 0 0 981,43 
Total 76,8 95,075 104,675 1.612,85 

 
 
Taula 19 Caracterització de les instal·lacions fotovoltaiques a Vilanova i la Geltrú, 2004-2007 

Fotovoltaica 2004 2005 2006 2007 

Nº instal·lacions 0 1 1 1 
Potència instal·lada (kWp) 0 5 5 5 

 
 

3.3.1.11GRAU D’AUTOABASTAMENT ENERGÈTIC EN RECURSOS RENOVABLES 
 
Taula 20 Evolució del grau d’autoabastament amb energies renovables, 2004-2007 

% 2004 2005 2006 2007 

Fotovoltaica 0% 0,0005% 0,0005% 0,0007% 
Tèrmica - - - - 
Total 0% 0,0005% 0,0005% 0,0007% 
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3.3.1.12GRAU D’AUTOABASTAMENT ENERGÈTIC EN RECURSOS LOCALS 
 
Taula 21 Evolució del grau d’autoabastament amb recursos locals, 2004-2007 

% 2004 2005 2006 2007 
Fotovoltaica 0% 0,0005% 0,0005% 0,0007% 
Tèrmica - - - - 
Cogeneració EDAR - - - 0,1030% 
Total 0% 0,0005% 0,0005% 0,1037% 

 
 

3.3.1.13 ENERGIA TOTAL CONSUMIDA PER HABITANT I ANY 
 
Taula 22 Evolució de l’energia consumida per habitant i any, 2004-2007 

tep/hab.any 2004 2005 2006 
 

2007 
Vilanova i la Geltrú 1,56 1,53 1,47 1,43 
Xarxa de Municipis cap a la 
Sostenibilitat 1,46 1,51 1,40 - 
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3.3.2 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DEL MUNICIPI 

3.3.2.1 EMISSIONS TOTALS DEL MUNICIPI  
 

1. Per sectors  
 

Les emissions globals del municipi han patit un increment del 3,7% en el període 2004-2007, on els 
sectors primari i aigua són els sectors que han experimentat majors creixements, del 16,5% i 13% 
respectivament, seguit del sector serveis amb un creixement del 8%. 
 
En contraposició els sector residus i els sector industrial, han patit un descens de les seves emissions, 
degut en el cas dels residus a una millor de la recollida selectiva en el municipi.  

 
 
Taula 23  Evolució de les emissions de GEH per sectors,  2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Primari 14.774,67 16.468,36 16.443,71 17.221,09 
Domèstic 63.799,01 74.456,91 67.301,62 67.530,17 
Serveis 50.689,13 57.260,91 53.223,60 54.764,57 
Industrial 90.680,07 101.838,47 88.982,05 89.719,96 
Transport 97.076,48 96.783,80 100.886,82 102.448,99 
Aigua 4.199,53 4.773,12 4.771,72 4.746,55 
Residus 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Total 350.768,10 381.968,10 361.221,68 363.654,71 

 
 
Figura  15 Evolució de les emissions de GEH per sectors 2004-2007 i distribució per sectors de l’any 2005 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Taula 24  Evolució de l’indicador t.CO2/hab per a tots els sectors del municipi, 2004-2007 

t. CO2 eq./hab. 2004 2005 2006 2007 

Primari 0,25 0,27 0,26 0,27 
Domèstic 1,07 1,21 1,07 1,05 
Serveis 0,85 0,93 0,85 0,85 
Industrial 1,53 1,66 1,42 1,40 
Transport 1,63 1,58 1,61 1,59 
Aigua 0,07 0,08 0,08 0,07 
Residus 0,50 0,49 0,47 0,42 
Total 5,90 6,22 5,75 5,66 

 
2. Per fonts 

 
Les emissions en el període 2004-2007 han experimentat un creixement del 3,7%. Les fonts 
energètiques que han patit un major increment de les seves emissions ha estat l’electricitat i el GLP, 
amb creixements del 14 i 8,7% respectivament. Per contra, el gas natural i els residus, han reduït les 
seves emissions en un 18% i 8%, respectivament. 
 

 
Taula 254 Evolució de les emissions de GEH per fonts, 2000-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 143.558,42 171.945,37 157.865,00 163.862,47 
Gas Natural 50.915,67 49.308,73 45.409,77 41.539,04 
CL 121.876,84 125.137,56 123.183,10 125.735,93 
GLP 4.867,97 5.189,91 5.151,66 5.293,89 
Residus 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Total 350.768,10 381.968,10 361.221,68 363.654,71 

 
 

Figura  16 Evolució de les emissions de GEH 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
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Taula 25 Evolució de l’indicador t.CO2/hab. per a totes les fonts del municipi, 2000-2007 

t. CO2 eq./hab. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 2,42 2,80 2,51 2,55 
Gas Natural 0,86 0,80 0,72 0,65 
Combustible líquids 2,05 2,04 1,96 1,96 
GLP 0,08 0,08 0,08 0,08 
Residus 0,50 0,49 0,47 0,42 
Total 5,90 6,22 5,75 5,66 

 

3.3.2.2 EMISSIONS SECTOR PRIMARI 
 
Les emissions dels sector primari, paral·lelament a l’increment dels consums energètics en el període 
2004-2007 han experimentat un creixement del 16%, en gran part per un augment de les emissions 
associades al consum elèctric. 
 
Taula 26 Evolució de les emissions de GEH del sector primari per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 1.161,35 1.534,39 1.710,83 2.002,57 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 13.369,93 14.674,48 14.475,30 14.953,83 
GLP 243,40 259,50 257,58 264,69 
Total 14.774,67 16.468,36 16.443,71 17.221,09 

 
 
Figura  17 Evolució de les emissions de GEH del sector primari 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

 

3.3.2.3 EMISSIONS SECTOR INDUSTRIAL 
 
Les emissions del sector industrial en el període 2004-2007han experimentat un lleuger descens del 
1%, marcat per un punt d’inflexió l’any 2005. Els combustibles líquids són la font energètica que ha 
experimentat un major retrocés amb un 36% de reducció. Per contra, l’electricitat i el GLP augmenten les 
seves emissions en un 15% i 9% respectivament. 
 
Taula 27 Evolució de les emissions de GEH del industrial per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 58.091,91 70.711,48 64.091,52 66.665,62 
Gas Natural 25.069,06 21.164,64 19.607,41 18.050,20 
CL 6.966,21 9.372,91 4.698,02 4.402,88 
GLP 552,88 589,45 585,11 601,26 
Total 90.680,07 101.838,47 88.982,05 89.719,96 

 
 
Figura  18 Evolució de les emissions de GEH del sector industrial  2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  
 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

3.3.2.4 EMISSIONS SECTOR SERVEIS 
 
El creixement de les emissions en el sector servei és l’ordre del 8%. La font energètica que presenta un 
major increment de les seves emissions en l’interval 2004-2007 ha estat  l’electricitat seguida del GLP, 
mentre que les emissions associades al CL mostren un descens del 13% 
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Taula 28 Evolució de les emissions de GEH del sector serveis per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 43.872,50 50.677,27 47.030,05 48.050,21 
Gas Natural 3.855,30 3.558,38 3.719,69 3.908,05 
CL 1.841,05 1.830,90 1.288,30 1.588,01 
GLP 1.120,28 1.194,37 1.185,56 1.218,30 
Total 50.689,13 57.260,91 53.223,60 54.764,57 

 
 
Figura  19 Evolució de les emissions de GEH del sector serveis 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
 

3.3.2.5 EMISSIONS SECTOR DOMÈSTIC 
Les emissions associades al sector domèstic han experimentat un creixement del 6% en el període 
2004-2007, no obstant això cal destacar que l’any 2005 presenta un augment destacat en el període. 
En relació a les principals variacions en el període, destacar que l’augment  les emissions associades a 
l’ús de combustibles líquids ha disminuït un 10%. També les emissions associades al gas natural s’han 
reduït, sent aquesta reducció del 11%  
 
Taula 29 Evolució de les emissions de GEH del sector domèstic  per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 36.233,13 44.249,11 40.260,88 42.397,52 
Gas Natural 21.991,31 24.585,71 22.082,67 19.580,79 
CL 2.652,18 2.506,42 1.865,37 2.373,77 
GLP 2.922,39 3.115,67 3.092,70 3.178,08 
Total 63.799,01 74.456,91 67.301,62 67.530,17 
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Figura  20 Evolució de les emissions de GEH 2004-2007 del sector domèstic  i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
 

3.3.2.6 EMISSIONS SECTOR TRANSPORT 
 
Les emissions associades al sector transport han experimentat un creixement del 5% en període 2004-
2007, presentant una evolució constant al llarg del període. 
 
 
Taula 30Evolució de les emissions de GEH  del sector transport  per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Electricitat 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gas Natural 0,00 0,00 0,00 0,00 
CL 96.635,35 96.340,75 100.444,00 101.830,01 
GLP 29,01 30,93 30,71 31,55 
Total 96.664,36 96.371,68 100.474,70 101.861,56 
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Figura  21 Evolució de les emissions de GEH 2004-2007 del sector transport i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 

3.3.2.7 EMISSIONS SECTOR RESIDUS  
 
Les emissions associades al sector residus són conseqüència del tipus de tractament que es dóna als 
residus generats en el municipi així com les emissions associades al seu transport. 
 
En l’interval 2004-2007 s’observa com les emissions associades al transport han experimentat un alt 
creixement del 42% en contraposició a la reducció de les emissions associades al  seu tractament, tot i 
que el pes d’aquestes últimes representen el 99% del sector. 
 
 
Taula 31  Evolució de les emissions de GEH del sector residus per fonts,  2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Tractament 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Transport 412,12 412,12 412,12 587,43 
Total 29.961,32 30.798,64 30.024,28 27.810,81 
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Figura  22 Evolució de les emissions de GEH del sector residus 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades per l’Ajuntament i les dades obtingudes de l’Agència de Residus de Catalunya 
 
 

3.3.2.8 EMISSIONS SECTOR AIGUA 
 
En aquest sector s’observa que una gran part de les emissions provenen dels equips de bombeig que 
permeten distribuir en l’aigua en baixa a tot el municipi, sent del 44%. En el període 2004-2007 s’ha 
produït un augment del 13% de les emissions en el sector, on el principal creixement es deu a 
l’increment de les emissions del bombeig, situat en un 19%. 
 
 
Taula 30 Evolució de les emissions de GEH del sector aigua per fonts, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

EDAR  1.027,05 1.185,08 1.068,56 1.086,93 
Bombeig 1.878,03 2.094,92 2.311,92 2.246,39 
ETAP 1.294,45 1.493,12 1.391,24 1.413,23 
 Total 4.199,53 4.773,12 4.771,72 4.746,55 
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Figura  23 Evolució de les emissions de GEH del sector aigua 2004-2007 i distribució per fonts de l’any 2005  

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades per l’Ajuntament i les dades obtingudes de l’Agència de Residus de Catalunya 

 

3.3.2.9 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA. ESTALVI D’EMISSIONS  
 
L’estalvi energètic associat a la producció d’energia en el municipi ha experimentat un fort creixement en 
el període 2004-2007, ja que s’han posat en funcionament una gran quantitat d’instal·lacions de solar 
tèrmica i també gracies a la posada en marxa de l’equip de cogeneració de l’EDAR que ha suposat un 
estalvi de 478,58  tones de CO2eq l’any 2007. 
 
 
Taula 31 Evolució de l’estalvi d’emissions de la producció local d’energia, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Fotovoltaica 0,00 2,63 2,37 3,28 
Tèrmica 15,57 18,17 20,12 101,95 
Cogeneració EDAR 0,00 0,00 0,00 434,77 
Total 15,57 2,63 2,37 540,00 
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3.4 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH A NIVELL D’AJUNTAMENT 
 
 
El segon àmbit d’anàlisi de l’inventari d’emissions de GEH, tal com es descriu a l’apartat de 
metodologia, fa referència a la descripció de les emissions totals de GEH de l’Ajuntament. En aquest 
sentit, en un primer punt es descriuen els consums energètics associats a la totalitat de serveis, 
instal·lacions i equipaments municipals i en un segon punt es detallen les emissions associades al 
consum energètic descrit prèviament. 
 

3.4.1 DADES ENERGÈTIQUES DE PARTIDA DE L’AJUNTAMENT 

3.4.1.1 CONSUM ENERGÈTIC TOTAL DE L’AJUNTAMENT 
 

1. Per sectors 
 
Els consums energètics associats a l’Ajuntament, el qual es troba inclòs dins del sector serveis a nivell 
de municipi, han experimentat un creixement del 17% en el període 2005-2007.  
 
En aquest sentit, els sectors que han experimentat un major creixement dels seus consums energètics 
han estat el transport públic, amb un fort creixement del 116% del seu consum, i en menor mesura 
l’enllumenat públic, la flota de vehicles externalitzada i els semàfors, amb uns creixements respectius 
del 29%, 37% i el 36% En referència al consum de la flota de vehicles municipals, aquest s’ha suposat 
constant ja que només es disposaven de dades de l’any 2007. 
 
Si s’analitzen més detalladament els sectors amb un major pes dins dels consum global de 
l’Ajuntament, aquests són l’enllumenat i els equipaments municipals, amb uns pesos respectius del 
23% i 56%. Aquestes xifres s’allunyen una mica de les donades per l’ICAEN en les “Conclusions 
aportades per l’anàlisi de les dades energètiques introduïdes al programa WinCEM durant l’any 2002 de 
25 municipis de tota Catalunya”, on en la mitjana dels municipis estudiats l’enllumenat públic és el 
responsable del 54% de les emissions del consum energètic de l’Ajuntament, esdevenint els 
equipaments municipals responsables del 42%. 
 
Taula 32 Evolució dels consums energètics per serveis de l’Ajuntament 2005-2007 
 

MWh 2005 2007 

Enllumenat públic 3.673,30 5.100,17 
Semàfors 213,41 290,24 
Equipaments 8.927,05 8.958,16 
Flota de vehicles municipals 828,52 828,52 
Flota de vehicles externalitzats 1.943,97 2.667,63 
Transport públic 448,18 968,48 
Total 16.034,42 18.813,20 
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Figura  24 Evolució dels consums energètics per serveis 2005-2007 i distribució per sectors de l’any 2005 
 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
 
 
2. Per fonts energètiques  
 
L’any 2005 l ’electricitat suposa el 55% del consum energètic de l’Ajuntament, seguida pel gas natural, 
amb un 24% i els combustibles líquids, amb un 20%. En relació a la tendència seguida en el període 
2005-2007, s’observa una reducció del consum de gas natural en contraposició d’un augment dels 
combustibles líquids i l’electricitat. 
 
Taula 33 Evolució dels consums energètics per fonts de l’Ajuntament 2005-2007 

MWh 2005 2007 

Electricitat 8.898,84 11.361,64 
Gas Natural 3.914,91 2.986,93 
CL 3.220,67 4.464,63 
GLP 0,00 0,00 
Total  16.034,42 18.813,20 
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Figura  25 Evolució dels consums energètics per fonts 2005-2007 i distribució per fonts de l’any 2005 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  

 

3.4.1.2 CONSUM ENERGÈTIC DE L’ENLLUMENAT MUNICIPAL 
 
Taula 34 Evolució del consum energètic de l’enllumenat municipal 2005-2007 

MWh/hab. 2005 2007 

Enllumenat públic 0,0598 0,0793 
 

MWh/punts de llum2 2005 2007 

Enllumenat públic 0,483 0,671 
 

3.4.1.3 CONSUM ENERGÈTIC DELS SEMÀFORS 
 
Taula 35 Evolució del consum energètic dels semàfors 2005-2007 

MWh/hab. 2005 2007 

Semàfors 0,0035 0,0045 
 

MWh/uts. semafòriques3 2005 2007 
Semàfors 0,923 1,256 

 

                                                                        
2 Degut a la manca d’informació s’ha considerat el mateix quantitat de punts de llum per l’any 2005 i 2007, 
disposant només de dades de l’any 2007 que eren 7.600. 
3 Per unitat semafòrica s’entén el nombre de punts de llum existents (s’ha de tenir en compte que cadascuna de les 
tres òptiques d’un semàfor per vehicles, o de les dues òptiques dels vianants, es comptabilitzen per separat). S’ha 
considerat el mateix número de unitats semafòriques per l’any 2005 i 2007, sent 231. 
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3.4.1.4 CONSUM ENERGÈTIC DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Els consums energètics associats als equipaments municipals s’han mantingut gairebé constants durant 
el període 2005-2007. En aquest sentit, els equipaments que han experimentat un major increment dels 
seus consums han estat l’edifici del propi Ajuntament i els equipaments inclosos en la categoria altres. 
 
Al seu torn, si s’analitza el pes dels diferents equipaments, s’observa com els centres socioculturals 
representen el 50% dels consums energètics dels equipaments municipals, seguits pels centres 
educatius i esportius. 
 
 
Taula 36 Evolució dels consums energètics dels equipaments municipals 2005-2007 

Electricitat Gas Natural GLP CL TOTAL 
MWh. 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Ajuntament 150,15 255,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,15 255,84 
Administració  295,93 336,56 21,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,04 336,56 
C. educatius 728,96 779,73 1.541,94 836,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,90 1.616,70 
C. esportius 2.336,34 2.700,46 2.204,86 1.965,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,21 4.665,85 
C. socioculturals 843,96 998,28 136,14 174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 980,10 1.173,22 
Altres edificis 656,79 900,37 10,85 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 667,64 909,99 
Total 5.012,14 5.971,23 3.914,91 2.986,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8.927,05 8.958,16 

 
Figura  26 Evolució dels consums energètics 2005-2007 i distribució per equipaments de l’any 2005 
 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
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3.4.1.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Si es prenen com a referència els ratis proporcionats per la Diputació, en els cas dels equipaments 
administratius aquest rati és molt baix. Pel contrari en el cas dels equipaments esportius aquest rati es 
troba per sobre del rati de referència. Cal destacar però, que atès que algunes dades de facturació 
presenten falta de precisió, els ratis obtinguts no s’han de prendre com a referència, sinó com una 
orientació preliminar.  
 
Taula 37 Evolució de l’indicador kWh/m2 dels equipaments municipals 2005-2007 

kWh/m2 2005 2007 Ratis de  referència de la 
Diputació de Barcelona 

Ajuntament 71,56 121,94 133,47 
Administració 19,16 17,30 133,47 
C. Educatius 70,40 41,21 91,23 
C. Socioculturals 54,29 88,33 104,33 
C. Esportius 294,13 284,80 227,36 
Altres Edificis - 10,49 25,33 
Total 109,49 88,43 - 

 

3.4.1.6 CONSUM ENERGÈTIC DE LA FLOTA MUNICIPAL PER DEPARTAMENTS 
El departament amb un major consum de combustibles líquids dins l’Ajuntament és la USM Neteja que 
representa el 53% del consum energètic de la flota municipal. En aquest cas, comentar que els valors 
presentats són idèntics pels 2 anys, atès que sols es disposen dades referents al consum 2007. 
 
Taula 38 Evolució del consum energètic de la flota de vehicles municipals 2005-2007 

MWh 2005 2007 

Alcaldia 7,72 7,72 
Esports 18,83 18,83 
Medi Ambient 13,40 13,40 
Personal 0,18 0,18 
Policia Local 182,91 182,91 
Promoció Econòmica 1,68 1,68 
Salut 0,05 0,05 
Serveis Viaris 7,59 7,59 
Urbanisme 10,54 10,54 
USM Brigada 143,97 143,97 
USM Neteja 441,65 441,65 
Total 828,52 828,52 
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Figura  27 Evolució dels consums energètics de la flota de vehicles dels diferents departaments de l’Ajuntament 
2005-2007 i distribució per departaments de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
 
 

3.4.1.7 CONSUM ENERGÈTIC SERVEIS EXTERNALITZATS  
Els serveis de recollida de residus són els responsables del 79% del consum energètic de la flota de 
serveis externalitzats, i presenten un increment del 42% respecte l’any base. 
 
Taula 41 Evolució del consum energètic de la flota dels serveis externalitzats 2005-2007 

MWh 2005 2007 
Recollida de Residus  1.527,19 2.176,83 
Neteja viària 416,78 490,80 
Total 1.943,97 2.667,63 

 
Figura  28 Evolució dels consums energètics dels serveis externalitzats 2005-2007 i distribució per serveis de l’any 
2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
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3.4.1.8 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA DE TITULARITAT MUNICIPAL 
En el període 2005-2007 s’ha produït un gran increment de la producció energètica municipal a partir 
de l’increment de col·lectors tèrmics en cobertes d’equipaments municipals, que representen el 98% de 
la producció local d’energia de titularitat municipal. 
 
Taula 39 Evolució de la producció local d’energia 2005-2007 

MWh 2005 2007 

Tèrmica 76,8 502,72 
Fotovoltaica 5,47 7,02 
Total 82,27 509,74 

 

3.4.1.9 GRAU D’AUTOABASTAMENT AMB ENERGIES RENOVABLES 
 
Taula 40 Evolució del grau d’autoabastament amb energies renovables 2005-2007 

% 2005 2007 
Tèrmica - - 
Fotovoltaica 0,0005% 0,0007% 
Total 0,0005% 0,0051% 

 

3.4.1.10GRAU D’AUTOABASTAMENT AMB RECURSOS LOCALS 
 
Taula 41 Evolució del grau d’autoabastament amb recursos locals 

% 2005 2007 
Tèrmica - - 
Fotovoltaica 0,0005% 0,0051% 
Total 0,0005% 0,0051% 
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3.4.2 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 

3.4.2.1 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS TOTALS DE L’AJUNTAMENT 
 

1. Per sectors 
 

Les emissions de l’Ajuntament en el període 2005-2007, han patit un increment del 15%, en gran part 
fruït de l’increment de consum en el servei d’enllumenat públic, que a priori es creu a un error del 
sistema de gestió.  
 
Taula 42 Evolució de les emissions de GEH per serveis 2005-2007 

t. CO2 eq. 2005 2007 

Enllumenat públic 1.766,86 2.259,38 
Semàfors 102,65 128,57 
Equipaments 3.204,74 3.250,98 
Flota de vehicles municipals 222,24 222,24 
Flota de vehicles externalitzats 524,59 719,87 
Transport públic 116,84 252,47 
Total 5.937,91 6.833,51 

 
 
Figura  29 Evolució de les emissions 2005-2007 i distribució per serveis de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
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2. Per fonts 
 
En les emissions de GEH associades a l’activitat de l’Ajuntament, el consum elèctric és el responsable 
del 72% d’aquestes. En contrapartida, cal remarcar la disminució del consum de gas natural amb un 
23%. 

 
Taula 43 Evolució de les emissions 2005-2007 i distribució per fonts  

t. CO2 eq. 2005 2007 

Electricitat 4.280,34 5.033,20 
Gas Natural 793,91 605,72 
Combustibles líquids 863,66 1.194,58 
GLP 0,00 0,00 
Total 5.937,91 6.833,51 

 
 

Figura  30 Evolució de les emissions 2005-2007 i distribució per fonts de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  

 

3.4.2.2 EMISSIONS DE L’ENLLUMENAT MUNICIPAL 
 
Les emissions de l’enllumenat presenten un increment en el període 2005-2007. 
 
Taula 44 Evolució de les emissions de GEH de l’enllumenat municipal 

 
 

t. CO2 eq./hab. 2005 2007 

Enllumenat públic 0,0288 0,0368 
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t. CO2 eq./punts de llum 2005 2007 

Enllumenat públic 0,2326 0,2974 
 

3.4.2.3 EMISSIONS DELS SEMÀFORS 
 
Les emissions associades al consum energètic dels semàfors han sofert un increment en el període 
2005-2007. 
 
Taula 45 Evolució de les emissions de GEH dels semàfors 

t. CO2 eq./hab. 2005 2007 

Semàfors 0,0017 0,0020 
 

t. CO2 eq./ut. semafòriques 2005 2007 

Semàfors 0,3695 0,50257 
 

3.4.2.4 EMISSIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS  
 
En relació a les emissions dels equipaments municipals en el període 2005-2007, aquestes han variat 
molt poc  amb un increment d’un 1%. Específicament, els centres educatius, els centres socioculturals i 
els centres esportius són responsables del 83% de les emissions dels equipaments municipals.  
 
En aquest sentit, els equipaments que han experimentat un major creixement de les seves emissions han 
estat els equipaments del propi Ajuntament i els equipaments inclosos en la categoria altres. Per contra, 
en el mateix període s’observa una reducció de les emissions dels equipaments educatius. 
 
Taula 46 Evolució de les emissions dels equipaments municipals 

t. CO2 eq. Electricitat Gas Natural GLP CL TOTAL 

 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 
Ajuntament 72,22 113,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,22 113,34 
Administració 142,34 149,09 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,62 149,09 
C. Educatius 350,63 345,42 312,69 169,73 0,00 0,00 0,00 0,00 663,32 515,15 
C. Esportius 1.123,78 1.196,30 447,13 398,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,91 1.594,87 
C. Socioculturals 405,95 442,24 27,61 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 433,55 477,71 
Altres Edificis 315,91 398,86 2,20 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 318,11 400,81 
Total 2.410,84 2.645,25 793,91 605,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.204,74 3.250,98 
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Figura  31 Evolució de les emissions de GEH 2005-2007 i distribució per equipaments de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
 
 

3.4.2.5 EMISSIONS DE LA FLOTA DE TRANSPORT MUNICIPAL PER DEPARTAMENTS 
 
Al no disposar de dades del consum i  emissions de la flota de vehicles municipals del 2005 s’han 
considerat els mateixos valors que el 2007 per a l’estudi, de manera que la comparació entre anys no és 
possible. 
 
Taula 47 Evolució de les emissions de GEH de la flota de vehicles municipals  

t. CO2 eq. 2005 2007 
Alcaldia 2,07 2,07 
Esports 5,00 5,00 
Medi Ambient 3,62 3,62 
Personal 0,05 0,05 
Policia Local 48,89 48,89 
Promoció Econòmica 0,45 0,45 
Salut 0,01 0,01 
Serveis Viaris 2,00 2,00 
Urbanisme 2,76 2,76 
USM Brigada 38,42 38,42 
USM Neteja 118,97 118,97 
Total 222,24 222,24 
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Figura  32 Evolució de les emissions de GEH 2005-2007 i distribució per departaments de l’any 2005 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
 

3.4.2.6 EMISSIONS DEL TRANSPORT: SERVEIS EXTERNALITZATS DE L’AJUNTAMENT  
 
Les emissions associades a la flota de transport dels serveis externalitzats de l’Ajuntament en el període 
2005-2007 han experimentat un creixement del 37%,  on el servei de recollida de residus representa el 
78% de les emissions. 
 
Taula 5148 Evolució de les emissions de GEH 2005 – 2007 de la flota dels serveis externalitzats  

t. CO2 eq. 2005 2007 
Recollida de Residus  412,12 587,43 
Neteja viària 112,47 132,44 
Total 524,59 719,87 

 
Figura  33 Evolució de les emissions de GEH 2005-2007 i distribució per fonts de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament 
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3.4.2.7 EMISSIONS ESTALVIADES PER LES INSTAL·LACIONS D’ENERGIES RENOVABLES 
 
L’estalvi d’emissions associat a la producció energètica de les instal·lacions d’energies renovables 
municipals ha experimentat un important creixement, sobretot gràcies  a la posada en marxa de 
instal·lacions solars tèrmiques. 
  
 
Figura  34Emissions estalviades per les instal·lacions municipals per la producció d’energia renovable  

t. CO2 eq. 2005 2007 

Tèrmica 18,17 101,95 
Fotovoltaica 2,63 3,28 
Total 20,80 105,23 
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3.5 AVALUACIÓ DE LES EMISSIONS LLIGADES A LA MOBILITAT: TRÀNSIT URBÀ 
I TRANSPORT PÚBLIC 

 
El tercer àmbit d’anàlisi de l’inventari d’emissions de GEH, tal com es descriu a l’apartat de metodologia, 
fa referència a la descripció de les emissions de GEH del municipi associades a la mobilitat atès que el 
transport és un dels principals sectors emissors de GEH del municipi. En aquest sentit, es presenten de 
forma diferenciada les emissions del transport segons: 
 

• Trànsit urbà. 
• Transport públic. 
• Flota de vehicles (propis i serveis externalitzats). 

 
 Taula 52 Evolució de les emissions lligades a la mobilitat 

t. CO2 eq. 2005 2007 
Transport  urbà 95.920,13 101.254,41 
Transport públic 116,84 252,47 
Transport flota pròpia 746,83 942,11 
Total 96.783,80 102.448,99 

 
 
Figura  35 Evolució de les emissions lligades a la mobilitat 2005 - 2007 i distribució per fonts de l’any 2005 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament 
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4 DIAGNOSI ENERGÈTICA ESTRATÈGICA 
 
La diagnosi energètica estratègica pretén identificar, a partir de les dades de l’inventari d’emissions i els 
fluxos energètics municipals resultants, els principals sectors i activitats consumidores d’energia i 
emissores de gasos d’efecte d’hivernacle i visualitzar els principals àmbits susceptibles d’actuació que 
suposin una major reducció, tant a nivell energètic com d’impacte sobre el canvi climàtic. 
 
La diagnosi està concebuda com un element que ha de permetre a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
focalitzar l’estratègia d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic, donant així resposta als 
compromisos establerts en el marc de la firma del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea.  
 
Finalment, destacar que l’avaluació de la situació energètica actual i tendencial del municipi que 
segueix pren com a punt de referència l’àmbit funcional de l’inventari, fruït de la necessitat de 
determinar l’aportació real del municipi al canvi climàtic des d’una visió de dinamisme i funcionalitat del 
dia a dia, atès que serà on l’Ajuntament disposarà de majors competències d’actuació.  
 

4.1 ANÀLISI DE LES EMISSIONS DE GEH TOTALS 

4.1.1 EMISSIONS TOTALS DE GEH DEL MUNICIPI 
 
Les emissions totals de GEH de Vilanova i la Geltrú corresponen a les emissions de tots els sectors, les 
dels residus i del cicle de l’aigua menys les emissions estalviades per la producció d’energia existents al 
municipi, tenint en compte les instal·lacions fotovoltaiques i la planta de cogeneració de l’EDAR. 
 
Taula 49 Evolució de les emissions totals de GEH del municipi, 2004-2007 

t. CO2 eq. 2004 2005 2006 2007 

Primari 14.774,67 16.468,36 16.443,71 17.221,09 
Domèstic 63.799,01 74.456,91 67.301,62 67.530,17 
Serveis 50.689,13 57.260,91 53.223,60 54.764,57 
Industrial 90.680,07 101.838,47 88.982,05 89.719,96 
Transport 97.076,48 96.783,80 100.886,82 102.448,99 
Aigua 4.199,53 4.773,12 4.771,72 4.746,55 
Residus 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Producció d’energia  - -2,63 -2,63 -438,05 
Total 350.768,09 381.965,46 361.219,30 363.216,66 
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Figura  36 Evolució de les emissions totals de GEH de Vilanova i la Geltrú  2004-2007 i distribució per sectors de 
l’any 2005 
 

 
Font: Dades de l’ICAEN facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
Al municipi de Vilanova i la Geltrú, i tal com s’observa en la figura anterior, els sectors transport i 
industrial emeten el 52% de les emissions del municipi. Per darrera es troben el sector domèstic i el 
sector serveis, amb el 20% i el 15% de les emissions respectivament. Per contra, les emissions dels 
sector residus, primari i aigua corresponen al 13% de les emissions globals. 
 
Si s’observa la tendència que han tingut les emissions, aquestes al 2007 han disminuït un 4,79% 
respecte el 2005. La disminució és deguda entre altres factors a una disminució important de les 
emissions del sector domèstic i residus, de l’ordre del 11% així com en menor mesura del sector 
industrial. 
 
 
Taula 50 Comparació de l’evolució de les emissions totals de GEH per càpita del municipi amb la mitjana catalana 
i estatal 

t. CO2 eq.habitant 2004 2005 2006 2007 

Vilanova i la Geltrú 5,90 6,22 5,75 5,66 
Catalunya 8,33 8,46 7,99 7,94 
Espanya 9,86 9,99 9,69 9,79 

 
Si es fa un anàlisi comparatiu del total d’emissions de GEH per càpita del municipi de l’any base, 
s’observa que el valor de Vilanova i la Geltrú es troba un 26% per sota del valor mig de Catalunya i un 
37% per sota la mitja espanyola. Aquest valor és positiu i ens indica que les emissions derivades de 
Vilanova i la Geltrú són inferiors a molts municipis catalans i/o estatals. Tot i això caldrà millorar 
l’eficiència de les instal·lacions mitjançant les accions descrites en el PAES per tal de millorar aquest 
valor i aconseguir l’estalvi d’emissions d’acord amb el Pacte d’alcaldes i alcaldesses. 
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4.1.2 EMISSIONS TOTALS DE GEH DE L’AJUNTAMENT 
 
Les emissions totals de GEH de l’Ajuntament de  Vilanova i la Geltrú corresponen a les emissions dels 
diferents serveis, instal·lacions i equipaments que aquest disposa, menys les emissions estalviades per 
la producció d’energia d’instal·lacions de titularitat pública. 
 
Taula 51 Evolució de les emissions totals de GEH de l’Ajuntament, 2005-2007 

t. CO2 eq. 2005 2007 

Enllumenat 1.766,86 2.259,38 
Semàfors 102,65 128,57 
Equipaments 3.204,74 3.250,98 
Flota vehicles municipals 222,24 222,24 
Flota vehicles serveis externalitzats 524,59 719,87 
Transport públic 116,84 252,47 
Producció d’energia del sector municipal -2,63 -3,28 
Total 5.935,29 6.830,23 

 
 
Figura  37 Evolució de les emissions totals de GEH de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2005-2007 i distribució 
per sectors de l’any 2005 

 
Font: Dades facilitades per l’Ajuntament  
 
El pes més important de les emissions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú correspon a als 
equipaments municipals els quals representen el 54% de les emissions de GEH municipals. En aquests 
equipaments s’inclou l’Ajuntament, els centres administratius i d’oficines, els educatius, els esportius, 
els centres socioculturals i la resta d’usos que trobem dins dels edificis.  En aquest sentit, els edificis que 
presenten un pes més important en les emissions són els equipaments esportius, que suposen el 51% 
de les emissions del 2005 associades als equipaments, i els centres educatius amb un 25% de les 
emissions totals dels equipaments municipals. 
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A continuació dels equipaments, es troben les emissions derivades de l’enllumenat municipal que 
representen el 30% de les emissions municipals. En contrapartida, les emissions derivades dels 
semàfors, de la flota de vehicles (municipals i serveis externalitzats) i el transport públic, sols 
representen el 17% de les emissions de l’Ajuntament. 
 
En el cas del transport el pes més important pel què fa les emissions recau sobre la flota de vehicles 
externalitzats i en concret sobre  la recollida de residus, que representen el 78% de les emissions del 
servei externalitzat, corresponent el 12% restant a la neteja viària del municipi. 
 
En termes generals, s’observa un increment del 14% de les emissions de GEH l’any 2007 respecte l’any 
base, associat a un augment de les emissions de l’enllumenat així com de les emissions lligades als 
serveis externalitzats i al transport públic, que han representat un increment del 28%, 37% i 116% 
respectivament de les emissions de GEH associades. 
 
Finalment, en relació l’estalvi d’emissions derivat de les instal·lacions d’energies renovables instal·lades 
en el municipi s’observa que aquest és mínim, atès que el nivell d’implantació d’aquestes en els anys 
analitzats és baix. 
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4.1.3 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL DE MUNICIPI I AJUNTAMENT 
 
A continuació es presenta la relació de punts forts i punts febles detectats en l’anàlisi de les emissions 
totals del municipi i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
 

ÀMBIT ENERGÈTIC PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

• Inversió del ritme de creixement de 
les emissions a partir del 2005, 
amb una tendència de decreixement 
posterior.   

• Increment de les emissions globals 
del municipi en el període 2004-
2007. 

• Reducció de les emissions 
derivades del sector industrial i del 
sector residus. 

• Increment destacat de les 
emissions en els sectors domèstic i 
serveis. MUNICIPI  DE 

VILANOVA I LA 
GELTRÚ • Increment de la producció 

d’energies renovables, destacant 
l’aportació de la planta de 
cogeneració de l’EDAR i la 
implantació d’instal·lacions 
tèrmiques a conseqüència de 
l’entrada en vigor del Decret 
d’ecoeficiència. 

 

• Reducció de les emissions dels 
centres educatius, que són els 
segons en aportació en el sector 
equipaments. 

• Increment de les emissions de 
l’Ajuntament, principalment per 
l’augment derivat de les emissions 
associades a l’enllumenat públic. 
 

• Lleuger increment de la implantació 
d’energies renovables en els 
equipaments municipals, però amb 
un llarg recorregut per ampliar. 

• Pes majoritari de les emissions de 
l’Ajuntament associades als 
equipaments municipals, entre els 
que destaca l’important aportació 
de les emissions dels centres 
esportius. 

AJUNTAMENT 

 • Increment de les emissions 
derivades de la flota de vehicles, 
sobretot pel que fa a serveis 
externalitzats. 
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4.2 ANÀLISI DE LES EMISSIONS DE GEH DELS PRINCIPALS SECTORS 
 
A continuació es realitza l’anàlisi energètica i d’emissions dels sectors principals sobre els quals 
l’Ajuntament pot incidir en la seva disminució, quedant-se excloses les emissions derivades dels sectors 
primari i industrial, donat que aquests sectors no són objecte de les accions del PAES. 
 
En aquest sentit s’analitzen les emissions de l’any base dels sectors domèstic, serveis, transport, residus 
i el cicle de l’aigua, que representen el 69% de les emissions totals del municipi. Per tant, les accions 
encaminades a disminuir les emissions d’aquests sectors afecten un volum important de les emissions 
globals del municipi. 
 
En l’avaluació que es realitza sector a sector es descriuen els valors d’emissions sense tenir en compte 
les emissions estalviades en la producció local d’energia, que es tracten de forma independent. 
 

4.2.1 SECTOR DOMÈSTIC 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 74.456,91 

%  Emissions 19,49% 

Indicador (t. CO2 eq./hab.) 1,21 

 
 
El sector domèstic representa el 19,49% del global de les emissions de Vilanova i la Geltrú. 
L’Ajuntament no disposa d’influència directa per a la disminució de les emissions d’aquest sector, sinó 
que la reducció vindrà determinada per mesures intermunicipals. De totes maneres, donat que 
representa un percentatge important de les emissions del municipi, si que pot impulsar accions que 
incentivin l’estalvi i eficiència energètica i en conseqüència, la disminució de les emissions. 
 
La major part de les emissions d’aquest sector, un 59%, provenen del consum d’electricitat derivat del 
funcionament de l’enllumenat i equips elèctrics instal·lats a les llars (destaca la incorporació dels equips 
de climatització a l’estiu i que al ser un municipi de costa, predomina la instal·lació d’acumuladors 
elèctrics com a sistema de calefacció). Les emissions derivades del consum de gas natural també 
representen un percentatge important, un 33%. Aquest consum és derivat del funcionament dels equips 
d’escalfament d’aigua i de calefacció instal·lats a les llars.  
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Taula 52 Evolució de les emissions del sector domèstic ponderat pel nombre d’habitatges, 2004-2007 

Indicadors 2004 2005 2006 2007 

Emissions sector domèstic (t. CO2) 53.181,08 74.456,91 67.301,62 67.530,17 
Nº habitatges Vilanova i la Geltrú 59.409,00 61.427,00 62.826,00 64.298,00 
t. CO2/ habitatge Vilanova i la Geltrú 0,90 1,21 1,07 1,05 
t. CO2/ habitatge Catalunya - 1,29 - - 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de la informació de la informació de l’ICAEN facilitada per la Diputació de Barcelona i dades del 
IDESCAT. 

 
 

4.2.2 SECTOR SERVEIS 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 57.260,91 

%  Emissions 14,99% 

Indicador (t. CO2 eq /hab.) 0,93 

 
 
El sector serveis representa el 14,99% de les emissions globals del municipi i com en el cas del sector 
domèstic, l’Ajuntament no té influència directa en l’estalvi d’emissions derivades del sector atès no 
disposa de competències directes, però si que pot realitzar accions per fomentar la seva disminució i 
reforçar les mesures intermunicipals que hi actuaran, com el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a 
Catalunya. 
 
La major part de les emissions del sector serveis, un 88%, provenen del consum elèctric associat a 
l’enllumenat i els equips elèctrics instal·lats en les diferents activitats econòmiques. Una menor part de 
les emissions, un 6% corresponen a les emissions degudes al consum de gas natural. En el sector serveis 
l’indicador d’emissions és de 0,93 t. CO2e/hab. 
 
Donat que la major part d’emissions són degudes al consum d’energia elèctrica, les accions a realitzar 
per part de l’Ajuntament han d’anar orientades a fomentar la reducció d’emissions de GEH del sector en 
aquesta font energètic.  
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4.2.3 SECTOR TRANSPORT 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 96.783,21 

%  Emissions 25,34% 

Indicador (t. CO2 eq /hab.) 1,58 

 
El transport representa el 25,34% de les emissions del municipi de Vilanova i la Geltrú. Aquest sector té 
un pes important en el global de les emissions municipals. En aquest sentit, l’Ajuntament cal que realitzi 
accions per a la disminució d’emissions derivades del consum de combustibles líquids del sector, atès 
que en el marc del Pacte d’alcaldes i alcaldesses a priori es compromet a la seva reducció. L’indicador 
d’emissions del sector transport és el més elevat de tots el sectors amb competència municipal, sent de 
1,58 t. CO2e/hab. 
  
Pràcticament totes les emissions d’aquest sector són resultat del transport particular (99,01%), i 
únicament el 0,99 % provenen del transport públic i municipal. Cal tenir en compte el fet que Vilanova i 
la Geltrú té un fort component d’atracció turística i això provoca una gran afluència de vehicles dels 
municipis veïns. 
 
Taula 53 Evolució de les emissions associades al sector transport i el parc mòbil del municipi, 2004-2007 
 

Parc vehicles 2004 2005 2006 2007 
Nº vehicles 37.746,85 36.928,49 36.660,86 37.246,47 
t. CO2 97.076,48 96.783,80 100.886,82 102.448,99 
t. CO2/veh 2,57 2,62 2,75 2,75 

Font: Càlculs realitzats a partir de la informació de l’ICAEN facilitada per la Diputació de Barcelona i dades del IDESCAT.  
 
Figura  38 Comparativa entre les emissions del transport i el parc mòbil, 2004-2007  

 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de l’ICAEN facilitada per la Diputació de Barcelona i dades del IDESCAT. 
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4.2.4 SECTOR RESIDUS  
 

Emissions (t. CO2 eq../any) 30.386,52 

%  Emissions 7,96% 

Indicador (t. CO2 eq /hab.) 0,49 

 
Les emissions derivades del transport i el tractament de residus representen el 7,96% de les emissions 
emeses a l’atmosfera per l’activitat del municipi. La major part de les emissions, el 99%, són degudes al 
tractament del propi residu, mentre que el transport representa el 1% de les emissions restants. 
 
Si ens fixem en l’evolució de les emissions dels residus a Vilanova en el període 2004-2007 observem 
que a partir del 2005 aquestes tendeixen a reduir-se 
 
Taula 54 Evolució de les emissions derivades de les diferents fraccions de residus, 2004-2007 
 

t. CO2 2004 2005 2006 2007 

Emissions derivades fracció orgànica i 
rebuig 31.870,21 32.868,11 32.900,32 30.067,41 

Emissions estalviades per la recollida de 
vidre, paper i cartró i envasos lleugers -2.321,00 -2.481,59 -3.288,15 -2.844,03 

Emissions totals tractament de residus 29.549,20 30.386,52 29.612,16 27.223,38 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Tanmateix, si s’analitza l’evolució de la recollida de les diferents fraccions s’observa com en pel mateix 
període 2004-2007 s’ha dut una tasca  des de l’Ajuntament per incrementar la recollida de les diferents 
fraccions. De totes maneres, cal seguir treballant, sobretot en referència a la recollida de matèria 
orgànica, per tal d’assolir els potencials de prevenció de residus definits en el programa PROGREMIC de 
l’Agència de Residus de Catalunya per l’horitzó 2012. 
 
Taula 55 Comparació entre % recollida de residus municipals, i objectius PROGREMIC. 

Font: Càlculs realitzats a partir de les dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

% de recollida de cada fracció respecte el total de residus generats en 
el municipi Fracció 

2004 2005 2007 

% del increment de 
valorització segons 

PROGREMIC (2005) Tendència 2004-
2007 

Matèria orgànica 7% 6% 8% 24%  

Vidre  4% 4% 5% 13%  

Paper i cartró 6% 7% 8% 18%  

Envasos lleugers 1% 2% 2% 12%  
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4.2.5 SECTOR AIGUA 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 4.773,12 

%  Emissions 1,25% 

Indicador (t. CO2 eq /hab.) 0,08 

 
 
Les emissions de GEH associades al cicle de l’aigua del municipi, representen un percentatge molt petit 
de l’afectació global del municipi i no es disposa de competència total per influir en la seva reducció.  
 
El bombeig de l’aigua del municipi representa el 44% de les emissions del municipi, esdevenint els 
percentatges de potabilització i depuració del 31% i 25% respectivament. 
 
Tot i això, cal destacar que l’any 2007 ha entrat en funcionament un equip de cogeneració cabinat i 
insonoritzat capaç de transformar biogàs en energia elèctrica, i aprofitar el calor generat per tal 
d'escalfar els fangs a digestió mitjançant el bescanviador de calor existent a la instal·lació, que l’any 
2007 ha produït 981,43MWh que suposa un estalvi energètic del 40%. 
 
En relació al consum d’aigua anual per càpita, l’any 2005 aquest es va situar en 81,21 m3, situant-se 
per sota el rati català. Tot i aquest valor favorable, cal seguir prenent mesures des de l’Ajuntament 
envers els diferents sectors d’activitat per reduir el consum. 
 
Taula 56 Dades del consum d’aigua a Vilanova i la Geltru, any 2005 
 

Indicadors 2005 

Consum d’aigua (m3/any) 4.988.894 
Rati Vilanova (m3/any i hab.) 81,21 
Rati Catalunya (m3/any i hab.) 93,21 

Font: Càlculs realitzats a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona. 
 
Actualment Vilanova i la Geltrú compta amb una ordenança de l’Aigua amb la finalitat de vetllar per 
l'estalvi eficient i per l'ús racional de l'aigua com a bé escàs que és. En aquest sentit, l’ordenança 
regula la incorporació de mesures d’estalvi d’aigua als edificis, construccions i activitats,  i determina en 
quins casos i circumstàncies són obligatòries al terme municipal de Vilanova i la Geltrú 
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4.2.6 PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIA 

4.2.6.1 PRODUCCIÓ ENERGIA ELÈCTRICA 
 

Emissions estalviades  
(t. CO2 eq /any) 2,63 

% d’autoabastament d’energia 
elèctrica 0,0005% 

 
La implantació d’energies renovables al municipi de Vilanova i la Geltrú no es produeix fins a l’any 2005, 
quan s’instal·la una primera coberta de 5kW, i en l’actualitat hi ha diferents en projectes en execució. 
 
Taula 57 Evolució dels nombre d’instal·lacions fotovoltaiques de la seva potència instal·lada, 2004-2007 
 

Indicadors 2004 2005 2006 2007 
Nº instal·lacions 0 1 1 1 
Potència instal·lada  (kWp) 0 5 5 5 

Font: Dades de l’ICAEN  facilitades per la Diputació de Barcelona 
 
 

4.2.6.2 PRODUCCIÓ ENERGIA TÈRMICA 
 

Emissions estalviades  
(t. CO2 eq /any) 18,17 

 
L’estalvi d’emissions de les instal·lacions tèrmiques es calcula en base a l’estalvi en consum de gas 
natural. 
 
En el període 2004-2007 el nombre d’instal·lacions solars tèrmiques ha augmentat en un 95,8% . 
Aquest tipus de tecnologia també ha experimentat un creixement important en els últims anys, derivat 
sobretot degut a l’entrada en vigor de normatives com el Codi Tècnic de l’Edificació. Vilanova disposa 
d’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis i 
construccions situats al terme municipal que regula la instal·lació d’aquesta tecnologia. 
 
 
Taula 58 Evolució dels nombre d’instal·lacions solars tèrmiques i de la superfície de coberta instal·lada, 2004-
2007 

Indicadors 2004 2005 2006 2007 

Nº instal·lacions 24 28 31 47 
Superfície de coberta instal·lada m2 216 252 279 423 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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4.2.7 EMISSIONS AJUNTAMENT 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 5.937,91 

%  Emissions 1,55 % 

Indicador (t. CO2 eq /hab.) 0,10 

 
 
Les emissions derivades del sector terciari municipal representen un 1,55% de les emissions del 
municipi. Aquestes són un petit percentatge respecte el global del municipi però no són menyspreables, 
ja que en aquest sector és en el qual l’Ajuntament podrà realitzar les principals mesures i és on hi ha el 
compromís més important de reducció segons el Pacte d’alcaldes i alcaldesses signat. 
 
La major part de les emissions del sector municipal són les derivades del consum elèctric (72,08%), 
sobretot degut al consum en les dependències municipals. També són importants les derivades a gas 
natural (13,37 %), derivades dels equips de climatització i dels combustibles líquids, associats 
majoritàriament a la flota municipal.   
 
En els últims 10 anys, s’han anat incrementant el nombre d’instal·lacions i edificis municipals a 
conseqüència de l’increment de població de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. La tendència actual és 
continuar creixent, amb una tendència menys acusada, i per tal és de vital importància implantar criteris 
d’eficiència energètica en les noves instal·lacions. 
 

4.2.7.1 EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 3.204,74 

%  Emissions 54% 

 
 
Els equipaments municipals representen el 54 % de les emissions de GEH del consum municipal. Els 
edificis que presenten un major nombre d’emissions de CO2 són els esportius, que representen el 49% 
de les emissions dels equipaments municipals degut als seus elevats consums en calefacció i 
il·luminació majoritàriament,  seguits dels centres educatius amb un 21% de les emissions. Els centres 
socioculturals i altres edificis municipals representen un percentatge menor. 
 
En relació a les fonts energètiques, les emissions més importants són les que provenen del consum en 
energia elèctrica (59,5%), seguides pel gas natural, bàsicament degut als equips de calefacció (40,5%). 
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Els ratis energètics dels equipaments ens indiquen el grau d’eficiència energètica dels diferents edificis i 
per tant, el seu impacte a nivell d’emissions de GEH. En aquest sentit els equipaments administratius 
presenten un rati de 19,16 KWh/m2, aquest és un valor molt baix comparat amb els ratis facilitats per la 
Diputació de Barcelona, això pot ser degut a alguna anomalia en la facturació disponible. Pel que fa als 
altres ratis, aquests estan dins dels intervals dels ratis de la Diputació de Barcelona. 
 
De la mateixa manera si es comparen els ratis del 2005 i 2007 s’observa que al 2007 creix el rati dels 
equipaments socioculturals un 62,7% respecte el 2005. Pel que fa a la resta de ratis alguns 
disminueixen acusadament, podent ser atribuïble a una anomalia en la facturació o en la gestió 
energètica mitjançant el WINCEM. 
 
Taula 59 Evolució dels ratis energètics de l’Ajuntament 2005-2007 

kWh/m2 2005 2007 Ratis Diputació de 
Barcelona Ev. 2005-2007 

Administració 18,1 17,3 133,47  
C. Educatius 70,4 41,2 91,23  
C. Socioculturals 54,3 88,3 104,33  
C. Esportius 294,1 284,8 227,36  
Altres Edificis - 10,5 25,33 - 
Total 436,9 442.1 -  

Font: Càlculs realitzats a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
Atesa la manca de dades precises, els resultats obtinguts pels ratis energètics dels edificis administratius  no es 
poden considerar rellevants. 
 
Els ratis energètics dels equipaments ens indiquen el grau d’eficiència energètica dels diferents edificis i 
per tant, el seu impacte a nivell d’emissions de GEH. En aquest sentit els Centres Educatius i 
socioculturals presenten uns ratis de 70,4 i 54,.3 KWh/m2 respectivament i es troben dins dels 
paràmetres de normalitat si els comparem amb els ratis facilitats per la Diputació de Barcelona, tot i que 
degut a la qualitat de les dades aquest valor podria no ser exacte. Per altra banda els equipaments dels 
centres esportius que presenten un rati de 294,1 KWh/m2, rati superior al facilitat per la Diputació de 
Barcelona i són els que tenen un consum energètic més elevat. 
 
Així mateix, si s’analitzen els valors dels ratis a l’any 2007 s’observa com els centres esportius han 
disminuït lleugerament el seu rati. De la mateixa manera si es comparen les ratis del 2005 i 2007 
s’observa que al 2007 són inferiors  al 2005 i únicament en el cas dels centres socioculturals s’observa 
un augment del seu valor. De totes maneres, com ja s’ha comentat anteriorment degut a la qualitat de 
les dades que s’ha disposat aquest resultats no es poden considerar rellevants  
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4.2.7.2 ENLLUMENAT PÚBLIC 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 1.766,86 

%  Emissions 29,76% 

 
 
L’enllumenat públic representa un percentatge important de les emissions del sector municipal, amb un 
29,76 %. A més, en els últims anys s’han incrementat el nombre de punts de llum degut al creixement 
del municipi. Aquest fet ha comportat un increment important de consum elèctric, i per tant és important 
realitzar accions per tal de minimitzar les emissions derivades. 
 
Taula 60 Evolució de les emissions associades a l’enllumenat públic, anys 2005-2007 

Indicadors 2005 2007 Ev. 2005-2007 

t. CO2 eq. enllumenat 1.766,86 2.259,38  
Nº de punts de llum4 7.597 7.597  
t. CO2 eq. Enllumenat/punts de llum 0,2326 0,2974  

Font: Càlculs realitzats a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

Vilanova i la Geltrú disposa d’un Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior, el qual s’haurà 
d’adaptar al nou Real Decret 1890-2008 “Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
4 Es considera que el nº de punts de llum s’ha mantingut constant ja que només es disposa de dades per l’any 2007 
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4.2.7.3 SEMÀFORS 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 102,65 

%  Emissions 1,73% 

 
 
Les emissions associades als semàfors únicament representen 1,73% de les emissions de GEH del 
sector municipal.  
 
Taula 61 Evolució de les emissions associades als semàfors, any 2005-2007 

Indicadors 2005 2007 Ev. 2005-2007 

t. CO2 eq. semàfors 85,26 116.09  
Nº d’unitats semafòriques5 231,00 231,00 - 
t. CO2 eq. semàfors/ Nº d’unitats semafòriques 0,3690 0,5025  

Font: Càlculs realitzats a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 

4.2.7.4 FLOTA DE VEHICLES MUNICIPALS 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 222,24 

%  Emissions 3,74% 

 
 
Les emissions associades a la flota de vehicles representen el 3,74% del total del sector municipal. 
Aquest percentatge no és massa elevat, però és necessari realitzar accions per tal de minimitzar les 
emissions derivades d’aquest àmbit, atès que existeix un ampli camp de reducció del consum. 
 
En aquest sentit, seria aconsellable que els centres de treball municipals amb major nombre d’ocupants 
disposessin d’un Pla de desplaçament d’empresa (PDE). 
 
Els serveis que acumulen més emissions són el de neteja, policia local i la brigada respectivament. Això 
també és degut a les necessitats de desplaçament d’aquest serveis i caldrà prioritzar les accions en 
aquests departaments. 
 

                                                                        
5 Es considera que el nº de punts de llums és el mateix per l’any 2005 i 2007 ja que només es disposa de dades de l’any 2007 
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4.2.7.5 FLOTA DE VEHICLES EXTERNALITZATS. 
 

Emissions (t. CO2 eq /any) 524,59 

%  Emissions 8,83% 

 
Les emissions associades als serveis externalitzats, que inclouen la neteja viària i els contractes de 
recollida de residus del municipi representen el 8,83% del total de les emissions de l’Ajuntament. El 
78,56% d’aquest percentatge correspon als serveis de recollida de residus. 
 
En aquest sentit, seria aconsellable incorporar clàusules ambientals en els plecs de contractació de 
serveis municipals que facin ús de flota de vehicles, d’acord amb les prescripcions del punt anterior. En 
aquest sentit, els contractes externalitzats de què disposa l’Ajuntament de Vilanova es troben en la 
següent situació: 
 
Taula 62Estat dels contractes dels serveis externalitzats del municipi 

EMPRESA CONTRACTADA ÀMBIT DATA DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI ESTAT DE LA CONCESSIÓ 

CESPA Jardineria zona A 2008 2 anys prorrogables a 2 més. 
Actualment primera fase. 

TEGAR Jardineria zona B 2008 Conveni interadministratiu de 
cooperació. 10 anys 

COMPAÑIA CATALANA DE SERVICIOS Servei de recollida 
d’escombraries - - 

FORMACIÓ I TREBALL. FUNDACIÓ 
PRIVADA 

Recollida de cartró porta a 
porta - - 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES 
CONTRATADAS Servei de Neteja  viària - - 

TRANSPORT CIUTAT COMTAL Servei de Transport urba de 
viatgers - - 

SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA 
MEDITERRÀNIA (SEMAC 

Serveis Marítims i Costers de la 
Mediterrània (SEMAC) - - 

AGREGO FACILITY SERVICES S.L. Manteniment de instal·lacions 
esportives - - 

PARC’S JUEGOS INFANTILES I 
JARDINERIA S.L. 

Manteniment de zones de jocs 
infantils 2008 Prorrogat fins 21/12/2009 

Font: Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
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4.2.7.6 TRANSPORT PÚBLIC 

 
 
El transport públic representa el  1,97 % de les emissions de l’Ajuntament. Tot i que no és un valor massa 
elevat, si que cal considerar accions en aquest àmbit. Per exemple, caldria treballar per tal d’obtenir una 
flota de transport públic urbà 0 emissions, com a resultat de la compra de vehicles elèctrics i la 
implantació d’un subministrament elèctric de càrrega dels vehicles 100% renovable, procedent de la 
instal·lació de panells fotovoltaics a les cotxeres. 
 

4.2.8 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL DE MUNICIPI 
 
A continuació es presenta de forma sintètica les principals conclusions que s’extreuen de l’anàlisi 
d’emissions de GEH dels diferents sectors descrits. 
 
 

ÀMBIT ENERGÈTIC PUNTS FORTS PUNT DÈBIL 

• Reducció de les emissions del 
sector respecte del 2005 en un 9%. 

• Pes important (19,49%) dins de les 
emissions globals del municipi i 
poca capacitat d’influència. 

SECTOR DOMÈSTIC  • Important implantació de sistemes 
de calefacció elèctrics, en contra de 
sistemes de gas natural menys 
contaminants. 

• Pla de Mobilitat Urbana en procés 
d’elaboració. 

• Elevat nombre d’emissions 
derivades del sector. 

• Presència de xarxa de carrils 
bicicleta. 

• Emissions principals derivades del  
transport privat, sense molta 
influència directa per part de 
l’Ajuntament. 

• Existència del Pla de la Bicicleta 
preveu passar dels 6,8km de carril 
bici de l’estiu de 2006 a 40,1 km 
l’any 2010 i a la vegada augmentar 
cada any el nombre d’aparcament 
de bicicletes en unes 200 places, 
passant de les 1.000 existents 
l’estiu de 2006 a 2.000 l’any 2010. 

• Manca de restricció de 
l’aparcament de vehicles al nucli 
urbà. 

• Existència d’un servei de compartir 
cotxe. (www.vilanova.org) 

 

SECTOR TRANSPORT 

• Xarxa d’aparcaments perifèrics, 
entre ells el Park & Ride de l’estació 
de RENFE de Vilanova. 

 

Emissions ( t. CO2 eq /any) 116,84 

%  Emissions 1,97% 
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ÀMBIT ENERGÈTIC PUNTS FORTS PUNT DÈBIL 

 • Bonificació de l’impost de vehicles 
de tracció mecànica sobre vehicles 
elèctrics o bimodals. 

 

 

• Existència de campanyes d’altres 
vectors com l’aigua amb bona 
resposta per part del sector. 

• Absència d’accions per fomentar 
l’ús racional de l’energia. 

SECTOR SERVEIS 
• Forta presència del sector comercial 

i existència d’agrupacions que 
afavoreixen la difusió d’informació. 

 

• Reducció de les emissions del 
sector residus en el període 2004-
2007 en resposta a una reducció de 
la fracció rebuig respecte la resta de 
fraccions. 

• Elevat % de producció de fracció 
rebuig, pel que es fa necessari 
treballar en la minimització 
d’aquests. 

SECTOR RESIDUS 
 • Manca de competències directes en 

la gestió de les instal·lacions de 
residus, perquè aquestes puguin 
realitzar aprofitament energètic. 

• Baix nombre d’emissions derivades 
associades al cicle de l’aigua. 

• Manca de competències directes en 
la gestió dels equipaments del cicle 
de l’aigua. EL CICLE DE L’AIGUA 

 • Existència d’un equip de 
cogeneració a l’EDAR que permet 
estalviar 9MWh any. 

 

• Condicions climàtiques favorables 
per instal·lar panells fotovoltaics. 

• Elevat cost d’inversió. 

• Els sistemes fotovoltaics són d’una 
tecnologia desenvolupada a nivell 
català. 

• Poca presència  d’instal·lacions 
fotovoltaiques en instal·lacions 
municipals. 

• Energia renovable és pròxima als 
punts de consum. 

• Condicions poc favorables per la 
instal·lació d’aerogeneradors. 

• Disponibilitat de coberta lliure per 
la implantació de panells 
fotovoltaics. 

 

• Existència del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

 

PRODUCCIÓ 
D’ENERGIA 
ELÈCTRICA 

• Existència de diferents tipus de 
subvencions per a la producció 
d’energies renovables. 

 

• Condicions climàtiques favorables. • Baixa presència d’ instal·lacions de 
panells solars tèrmics. 

PRODUCCIÓ 
D’ENERGIA TÈRMICA 

• Tecnologia desenvolupada a nivell 
català. 

• Poques instal·lacions amb 
demanda important d’ACS. 
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ÀMBIT ENERGÈTIC PUNTS FORTS PUNT DÈBIL 

• Existència de l’Ordenança sobre la 
incorporació de sistemes de 
captació d’energia solar tèrmica als 
edificis i construccions situats al 
terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 

• Manca de bonificació de les 
llicències d’obres i d’activitats que 
fomentin la instal·lació d’energies 
renovables. 

• Disponibilitat de coberta lliure per 
la implantació de panells solars. 

• Manca de bonificació de l’IAE per 
activitats amb instal·lacions solars 
tèrmiques. 

• Energia renovable i pròxima als 
punts de consum.  

• Existència del Codi Tècnic de 
l’Edificació.  
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4.2.9 TAULA RESUM DE PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES A NIVELL D’AJUNTAMENT 
 

ÀMBIT ENERGÈTIC FORTALESES DEBILITATS 

• Baix percentatge d’emissions 
respecte el global del municipi. 

 

SECTOR MUNICIPAL • Presència  d’instal·lacions 
renovables en equipaments 
municipals 

 

• Substitució progressiva de 
làmpades de VM per VSAP. 

• Elevat pes dins de les emissions 
municipals. 

• Control centralitzat de l’enllumenat 
públic. 

• Absència de làmpades amb 
tecnologia LED. 

SECTOR MUNICIPAL. 
ENLLUMENAT 
PÚBLIC 

 • Poca disgregació del nucli urbà. 

• Baix nombre d’emissions derivades 
del consum en semàfors. 

• Baixa presència d’òptiques LED. 
SECTOR MUNICIPAL. 
SEMÀFORS • Disponibilitat de subministraments 

independents pels semàfors. 
 

• Substitució progressiva de 
làmpades incandescents per altres 
de baix consum. 

• Manca de coordinació en la gestió 
energètica dels equipaments, per 
tal de porta un control exhaustiu del 
consum energètic.  

• Dispositius de programació horària 
per l’enllumenat exterior de les 
dependencies. 

• Elevat nombre de fluorescents amb 
balast convencional. 

• Absència de gas-oil per la 
calefacció dels equipaments. 

• Manca de sistemes d’aturada 
automàtica en els equipaments. 

• Alta disponibilitat de coberta en les 
dependencies per la instal·lació de 
panells solars 

• Tancaments amb vidre simple amb 
pèrdues tèrmiques. 

SECTOR MUNICIPAL. 
EQUIPAMENTS  

 • Manca de dobles portes en els 
accessos que provoquen pèrdues 
tèrmiques. 

• Absència de Plans de Desplaçament 
d’Empresa (PDE). 

• Baix percentatge d’emissions en el 
global de les emissions de 
l’Ajuntament. • Presència de vehicles de 

matriculació antiga en els serveis de 
l’Ajuntament. 

SECTOR MUNICIPAL. 
FLOTA VEHICLES 

 • Manca de clàusules ambientals en 
els contractes de serveis 
externalitzats. 
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4.3 ANÀLISI DEL POTENCIAL D’IMPLANTACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES EN 
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
En les VAE s’ha detectat la possibilitat d’instal·lació d’energies renovables, concretament panells 
fotovoltaics per la generació d’energia elèctrica a partir de la llum solar. Per tant, existeix un potencial 
d’instal·lació d’energia fotovoltaiques en cobertes públiques de Vilanova i la Geltrú. Les dependències 
són: Biblioteca Joan Oliva, Biblioteca Armand Cardona, CEIP Pompeu Fabra, CEIP Aragai, Centre Cívid la 
Collada-Sis camins, CEIP Canigó i Centre Cívic de St. Joan. 
 
A més, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de l’ALE ha realitzat un estudi del potencial 
d’instal·lació en equipaments municipals, que complementa l’anàlisi realitzats a les VAE. Els 
equipaments potencials fruït de l’estudi són: Camp de futbol, CEIP Ginesta, Cementiri, Parc del Garraf, 
Edifici Neapolis i Punt net. 
 
Com a tercera via d’incrementar les instal·lacions fotovoltaiques al municipi, cal destacar la iniciativa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que ha cedit les cobertes de la Llar d'Infants l'Escataret i de les naus 
de Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM) per a col·locar-hi una instal·lació fotovoltaica 
connectada a la xarxa elèctrica, una iniciativa pionera en la que també hi podran participar 
econòmicament aquelles persones o entitats que ho desitgin mitjançant aportacions econòmiques 
voluntàries.  
 
A partir de les VAES realitzades, l’estudi de l’ALE i les iniciatives pròpies de l’Ajuntament s’ha detectat la 
següent possibilitat d’instal·lació de les següents fotovoltaiques: 
 
Taula 67 Potencial instal·lació centrals fotovoltaiques en dependències de municipals de Vilanova i la Geltrú. 
 

EQUIPAMENT 
POTENCIA 

INSTAL·LADA 
(kWp) 

PRODUCCIÓ 
ELÈCTRICA 
(kWh/any) 

t. CO2 
ESTALVIADES 

CEIP ARAGAI 37 ,0 48.463 19,39 
CEIP CANIGÓ 42,0   55.013 22,01 
CENTRE CÍVIC ST. 
JOAN 19,0  24.887 9,95 

BIBLIOTECA ARMAND 
CARDONA 11,0   14.408 5,76 

BIBLIOTECA JOAN 
OLIVA 11,0   14.408 5,76 

CEIP POMPEU FABRA 32,0  41.914 16,77 
CENTRE CÍVIC LA 
COLLADA-SIS 
CAMINS 

121,0  158.489 63,4 

POLIESPORTIU DEL 
GARRAF 196,0  256.725 102,69 

CAMP DE FUTBOL 44,8  58.680 23,47 
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EQUIPAMENT 
POTENCIA 

INSTAL·LADA 
(kWp) 

PRODUCCIÓ 
ELÈCTRICA 
(kWh/any) 

t. CO2 
ESTALVIADES 

CEIP ARJAU 49,8  65.229 26,09 
CEIP GINESTA 212,5  278.337 111,33 
CEMENTIRI 79,7  104.393 41.76 
PARC DEL GARRAF 108,2  141.723 56,69 
NEAPOLIS 70,2  91.950 36,78 
PUNT NET 7,4   9.640 3,86 
LLAR INFANTS 
ESCATARET 20,7 27.061 10,55 

NAUS DE PIVSAM 24,0 31.436 12,26 
TOTAL 926,3 1.422.756 526,76 

 
Font: Càlculs realitzats a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
En les VAE també s’ha detectat la possibilitat d’instal·lar panells solars tèrmics d’aigua calenta sanitària 
al Pavelló Poliesportiu del Garraf. 
 
 

4.4 ANÀLISI DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA DE L’AJUNTAMENT 
 
Actualment l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitza l’anàlisi i el control dels diferents 
subministraments elèctrics dels equipaments i enllumenat públic a través de l’Agència Local de l’Energia 
(ALE) juntament amb la coordinació amb altres departaments. L’agència actualment coordina la gestió 
energètica a través d’un sistema d’informació i gestió energètica (WinCEM), que permet gestionar les 
dades de facturació i consum introduïdes i així poder fer el seguiment i control de les diferents dades 
energètiques.  
 
L’ALE, a més del control dels subministraments del municipi realitza l’assessorament energètic als 
tècnics municipals i facilita el suport necessari per a la tramitació de subvencions energètiques. 
 
Amb l’elaboració del PAES, l’Ajuntament es compromet en la reducció de les emissions derivades de la 
seva activitat i per tant en la implantació d’una sèrie d’accions energètiques. Això implica la necessitat 
d’un major control de la situació energètica dels diferents equipaments municipals. En aquest sentit és 
indispensable disposar d’una figura interna encarregada d’impulsar les accions pràctiques d’estalvi 
energètic i energies renovables en els diferents centres municipals, així com de conèixer i transmetre les 
seves dades energètiques, a més de coordinar i gestionar el programa d’accions establertes en el 
present PAES, que anomenarem gestor energètic municipal, que en principi recauria sobre l’ALE però 
amb una major dotació de personal.  
 
Apuntar, que en el cas de Vilanova i la Geltrú, tenint en compte la quantitat d’equipaments i 
instal·lacions i els seus consums derivats, és recomanable que de forma complementària a l’ALE, que 
alguns del serveis municipals siguin cedits a una empresa de serveis energètics (ESCO), que permetrà 
optimitzar i disminuir el consum energètic associat a dits serveis. 
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Una de les accions que també cal desenvolupar per aquesta figura, a més de garantir l’estalvi i 
l’eficiència energètica en les instal·lacions municipals pot ser la difusió de l’estat energètic de les 
instal·lacions i els equipaments municipals al personal i també a la població, com a usuaris dels 
mateixos. D’aquesta manera, l’Ajuntament actua com a model de gestió energètica, realitzant a més una 
sensibilització energètica de la població. 
 
A nivell genèric també és important disposar de criteris d’eficiència energètica alhora d’escollir 
materials, energies i proveïdors. Per aquest motiu es recomana d’establir uns criteris de compra 
energètics d’equips, comuns per a tot l’àmbit municipal.
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5 OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE REDUCCIÓ I ÀMBITS D’ACTUACIÓ 
 
El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet a tots els municipis adherits a reduir les seves emissions de 
GEH en més d’un 20%. A continuació es defineixen quins són els àmbits de compromís del PAES. 
 

5.1 SELECCIÓ DELS ÀMBITS DE COMPROMÍS DEL PAES 
 
El desenvolupament del PAES implica dur a terme propostes en la totalitat d’àmbits municipals a 
excepció del sector industrial i sector primari, posant especial èmfasi en aquells àmbits d’actuació en 
els quals l’Ajuntament pot aplicar directament accions afavorint la reducció immediata de les emissions 
i actuant com agent exemplificador. 
 
Taula 63 Àmbits d’actuació del PAES i compromís de reducció 

Àmbit Temàtica Propostes 
d’actuació 

Compromís de 
reducció 

Percentatge de 
compromís 

Dependències municipals Sí Sí 100% 

Enllumenat públic Sí Sí 100% 
Semàfors Sí Sí 100% 
Flota municipal Sí Sí 100% 

Directe. Energètic 

Flota serveis externalitzats Sí Sí 100% 
La gestió de residus Sí Sí 100% 

El cicle de l’aigua Sí Sí 100% 
Transport públic 
municipal Sí Sí 100% 

El planejament Sí Sí 100% 

Directe. No estrictament 
energètica 

L’adquisició de béns i 
serveis Sí No No avaluable 

Domèstic Sí Sí No avaluable 
Serveis Sí Sí No avaluable 
Mobilitat urbana Sí Sí No avaluable 
Participació ciutadana Sí No  No avaluable 
Indústria No No  - 

Indirecte. No 
estrictament energètic 

Primari No No - 
 
 
D’acord amb les dades de l’inventari d’emissions i els àmbits d’actuació descrits, el PAES de Vilanova i 
la Geltrú actua sobre el 69,03% de les emissions del municipi. El total d’emissions sobre les quals 
actuarà l’Ajuntament seran 263.661,26 t. CO2, havent-se de reduir com a mínim 52.732,25 t. CO2 l’any 
2020 per assolir l’objectiu del 20% de reducció establert dins del Pacte d’alcaldes/esses. 
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Taula 64  Taula resum objectius de reducció i les tones estalviades per àmbit d’actuació 
 

LÍNIA BASE 
ANY 2005 

OBJECTIU PAES 
ANY 2020 

ÀMBIT TEMÀTICA EMISSIONS 
ÀMBITS 

D’ACTUACIÓ 

% RESPECTE 
EMISSIONS 
MUNICIPI 6 

EMISSIONS 
PER CÀPITA 

ESTALVI 
EMISSIONS 

% EMISSIONS 
REDUÏDES 

PER SECTOR 

EMISSIONS 
PER CÀPITA 
OBJECTIU 

PAES 

% EMISSIONS 
RESPECTE 

COMPROMÍS 
GLOBAL 

EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS7 
3.204,74 0,84% 0,052 2.210,79 68,99% - 0,84% 

ENLLUMENAT PÚBLIC 1.766,86 0,46% 0,029 334,66 18,94% - 0,13% 

SEMÀFORS 102,65 0,03% 0,002 35,83 34,91% - 0,01% 

FLOTA VEHICLES 
MUNICIPALS 222,24 0,06% 0,004 222,24 100,00% - 0,08% 

DI
RE

CT
E.

 E
NE

RG
ÈT

IC
 

FLOTA VEHICLES 
SERVEIS 
EXTERNALITZATS 

524,58 0,14% 0,009 524,58 100,00% - 0,20% 

LA GESTIÓ DE 
RESIDUS 30.386,52 7,96% 0,495 2.929,00 9,64% - 1,11% 

EL CICLE DE L’AIGUA 4.773,12 1,25% 0,078 397,25 8,32% - 0,15% 

TRANSPORT PÚBLIC 
MUNICIPAL 116,84 0,03% 0,002 116,84 100,00% - 0,04% 

EL PLANEJAMENT - - - - - - 0,00% 

DI
RE

CT
E.

 N
O 

ES
TR

IC
TA

M
EN

T 
EN

ER
GÈ

TIC
A 

L’ADQUISICIÓ DE 
BÉNS I SERVEIS - - - 27,49 - - 0,01% 

DOMÈSTIC 74.456,91 19,49% 1,212 11.231,46 15,08% - 4,26% 

SERVEIS 52.186,66 13,66% 0,850 3.290,82 6,31% - 1,25% 

MOBILITAT URBANA 95.920,13 25,11% 1,562 29.024,17 30,26% - 11,01% 

IN
DI

RE
CT

E.
 N

O 
ES

TR
IC

TA
M

EN
T 

EN
ER

GÈ
TIC

 

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA - - - 3.111,82 - - 1,18% 

TOTAL 263.661,25 69,03% 4,292 53.456,95 20,27% 3,42 20,27% 

 
 

                                                                        
6 El percentatge està calculat  en base la totalitat d’emissions del municipi, tenint en compte les emissions dels 
sectors indústria i primari. 
7 L’estalvi proposat incorpora la reducció d’emissions associada a la instal·lació de sistemes d’energies renovables 
en equipaments municipals. 
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5.2 ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ PER CADA ÀMBIT D’ACTUACIÓ DE LES EMISSIONS 
RESPECTE L’ANY BASE 

 
A continuació es presenta l’evolució de les emissions dels diferents àmbits sobre els que actuarà el 
PAES de Vilanova i la Geltrú, els quals en termes globals han disminuït un 2,64% respecte l’any base. 
 
En aquest sentit, si s’analitzen aquells sectors que han experimentat un major descens en les seves 
emissions i que al mateix temps són alguns del sector amb major pes en les emissions municipals, 
s’observa una davallada del sector residus del 10,41% atès un augment del percentatge en la recollida 
de les diferents fraccions de residus. Així mateix, destaca el descens de les emissions associades als 
sector domèstic i serveis, d’un 9,3% i 5,87%, una part de les quals es deuen a la reducció del consum de 
gas natural degut a les instal·lacions solars tèrmiques realitzades al municipi a partir de l’any 2005. 
 
Com es pot observar en la taula, els àmbits que han experimentat un major augment de les seves 
emissions són el transport públic, amb un creixement del 116,09% i la flota de serveis externalitzats, 
amb un 37,23%, encara que el pes d’aquest àmbits en les emissions municipals és baix. En el cas de la 
flota dels vehicles externalitzats de l’Ajuntament, l’ens municipal haurà de treballar en la incorporació de 
clàusules ambientals en els seus contractes per tal de reduir les emissions en aquest àmbit. Per altra 
banda, l’augment del transport públic reflecteix una bona política municipal pel que fa a mobilitat, 
millorant l’oferta a la ciutadania per tal de reduir el transport privat, encara que no es veu reflectida en 
una disminució de les emissions associades a la mobilitat urbana que presenten un creixement del 
5,56%. 
 
 
Taula 65 Evolució de les emissions de Vilanova i la Geltrú respecte l’any base 
 

EB 2005 ET 2007 INCREMENT 
SECTOR 

t.CO2e t.CO2e % TENDÈNCIA 

Dependències municipals 3.204,74 3.250,97 1,44%  

Enllumenat públic 1.766,86 2.259,38 27,88%  

Semàfors 102,65 128,57 25,25%  

Flota municipal 222,24 222,24 0,00%  

Flota serveis externalitzats 524,58 719,87 37,23%  

La gestió de residus 30.386,52 27.223,38 -10,41%  

El cicle de l’aigua 4.773,12 4.746,55 -0,56%  

Transport públic municipal 116,84 252,47 116,08%  

Mobilitat urbana 95.920,13 101.254,41 5,56%  

Domèstic 74.456,91 67.530,17 -9,30%  
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EB 2005 ET 2007 INCREMENT 
SECTOR 

t.CO2e t.CO2e % TENDÈNCIA 

Serveis 52.186,66 49.125,65 -5,87%  

Total 263.661,25 256.713,66 -2,64%  

  
Dins dels altres sectors que presenten un important creixement de les seves emissions en el període 
2005-2007, cal valorar l’enllumenat públic i els semàfors, atès que presenten un creixement del 
27,88% i 25,26% respectivament, tot i que l’ajuntament treballa en la implantació d’una política 
avançada d’eficiència energètica en aquest camp. 
 
 

5.3 PROJECCIÓ D’ESCENARIS D’EMISSIONS DE GEH EN ELS ÀMBITS DE 
COMPROMÍS DE REDUCCIÓ 

 
En coherència amb el llindar objectiu establert pels compromisos del Pacte d’alcaldes i alcaldesses, a 
continuació es mostra una projecció de les emissions de GEH competència de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú previstes pel període 2005-2020. El model tècnic emprat per a l’elaboració de la projecció a 
permès determinar tres escenaris diferents: 
 
• Escenari BaU8: aquest primer escenari mostra la continuïtat dels comportaments observats entre els 

anys 2005 i 2007 en els àmbits d’actuació del PAES, de manera que no es contemplen canvis en els 
patrons de consum per als anys successius, a expenses de l’evolució de la població del municipi que 
ja es té en compte en la tendència aplicada. A més, en el càlcul de la tendència, no s’ha tingut en 
compte la reducció d’emissions associada a la gestió de residus entre l’any 2005 i 2007, per 
l’entrada en funcionament de la recollida de matèria orgànica, atès que es considera un fet puntual i 
no reproduïble en els pròxims anys. La taxa de variació anual establerta per aquest escenari és de -
0,81%. 
 

• Escenari PMMCC: aquest segon escenari preveu el compliment íntegre de les mesures contemplades 
en el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 i la seva extrapolació fins a l’any 2020, de 
manera que a partir de les emissions de GEH reals sobre les que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té 
compromís de reducció, es projecten les emissions futures aplicant la tendència establerta en el 
PMMCC. La taxa de variació anual aplicada al municipi de Vilanova i la Geltrú, calculada de manera 
lineal, és d’una reducció de -1,36% anual sobre la base de l’any 2007. 
 

• Escenari PAES: aquest tercer escenari presenta l’objectiu a assolir per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú en el marc de la firma del Pacte d’alcaldes i alcaldesses. En aquest sentit, aquesta projecció 
presenta la trajectòria ideal que ha de seguir l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per assolir el 
compromís de reduir l’any 2020 en més d’un 20% de les emissions de GEH de l’any 2005, fruït de la 
implantació del futur PAES a definir.  

 
 

                                                                        
8 Per les seves sigles en anglès: Business as Usual. 
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Figura  39 Projecció d’escenaris d’emissions de GEH en els àmbits de compromís de reducció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir dades de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, DIBA, ICAEN i Pla marc de mitigació del canvi 
climàtic a Catalunya 2008-2012. 
 
La simulació d’escenaris d’emissions de GEH realitzada per al període 2005-2020, que comprèn el 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses, permet visualitzar la distancia a la que es troba el municipi de Vilanova i 
la Geltrú l’any 2007 d’assolir el principal compromís del pacte, reduir l’any 2020 més d’un 20% les 
emissions de GEH de l’any 2005, sent encara necessària una reducció de més de 45.784,66 t. CO2. 
 
Aquesta reducció presenta dos possibles àmbits d’actuació, directe a través de mesures implantades 
pel propi Ajuntament i indirecte mitjançant actuacions provinents d’estratègies i plans d’àmbit 
comunitari, estatal o regional. Per una banda, es pot observar que per l’aplicació indirecta de les accions 
del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012 es preveu una reducció 
d’emissions teòrica que permetria al municipi situar-se sobre l’objectiu del Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses. Per altra banda, si no s’implantessin noves mesures, tant directes com indirectes, la 
tendència d’’emissió actual del municipi faria que no s’assolís l’objectiu de reduir més d’un 20% les 
emissions l’any 2020.  
 
Per tant, amb aquesta projecció d’escenaris queda palesa la necessitat de que l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú impulsi actuacions pròpies amb l’objectiu de reduir el màxim les emissions de GEH municipals 
i que actuaran com a elements exemplificadors de la ciutadania, complementant-se amb les reduccions 
d’emissions teòriques que obtindrà el municipi com a resultat del desplegament de plans d’àmbit 
comunitari, estatal o regional com el Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012, 
permetent assolir l’objectiu de reduir més d’un 20% les emissions de GEH municipals l’any 2020 
respecte l’any 2005. 
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6 PLA D’ACCIÓ 
 
En el Pla d’Acció es detallen les diferents accions que l’Ajuntament es compromet a emprendre i 
aquelles més rellevants que de forma indirecta pel desplegament d’estratègies i plans d’àmbit 
comunitari, estatal o regional afectaran el municipi i permetran assolir els objectius establerts per 
l’adhesió del municipi al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, entre els que destaca la reducció de més d’un 
20% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) del municipi abans del 2020 respecte l’any 
2005. 
 
Figura  40 Projecció de la consecució de l’objectiu de reduir en més d’un 20% les emissions de Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Inventari d’emissions i el PAES elaborat per Vilanova i la Geltrú. 
 
D’aquesta manera, tenint en compte la projecció de la consecució de l’objectiu del Pacte d’alcaldes i 
alcaldesses, s’observa que l’assoliment del principal compromís del Pacte d’alcaldes i alcaldesses ve 
determinat en un 27,83% per actuacions desenvolupades pel propi Ajuntament i 72,17% per mesures 
indirectes que tindran repercussió en el municipi de Vilanova i la Geltrú.  
 
En la projecció, s’observa l’escenari PAES Global que suma la reducció d’emissions que s’obtindrà per 
les accions desenvolupades pel propi Ajuntament i les mesures indirectes que tindran repercussió al 
municipi aconseguint una reducció global del 20,27% de les emissions de GEH del municipi en relació 
l’any 2005. 
 
Així mateix, el Pla d’acció que segueix a continuació permetrà disposar a l’ens municipal d’una 
estratègia temporitzada per la mitigació dels canvi climàtic que inclou els programes i les accions 
estratègiques amb el corresponent cronograma d’implantació i valoració econòmica. 
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En aquest sentit, l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi permetrà a 
l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  
 

• Incrementar l’eficiència i coherència de l’acció municipal en matèria de canvi 
climàtic,mitjançant actuacions especifiques. 

• Reduir les emissions de GEH municipals com a mínim un 20% al 2020 respecte les ,emissions 
de l’any 2005. 

• Aconseguir un 20% de l’eficiència energètica en el consum municipal. 

• Disposar d’una quota del 20% de fonts d’energies renovables en el mix energètic del municipi. 

• Promoure la participació de tots els agents municipals implicats, com a resultat de la promoció 
i sensibilització efectuada pel propi Ajuntament. 

 
 

6.1 ESTRUCTURA DEL PLA D’ACCIÓ 
 
A partir de l’escenari PAES visualitzat en la projecció d’emissions efectuada a la fase d’inventari i 
diagnosi del municipi, s’elaboren les estratègies i propostes d’acció per portar a terme una minimització 
dels GEH amb l’objectiu que el municipi assumeixi els compromisos derivats de l’adhesió al Pacte 
d’Alcaldes/esses.  
 
En aquest sentit, les accions proposades han d’anar en la línia de les propostes existents en la 
documentació de referència del municipi, com les accions de l’Agenda 21, el Pla d’Adequació lumínica 
del municipi, Pla d’actuació de l’Agència local de l’energia... així com altres projectes engegats des de 
l’Ajuntament. 
 
Així mateix, el document final del PAES s’estructura jeràrquicament en programes i accions 
estratègiques i en la línia d’agilitzar la lectura i la comprensió de les propostes d’actuació incloses en el 
Pla, es presenta en format fitxa amb una estructura homogènia per a totes les accions.  
 
Cada acció està identificada per una numeració específica anomenada codi, que està formada per un 
codi de tres xifres, que dóna informació sobre el tipus d’acció. A més cada codi, incorpora una quarta 
xifra que determina dins de la tipologia d’acció a quina acció correspon. 
 
 
Figura  41 Codificació de les accions del PAES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Diputació de Barcelona. 

ÀMBIT: DIRECTE 

TIPUS ÀMBIT: NO ESTRICTAMENT ENERGÈTIC TEMÀTICA: CICLE DE L’AIGUA 

ACCIÓ Nº 5 D’AQUEST TIPUS 

1.2.2/5 
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En aquest sentit la primera de les xifres indica l’àmbit de l’acció directe (codi 1) o indirecta (codi 2). La 
segona xifra, ens indica si dins l’àmbit aquella acció és estrictament energètic  (codi 1.1) o no 
estrictament energètic (codi 1.2 o 2.1). Per últim, el tercer codi indica la temàtica de l’acció 
(dependències municipals, enllumenat públic, semàfors, flota municipal de vehicles,...). De manera que 
cada acció està codificada d’acord amb el quadre següent: 
 
 
Taula 66 Quadre resum de codificació de les accions incloses en el Pla  
 

ÀMBIT  TIPUS TEMÀTICA CODI/CODI_ACCIÓ 

1.1.1 Dependències municipals, ja siguin de gestió directa o concessió 1.1.1/núm. acció 

1.1.2. Enllumenat públic 1.1.2/núm. acció 

1.1.3. Semàfors 1.1.3/núm. acció 

1.1.4. Flota municipal de vehicles 1.1.4/núm. acció 

1.1.5.  Flota de vehicles del serveis que presta l’ajuntament (jardineria, neteja viària, 
platges, etc.) 1.1.5/núm. acció 1.

1.
EN

ER
GÈ

TIC
 

1.1.6.  Altres 1.1.6/núm. acció 

1.2.1. La gestió dels residus 1.2.1/núm. acció 

1.2.2. El cicle de l’aigua 1.2.2/núm. acció 

1.2.3. Transport públic municipal (si s’escau) 1.2.3/núm. acció 

1.2.4. El planejament 1.2.4/núm. acció 

1.2.5. L’adquisició de béns i serveis 1.2.5/núm. acció 

1.
DI

RE
CT

E 
 

1.
2.

NO
 ES

TR
IC

TA
M

EN
T 

EN
ER

GÈ
TIC

 

1.2.6.  Altres (normativa, construcció,…) 1.2.6/núm. acció 

2.1.1. Domèstic 2.1.1/núm. acció 

2.1.2. Petites activitat econòmiques, comerços, tallers, etc.  2.1.2/núm. acció 

2.1.3. Mobilitat urbana 2.1.3/núm. acció 

2.1.4.  Participació Ciutadana  2.1.4/núm. acció 2.
 IN

DI
RE

CT
E 

2.
1.

NO
 

ES
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TIC
 

2.1.5.  Altres  2.1.5/ núm. acció 

 
Font: Diputació de Barcelona. 

6.2 ÀREES DE L’AJUNTAMENT INVOLUCRADES EN L’EXECUCIÓ DEL PLA 
D’ACCIÓ 

 
Per cada acció definida en el PAES es determina quina àrea de l’Ajuntament serà responsable 
d’impulsar i que es porti a terme aquesta acció en els terminis fixats. En aquest sentit, a priori, cal doncs 
conèixer quines són les regidories de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: 
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Figura  42 Àrees i regidories de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Així mateix, alguns dels treballs duts a terme per les diferents àrees es desenvolupen a través de 
diferents contractes externalitzats que es resumeixen a continuació: 

 
• Àrea de concessions administratives: En el funcionament de la ciutat, hi col·laboren empreses 

privades en règim de concessionàries que s’encarreguen de gestionar part de la 
jardineria,manteniment i neteja de parcs i zones de jocs infantils, del manteniment de les 
platges,de la recollida de residus sòlids urbans: 

o Jardineria zona A: CESPA, Compañia española de servicios Públicos auxiliares S.A. 
(S’encarrega d’una part del manteniment i neteja de parcs i jardins). 

o Jardineria zona B: TEGAR , Centre Especial de Treball ,  depenent  de la 
MANCOMUNITAT PER A LA ASSISTÈNCIA DELS MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA 
COMARCA DEL GARRAF (S’encarrega d’una part del manteniment i neteja de parcs i 
jardins, neteja de zones de jocs infantils).  

o Manteniment de zones de jocs infantils: PARC’S. JUEGOS INFANTILES I JARDINERIA 
S.L. 

o Recollida de residus sòlids urbans: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 
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o  Recollida selectiva: FORMACIÓ I TREBALL (Gestiona l’explotació de la recollida de 
cartró porta a porta). 

o Neteja Viària: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS (Gestiona la neteja dels 
carrers, d’embornals, de graffitis i manteniment dels contenidors soterrats). 

o Enllumenat públic:    SECE (Gestiona el manteniment de l’enllumenat públic) 
o Servei de transport Urbà de viatger: TRANSPORTS CIUTAT COMTAL (Gestiona les línies 

de transport urbà).  
o Manteniment platges: SERVEIS MARÍTIMS I COSTERS DE LA MEDITERRÀNIA(Gestiona 

el manteniment de les platges del municipi). 
o Aparcaments regulats en superfície (zona blava): VNG APARCAMENTS. 
o Manteniment instal·lacions esportives municipals:  AGREGO FACILITY SERVICES SL. 

(Gestiona el manteniment dels equipaments esportius). 
 

 
 
 

6.3 RECULL D’ACCIONS 
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 1 Substitució de làmpades actuals per altres 
de major rendiment      0,94  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
La proposta preveu la substitució de les làmpades actuals per altres de major rendiment: 
- substitució d'incandescents per fluorescents compactes integrats 
- substitució de làmpades halogenes dicroiques convencionals per altres d'alt rendiment.  
En relació a les instal·lacions amb làmpades d'incandescència, els fluorescents compactes suposen un 
estalvi d'energia del 75 al 80%, tenen una vida mitjana de 12.000 hores, molt superior a les 1.000 hores de 
vida de les d'incandescència, i posseeixen una excel·lent qualitat cromàtica de la llum que produeixen. Així 
mateix,  pel que fa les làmpades halògenes dicroiques es poden substituir les de 50 W per làmpades de 
35 W d'alt rendiment amb un 67% més de vida i un estalvi del 24% d'energia.   
Durant les visites realitzades als equipaments municipals s'ha pogut comprovar com des de l'Ajuntament 
ja s'està treballant en aquesta línia amb la substitució progressiva de les làmpades incandescents per 
altres de baix consum. No obstant això, s'ha de seguir treballant en aquesta línia i durant les visites es va 
poder detectar la possibilitat de realitzar aquesta acció al centre cívic de la Collada-Sis Camins, i també 
s'aplicarà  al Mercat de mar i al Pavelló de les Casernes 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic /Instal·lació de dispositius 
d'aturada automàtica de l'enllumenat/ Automatització del sistema de control d'encesa de l'enllumenat 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
4.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Empresa concessionària del 
manteniment (SECE) 

 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Termini d’amortització (anys) 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

 13,1  ICAEN, IDAE 
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 2.342,3  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 2 Substitució de balast convencional dels tubs 
fluorescents per balast electrònic     15,4   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
Els balasts electrònics aplicats als tubs fluorescents permeten assolir una major eficiència energètica, 
obtenir un millor factor de potència i millorar àmpliament el nivell de flux lluminós.  En aquest sentit, 
aquests dispositius permeten un estalvi d'energia de fins a un 25% per a un mateix nivell d'enllumenat i 
eliminen el sistema d’arrencada convencional format per reactància, encebador i condensador de 
compensació, que permet una reducció de les avaries i en conseqüència sobre els costos de 
manteniment.  Per tant, es proposa la substitució del balast convencional dels fluorescents per balast 
electrònic en totes les dependències que presentin un règim de funcionament moderat o alt. En les 
dependències que aquest tipus de làmpades tinguin un règim de funcionament molt baix, el període de 
retorn de la inversió és més elevat, i llavors no consideraran com a accions prioritàries.  
En les VAE s’ha comprovat que existeix un elevat potencial de reducció en aquest punt, donat que la 
majoria de fluorescents instal·lats en els equipaments disposen de balast convencional. Segons les visites 
realitzades és necessari aplicar aquesta acció als següents equipaments: Biblioteca Joan Oliva, CEIP 
Canigó, CEIP Aragai, CEIP Pompeu Fabra, Centre Cívic Sant Joan, Centre Cívic la Collada-Sis Camins i 
al Pavelló Poliesportiu del Garraf. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment /Instal·lació de dispositius d'aturada 
automàtica de l'enllumenat/ Automatització del sistema de control d'encesa de l'enllumenat 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual IMET 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
30.600,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Reg. d'educació i treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  1,99  ICAEN, IDAE 
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  2,4   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 39.500,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 3 Instal·lació de dispositius d'aturada 
automàtica de l'enllumenat      2,8   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
La instal·lació de dispositius d'aturada automàtica basats en temporitzadors permet limitar la durada de la 
il·luminació en les zones de circulació o zones d'ocupació intermitent. En aquest sentit, al mercat 
existeixen diferents tipus de dispositius: reguladors de l'enllumenat, cèl·lules fotoelèctriques i detectors de 
presència.  
Es proposa instal·lar aquests dispositius als lavabos i als llocs de pas de les diferents dependències 
municipals així com en aquells punts amb llum natural on es detecti que els llums romanen encesos 
innecessariament. L'objectiu prioritari d'aquesta acció és fomentar que el règim de funcionament de les 
instal·lacions estigui adaptada a l’ús real de les mateixes. L'estalvi derivat de la instal·lació d'aquests 
dispositius, pot arribar fins al 50% i 60%.   
En les VAES realitzades es comprova que existeix un elevat potencial en la instal·lació de mecanismes 
d’aturada automàtica, donat que les instal·lacions no disposaven d’aquests sistemes. Es proposa la 
instal·lació d’aquests dispositius a la Biblioteca Joan Oliva, la Biblioteca Armand Cardona, Centre Cívic la 
Collada, Centre Cívic de Mar i al Pavelló  de la Plaça de les Casernes. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment/ Substitució del balast convencional dels 
tubs fluorescents per balast electrònic/ Automatització dels sistema de control d'encesa de l'enllumenat 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual IMET 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
11.500,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta Reg. d'educació i treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  4,11  
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Termini d’amortització (anys) Reg. Cultura 
  

  8,9   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 7.187,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 4 Automatització del sistema de control 
d’encesa de l’enllumenat      1,59  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
La major part dels equipaments municipals disposen d'un horari de funcionament limitat la qual cosa 
permet pensar en la possibilitat d'instal·lar sistemes d'automatització del control de l'enllumenat, mesura a 
través de la qual es pot assolir un 2% d'estalvi. En aquest sentit, es prioritzarà dur a terme aquesta acció 
en aquells equipaments amb elevats consums energètics. Durant les VAES s'ha detectat la necessitat 
d'instal·lar dispositius d'aturada automàtica de l'enllumenat en els següents equipaments: Biblioteca Joan 
Oliva, biblioteca Armand Cardona i al Ceip Canigó. Així mateix es proposa l'aplicació de la mesura a altres 
equipaments: Escola d'Art, Caserna Policia Local,  Local situat al carrer Escolapis núm. 1,  Dependències 
de la Plaça de la Vila nº 11 i 12, Centre Cívic el Tacó, Centre Cívic Plaça de la Sardana, Canal Blau TV, 
Local ubicat a la Plaça Llevant núm. 7, Oficina de recaptació  ubicada al carrer Col·legi núm. 36, així coma 
als Serveis Socials i Salut. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment/ Substitució del balast convencional dels 
tubs fluorescents per balast electrònic/ Instal·lació de dispositius d'aturada automàtica de l'enllumenat 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual IMET 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
2.415,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta Reg. d'educació i treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  1,52  
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Termini d’amortització (anys) Reg. Cultura 
  

  4,    
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 4.070,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.1 5 

Substitució de calderes de gas natural amb 
una antiguitat superior a 10-15 anys per 
calderes de gas natural d'alt rendiment 

    29,06  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Les calderes de gasoil emeten majors emissions a l'atmosfera que les calderes de gas natural. En aquest 
sentit, des de l'Ajuntament de Vilanova  ja s'ha dut a terme una tasca important en aquesta línia i de forma 
progressiva ha substituit aquestes dels equipaments municipals.  No obstant això, existeixen en alguns 
equipaments, que com a conseqüència de l'antiguitat de l'equip, caldria substituir la caldera existent de 
gas natural per una de major rendiment: CEIP Canigó, CEIP Aragai, CEIP Pompeu Fabra, Centre Cívic de 
Sant Joan i Pavelló Polisportiu del Garraf.  Per tal de fomentar aquesta substitució, tenint en compte la 
situació econòmica actual,  és important vincular aquesta actuació a les subvencions com les que es 
realitzen des de l’ICAEN amb el Pla Renove (generalment amb periodicitat anual). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Millora del control de la climatització mitjançant la instal·lació de vàlvules termostàtiques/ Instal·lació de 
recuperadors de calor en la climatització 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual IMET 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
180.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. d'educació i treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  6,19  
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Termini d’amortització (anys) ICAEN, IDAE 
  

  2,4   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 127.800,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.1 6 

Millora del control de la climatització 
mitjançant la instal·lació de vàlvules 
termostàtiques 

     4,9   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Las vàlvules termostàtiques de regulació permeten controlar en les instal·lacions de calefacció la 
temperatura òptima de l'ambient mitjançant la regulació del cabal d'aigua. Amb aquestes vàlvules es 
controla l'emissió de cada un dels radiadors tancant el pas a aquells que es trobin situats a les zones de 
major radiació solar i obrint el pas als que estiguin situats a les zones nord o d’ombra de l’edifici, aprofitant 
d'aquesta manera el calor del sol d'una manera senzilla. Una de les principals avantatges és la possibilitat 
de definir la temperatura independentment per les diferents estàncies obtenint així un estalvi energètic, 
que pot arribar fins al 6%.  
Durant les VAES realitzades s’ha pogut comprovar la necessitat d’instal·lar vàlvules termostàtiques per 
millorar el confort tèrmic de diferents equipaments: CEIP Canigó i al  CEIP Pompeu Fabra. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de calderes de gasoil i calderes de gas natural amb una antiguitat superior a 10-15 anys per 
calderes de gas natural d'alt rendiment/ Instal·lació de recuperadors de calor en la climatització 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual IMET 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
6.800,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. d'educació i treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  1,39   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  3,2   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 24.300,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 7 Instal·lació de recuperadors de calor en la 
climatització     56,32  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Els equips de climatització convencionals utilitzen l'aire del exterior, fet que provoca que el consum 
energètic sigui elevat com a conseqüència al gran gradient tèrmic que han de superar. No obstant això, 
mitjançant la instal·lació de recuperadors de calor es pot reduir el consum energètic del climatitzador 
aprofitant els fluxos residuals provinents de l'interior que estan a major temperatura que l'exterior. 
Aquests recuperadors estan basats en bescanviadors de calor que garanteixen un elevat rendiment 
tèrmic en totes les condicions de funcionament.   
Com a conseqüència de les necessitats i dimensions del Pavelló Municipal de Vilanova, aquest 
equipament requereix elevats consums energètics que amb la instal·lació dels recuperadors es veuran 
disminuïts. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de calderes de gasoil i calderes de gas natural amb una antiguitat superior a 10-15 anys per 
calderes de gas natural d'alt rendiment/ Millora del control de la climatització mitjançant la instal·lació de 
vàlvules termostàtiques 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Reg. Esports 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
50.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,89   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  2,5   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 145.200,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 8 Instal·lació de sensors de qualitat de l'aire en 
els equips de ventilació      7,1   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Els sensors de qualitat del aire permeten conèixer  el nivell de contaminació del aire interior d'un local i a 
través d'aquest nivell regular automàticament la quantitat d'aire exterior necessaria en el sistema de 
ventilació i extracció per obtenir una qualitat de l'aire òptima al interior. Fet que optimitza l'ús dels equips 
de ventilació i en conseqüència una reducció del consum energètic.  
Durant les visites energètiques realitzades es va detectar la necessitat d'instal·lació d'aquest sensors al 
Pavelló Poliesportiu del Garraf. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Reg. Esports 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
8.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  1,13   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  4,2   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 18.200,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.1 9 

Reducció de les pèrdues tèrmiques a la 
porta d'accés a través de la instal·lació d'una 
doble porta a l'entrada dels equipaments 

    32,2   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
El consum d’energia associat a la climatització dels edificis representa una mitjana del 40% del consum 
total i si l'edifici es troba refrigerat pot arribat fins al 60%. L’aïllant tèrmic té com a funció principal reduir la 
transferència de calor entre dos ambients. La seva propietat més important és la baixa conductivitat 
tèrmica, mesurada per un coeficient que s'expressa en Wh/mºC o kcal/h mºC. Aquest coeficient depèn, 
entre d'altres factors, de la densitat del material, la qual depèn, a la vegada, del contingut de forats de la 
seva estructura interna.  Les infiltracions d'aire exterior originen la sortida del cabal d'aire ambient i per tant 
pèrdues de calor sensible. En aquest sentit, existeixen estudis que quantifiquen en un 70% l'estalvi 
d'energia per la climatització amb un disseny i uns aïllaments adequats. En aquesta línia es proposa la 
instal·lació de doble porta en els següents equipaments: Mercat Central i Mercat de Mar. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Alta Puntual 

Reg. Desenvolupament local, 
Societat de la informació i Promoció 
de la ciutat 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
24.500,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,76   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  2,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 82.540,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 10 Instal·lació de sistemes d’energia solar per 
l’obtenció d’ACS      3,9   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió ER 

Descripció 
 
Dins del grup de les anomenades energies renovables, l'energia solar és la que té una aplicació més 
immediata i un ventall de possibilitats més ampli.  En aquest sentit, una de les aplicacions més 
interessants és el subministrament d'aigua calenta sanitària i, consegüentment com a sistema de 
calefactat de locals. 
Dins dels diferents tipus de captadors solars, el més utilitzat és l'anomenat captador pla de coberta 
vidrada, apte per a l'escalfament d'aigua a temperatura inferior als 60ºC, ja que a temperatures superiors 
disminueix significativament el seu rendiment.   
Així mateix, cal esmentar que el Decret d’Ecoficiència i el nou CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) potencien 
aquestes instal·lacions ja durant la fase de projecte de les obres. No obstant això, la implantació de 
panells solars tèrmics en escoles i altres centres que no estiguin ocupats durant els mesos d’estiu, cal 
acompanyar-les de la instal·lació de panells amb dissipadors d'energia estàtics per tal d'evitar el 
sobreescalfament de les plaques i que aquestes es malmetin. Aquests dissipadors funcionen de manera 
autònoma.  
Es proposa la instal·lació de plaques solars tèrmiques en els vestuaris de les Pistes d'Atletisme. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Implantar un Pla energètic municipal d'energies renovables (Agenda 21)/ Aprovar una ordenança muniapal 
per a la introducció d'energies renovables i incorporació de criteris de sostenibilitat en l'edificació (Agenda 
21)/ Incorporar les energies renovables 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Esports 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
11.640,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  2,98   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  6,5   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 10.000,   
Producció local d'energies renovables (X16)  
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum 
total d'energia  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 11 Generació elèctrica a partir de la llum solar 
(central fotovoltaica) sobre coberta    526,76  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió ER 

Descripció 
Les energies renovables són una aposta estratègica de futur perquè són netes, es restitueixen 
gratuïtament i poden ser la solució al problema energètic a llarg termini. En un model energètic sostenible 
és prioritari avançar en el  camí del foment de les energies renovables de manera sincronitzada amb una 
estratègia d'estalvi i d'eficiència energètica, atès que es tracta de dos àmbits totalment complementaris. 
L'objectiu final d'aquesta acció és la instal·lació de panells solars fotovoltaics a les cobertes d'aquells 
equipaments municipals en que sigui viable seva instal·lació. Des de l'Ajuntament, com a ens 
exemplificatiu de la ciutadania, s'ha d'impulsar la instal·lació de panells fotovoltaics integrats en les 
cobertes dels equipaments municipals amb coberta disponible orientada al sud. En aquest sentit, es 
proposa la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les cobertes dels següents equipaments 
municipals:  Biblioteca Joan Oliva, Biblioteca Armand Cardona, CEIP Canigó, CEIP Aragai, CEIP Arjau, 
CEIP Pompeu Fabra, CEIP Ginesta, Centre Cívic Sant Joan, Centre Cívic la Collada-Sis Camins, Pavelló 
Poliesportiu del Garraf, Camp de Futbol municipal, Cementiri, Complex Esportiu Parc del Garraf, Edifici 
Neapolis així com al Punt Net del municipi. 
Així mateix,  l'Ajuntament de Vilanova ha cedit les cobertes de la Llar d'Infants l'Escataret i de les naus de 
Promoció Industrial Vilanova SAM (PIVSAM) per a col·locar-hi una instal·lació fotovoltaica connectada a la 
xarxa elèctrica, una iniciativa pionera en la que també hi podran participar econòmicament aquelles 
persones o entitats que ho desitgin. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Implantar un Pla energètic municipal d'energies renovables (Agenda 21)/ Aprovar una ordenança muniapal 
per a la introducció d'energies renovables i incorporació de criteris de sostenibilitat en l'edificació (Agenda 
21)/ Incorporar les energies renovables 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Alta Puntual 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
5.728.700,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Augmenta 
Regidories dels equipaments 
implicats 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
 10,88   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

 12,2   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 1.422.756,   
Producció local d'energies renovables (X16)  
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum 
total d'energia  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 12 Designació de responsables energètics en 
els equipaments municipals     25,53  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
La creació de la figura d'un responsable energètic en els equipaments respon a la necessitat de dur un 
major control dels consums energètics amb l'objectiu de fer més eficients en matèria energètica els 
diferents equipaments municipals. El gestor energètic serà el responsable de controlar el funcionament 
dels equips consumidors d'acord amb les necessitats reals fruit de la seva utilització i aplicarà polítiques 
d'estalvi i reducció de consums on consideri que es pot actuar. No obstant això, únicament es proposa 
l'assignació de responsables energètics en aquells equipaments amb majors consums energètics,  
consums anuals superiors al 200.000 kWh. Per al desenvolupament efectiu de la seva tasca tot 
responsable energètic d'un equipament caldrà realitzar la formació necessària en matèria d'estalvi i 
eficiència energètica. L'estalvi assolit amb aquesta mesura pot arribar al 1%. En aquest sentit es proposa 
la creació d'un responsable energètic en els següents equipaments: Pavelló Nou, Pavelló de la Plaça de 
les Casernes, CEIP Cossetània, CEIP Llebetx, CEIP Canigó, CEIPPompeu Fabra, Mercat Central i Mercat 
de Mar. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d'un sistema de gestió de l'energia/ Realització d'auditories periòdiques als equipaments 
municipals 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
5.500,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta Reg. Esports 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Reg. d'educació i treball 

  0,22  

Reg. Desenvolupament local, 
Societat de la informació i Promoció 
de la ciutat 

  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,7   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 65.470,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 13 Implantació d'un sistema informàtic de gestió 
de l'energia a nivell municipal     72,5   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Es preveu la instauració d'un sistema informàtic de control i de suport a la presa de decisions (Sistema 
d’Informació Energètica) que permet el control i seguiment dels consums energètics de l’enllumenat i 
edificis públics, el càlcul d’indicadors generals d’eficiència (kWh/m2, i kWh/usuari) i la seva comparació 
amb equipaments d’altres municipis (BENCHMARKING). 
El Sistema de Gestió SIE permet, amb una dedicació mínima dels gestors energètics municipals, tenir una 
visió global energètica de les instal•lacions municipals, conèixer els consums reals i detectar a temps les 
seves desviacions. 
• Pagar l’energia al preu més barat 
• Fer una previsió dels seus consums 
• Fixar objectius de reducció 
• Obtenir els consums reals 
• Avaluar l’impacte de les mesures implantades 
• Tenir un accés descentralitzat de la informació 
• Millorar la comunicació entre les persones claus per a la gestió energètica. 
L'acció es planteja aplicar en els equipaments amb elevats consums energètics: Biblioteca Armand 
Cardona, Biblioteca Joan Oliva, CEIP Canigó, CEIP Aragai, CEIP Pompeu Fabra, Centre Cívic la Collada-
Sis Camins i el Pavelló Poliesportiu del Garraf. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
26.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Augmenta 
Empresa concessionària del SIE 
(Empresa Gassó) 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,36   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  1,8   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 185.900,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 14 Realització d'auditories periòdiques als 
equipaments municipals      0,2   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Aquesta proposta pretén establir un programa d'auditories energètiques amb revisió periòdica en 
equipaments municipals aprofitant les línies de subvencions anuals de l'ICAEN, organisme des del qual es 
subvencions fins a un màxim del 75% del seu cost. Aquest programa constarà de 8 auditories 
energètiques en equipaments ja existents, a realitzar durant el període d'execució del PAES. En la 
selecció dels equipaments es prioritzarà la realització d'auditories d'aquells equipaments municipals que 
tenen majors consums energètics i que no disposen de cap estudi previ (auditoria, VAE o auditoria de 
projecte). L'objectiu és analitzar els consums energètics existents en els equips consumidors i així 
disminuir els consums energètics dels equipaments per tal de determinar noves mesures de reducció de 
consum específiques.  Així mateix, es proposa dur a terme un check-list cada 4 anys de les accions 
definides en les auditories, de manera que es porti un control de les accions executades per l'Ajuntament i 
quines queden pendents d'execució. Notar que el cost descrit es per auditoria. 
Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d'un sistema de gestió de l'energia/ Designació de responsables energètics en els 
equipaments municipals 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
4.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Regidories dels equipaments 
implicats 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN 
 20,     
  

Termini d’amortització (anys)  
  

 11,1   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 505,5  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.1 15 Elaboració d'un manual de bones pràctiques 
ambientals en els equipaments municipals     43,37  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
Es proposa l'elaboració d'un manual de bones pràctiques en el qual es destaqui la importància d'aquells 
hàbits i comportaments que permetin un estalvi energètic en els diferents equipaments, destacant la 
utilització de l'enllumenat únicament quan sigui necessàri i la correcte regulació de la temperatura interior, 
donat que variant un únic grau es pot obtenir un estalvi important.  El mantual també ha de contenir les 
directrius pel control i regulació del funcionament dels equips informàtics, així com dels dispositius 
d'aturada automàtics o de pas a inactivitat dels equips. Cal tenir en compte que realitzant accions senzilles 
es pot assolir fins un 10% d'estalvi dels consums energètics d'un edifici.  
Per altra banda, les bones pràctiques també han d'incoroprar d'altres aspectes els criteris generals en la 
compra de material, estratègies per minimitzar el consum de recursos (aigua, paper, ...) així com les bones 
pràctiques a dur a terme en els equipaments municipals. En aquest sentit el manual ha de ser amè, gràfic i 
entenedor , de manera que pugui ser fàcilment consultable per tots els treballadors. No obstant això per 
una correcta implantació el manual ha de portar associat una sessió de formació a la plantilla a la que va 
destinada en la qual es presentin els principals continguts i utilitats del manual.  
Els responsables energètics dels equipaments hauran de disposar un exemplar del manual i conèixer el 
seu contingut. Per tal de garantir l'èxit en el seguiment del manual és recomenable que els responsables 
intervinguin en el procés d'elaboració i ajustar-lo als requeriments reals dels equipaments del municipi. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Designació de responsables energètics en els equipaments municipals/ 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
6.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,14   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 86.266,5  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.1 16 

Prioritzar la compra d'energia verda per part 
de l'Ajuntament, arribant a una quota del 
40%. 

   1.388,22  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Dependències municipals, ja siguin de gestió 
directa o concessió CP 

Descripció 
 
El nou marc regulatori que va entrar en vigor el juliol 2009 permet que els clients particulas i les empreses 
puguin escollir una companyia productora d'electricitat verda, amb la qual cosa el consum elèctric 
d'energia no incrementa les emissions de GEH. El concepte d'electricitat verda es basa en els anomenats 
certificats d'origen de l'energia que estan regulats peruna directia europea adaptada per l'Ordre Ministerial 
1522/207 de 24 de maig (BOE, 131 de 1 juny 2007). La garantía d'origen assegura que el nombre de 
quilovats hora d'energia elèctrica de la comercialitzadora es corresponen amb energia elèctrica que ha 
adquirit de fonts d'energia renovable. L'Organisme responsable de la seva certificació és la Comissió 
Nacional de l'Energia i la garantia de cada empresa s'emetrà abans del 28 de febrer de l'any posterior a 
l'emissió del certificat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Baixa Continuada 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Reg. Serveis viaris 

  0,0   
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 3.559.360,   
  
  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.2 1 

Substitució de les làmpades 
d'incandescència per làmpades de vapor de 
sodi 

     1,5   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Enllumenat públic CP 
Descripció 
 
En l'enllumenat públic es pot utilitzar, i de fet s'utilitza, tot tipus de làmpades. Actualment, però, gairebé la 
totalitat de les noves instal·lacions es dissenyen amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP). 
D'altra banda, en les instal·lacions ja existents s'està procedint a la substitució progressiva de làmpades 
de diversos tipus per les de sodi. Així doncs, es pot dir que les expectatives de futur previsibles 
assenyalen la utilització massiva de làmpades de VSAP com a font única en aquest tipus d'aplicació. Des 
del punt de vista energètic, les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió  presenten una eficència 
energètica molt superior a les de vapor de mercuri. En contrapartida, cal tenir en compte que el color 
aparent de les làmpades de VSAP és d'un to groguenc i que en alguns espais no serà possible instal·lar 
aquest tipus d'enllumenat degut a les seves característiques cromàtiques. A les VAES s'ha detectat que al 
CEIP Aragai es pot substituir l'enllumenat exterior d'incandescència per làmpades de VSAP. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment Subtitució de làmpades de vapor de  
mercuri per làmpades de vapor de sodi 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Instal·lar sistemes d'enllumenat públic eficients energèticament en zones de nova construcció i impulsar un 
programa de renovació de l'enllumenat vell amb criteris d'eficiència energètica (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
640,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Empresa concessionària del 
manteniment (SECE) 

  0,43  
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Termini d’amortització (anys) 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

  1,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 3.852,8  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.2 2 Subtitució de làmpades de vapor de  mercuri 
per làmpades de vapor de sodi    319,32  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Enllumenat públic CP 
Descripció 
 
En l'enllumenat públic es pot utilitzar, i de fet s'utilitza, tot tipus de làmpades. Actualment, però, gairabé la 
totalitat de les noves instal·lacions es dissenyen amb làmpades de vapor de sodi a alta pressió (VSAP). 
D'altra banda, en les instal·lacions ja existents s'està procedint a la substitució progressiva de làmpades 
de diversos tipus per les de vapor de sodi.  
Des del punt de vista energètic, les làmpades de vapor de sodi d’alta pressió són molt superiors a les de 
vapor de mercuri. En contrapartida cal tenir en compte que el color aparent de les làmpades de VSAP és 
d'un to més groguenc  i que en alguns espais no serà possible instal·lar aquest tipus d'enllumenat degut a 
les seves característiques cromàtiques.  
A Vilanova existien el 2005 3889 punts de llum amb làmpades de vapor de mercuri que es pretenen 
substituir en la seva totalitat per les de vapor de sodi. Aquesta tasca esta parcialment realitzada en 
l'actualitat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment  Substitució de les làmpades 
d'incandescència per làmpades de vapor de sodi 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Instal·lar sistemes d'enllumenat públic eficients energèticament en zones de nova construcció i impulsar un 
programa de renovació de l'enllumenat vell amb criteris d'eficiència energètica (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
131.371,48   
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Empresa concessionària del 
manteniment (SECE) 

  0,41  
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Termini d’amortització (anys) 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

  1,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 818.790,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.2 3 Substitució de les lluminàries de Nadal per 
altres més eficients     13,84  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Enllumenat públic CP 
Descripció 
 
La il·luminació nadalenca està regulada per la normativa catalana de prevenció de la contaminació 
lluminosa. La normativa autoritza un màxim de 168 hores de funcionament d’aquest tipus d’il·luminació 
entre el penúltim divendres del mes de novembre i el 6 de gener. D’aquesta manera, es pot mantenir la 
tradició d’il·luminar carrers i façanes, tot i que amb mesura i respecte cap a  les persones i el medi 
ambient, prevenint la contaminació lluminosa i estalviant energia. En aquest sentit, les instal·lacions 
d’il·luminació ornamental han d’incloure sistemes de prevenció de la contaminació lluminosa (reguladors 
horaris, etc.) i sistemes d’eficiència energètica (fer servir làmpades de molt baix consum, el fil lluminós, les 
microbombetes, la fibra òptica, etc.). L’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa recomana 
utilitzar els elements decoratius no lluminosos perquè donen calidesa a l’ambient, no consumeixen energia 
i són respectuosos amb la biodiversitat.  
La mesura proposada és la substitució de les lluminàries nadalenques per elements decoratius sense 
consum energètic o làmpades amb consum molt reduït (tipus led). 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Instal·lar sistemes d'enllumenat públic eficients energèticament en zones de nova construcció i impulsar un 
programa de renovació de l'enllumenat vell amb criteris d'eficiència energètica (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Baixa Periòdica Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
150.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

 10,84   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

 23,4   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 35.481,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.3 1 Substitució de les òptiques dels semàfors 
per tecnologia LED     35,83  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Semàfors CP 
Descripció 
 
La tecnologia LED ofereix importants avantatges davant les bombetes d'incandescència tradicionals, 
sobretot pel que fa a consum energètic. Una bombeta incandescent de 50 W genera 1.250 lúmens i dura 
unes 4.000 hores. La mateixa intensitat de llum es pot aconseguir amb un grup de 179 LEDs, que 
consumeix només 13 W i, a més, dura unes 100.000 hores. Un altre avantatge és que el LED ofereix llum 
de més alt contrast, de manera que sempre és visible, fins i tot quan el sol hi incideix directament, mentre 
que la bombeta incandescent pot esdevenir invisible sota determinades condicions ambientals. A la 
vegada la instal·lació de la tecnologia led en els semàfors suposa menors costos en el seu manteniment.  
En aquest sentit, al 2005 existien a Vilanova i la Geltrú un total de 231 unitats semafòriques (1348 
làmpades), 89% de les quals són làmpades convencionals i la previsió és que es substitueixin totes les 
òptiques dels semàfors a tecnologia led. En els càlculs presentats s'ha tingut en compte el sobrecost que 
suposa la substitució d'una òptica convencional per una òptica led. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Substitució de làmpades actuals per altres de major rendiment 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
30.750,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN 
  0,86   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,1   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 91.869,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.4 1 

Elaboració de cursos de conducció eficient 
per als principals conductors de la flota de 
vehicles de l'ajuntament 

    10,37  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Flota municipal de vehicles CP 
Descripció 
 
La mobilitat de persones i de mercaderies està lligada a forts impactes com ara la congestió i les 
emissions de gasos contaminants. La combustió de la gasolina i del gasoil, combustibles dels que el 
transport terrestre en depèn gairebé en la totalitat, emet per cada litre que es crema més de 2,4 kg de 
CO2 a l’atmosfera. Aquesta realitat, també associada als desplaçaments del personal del consistori, 
genera la necessitat de definir i actuar en estratègies que ens permetin reduir l’impacte de la mobilitat 
creixent. Els cursos de conducció sostenible parteixen de la base que la forma de conducció influeix en el 
consum de combustible dels vehicles i en conseqüència en l’emissió de GEH a l’atmosfera. Es proposa 
l'elaboració de cursos de conducció sostenible al personal de l'Ajuntament que utilitza el vehicle en bona 
part de la seva jornada laboral: cos de policia, USM Brigada i Neteja Viària. L'estalvi assolit amb la 
realització d'aquests cursos pot esdevenir de fins al 5%. A més,  des de l'ICAEN s'està subvencionant el 
100% del cost dels cursos, pel que en el cas d'acollir-se a aquest cursos el període de retorn és immediat. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Promoure combustibles no contaminants en el transport públic i els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Reg. Mobilitat 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN, RAC 
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

 11,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 38.426,5  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Mobilitat de la població (X5)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.4 2 Creació d'una flota municipal de bicicletes    206,47  
Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Flota municipal de vehicles CP 
Descripció 
 
Posta en marxa d’un servei de préstec i lloguer de bicicletes per afavorir la mobilitat sostenible al municipi 
en detriment dels desplaçaments motoritzats. 
En una primera fase es realitzarà l’adquisició de bicicletes per a ús del personal de l’ajuntament, un total 
aproximats de 21 vehicles utilitzats per a personal repartit en més de 30 llocs de treball.  Es recolliran les 
dades d’ús dels vehicles i es comptabilitzarà l’estalvi d’emissions de CO2. 
En una segona fase es realitzarà la posta en marxa d’un servei de lloguer o préstec de bicicleta urbana 
adreçat a tota la població. Es preveuen un mínim de 5 punts o estacions en la ciutat. S’afavorirà el 
transport intermodal amb d’altres formes de mobilitat sostenible (transport urbà, ferroviari, punts 
d’estacionament de vehicles...). Es comptabilitzarà l’estalvi d’emissions de CO2 de l’ús d’aquest transport. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d’accions per tal de continuar la pacificació del trànsit rodat a l’interior del nucli urbà/ Continuar 
amb la creació de la xarxa de carrils bicicleta / Elaborar el pla de mobilitat urbana 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
A21, pla de mobilitat 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Puntual 
Reg. Mobilitat i Reg. Governança, 
Participació i Medi ambient 

   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
120.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Augmenta 
VNG aparcaments 
 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Oficina del Canvi Climàtic 
 Generalitat de Catalunya 
  

Termini d’amortització (anys) ICAEN 
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Materials (Tn/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES  79,7  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.1.4 3 

Renovació de la flota de vehices de 
l'Ajuntament amb l'adquisició de vehicles de 
major eficiència i menys contaminants 

     5,4   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Flota municipal de vehicles CP 
Descripció 
 
La renovació de la flota de vehicles municipals per unitats més eficients i menys contaminants que els 
actuals vehicles alimentats per combustibles fòssils afavorirà la disminució de la petjada de carboni de la 
flota de vehicles de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit, els vehicles híbrids, elèctrics i 
d'hidrogen en els futurs anys començaran a tenir una presència important en els carrers dels municipis 
europeus, aspecte que farà que Vilanova no en resti al marge. Així, l'Ajuntament com organisme promotor 
i impulsor preveu renovar evolutivament el seu parc mòbil, destacant les següents actuacions a curt 
termini: adquisició de bicicletas elèctriques i convencionals pels desplaçaments de curt recorregut entre 
diferents equipamens que permetran un estalvi de 3 tCO2/any i substitució de 2 vehicles de la flota actual 
de la policia local per dos automòbils híbrids (80-90 grCO2/km) que permetran un estalvi de 2,8 tCO2/any.. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Promoure combustibles no contaminants en el transport públic i els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Continuada 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
54.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN, IDAE 
 10,     
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 21.192,8  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

1.1.5 1 

Compensació de les emissions generades 
per l'activitat de les empreses 
concessionàries dels serveis externalitzats 
de l'Ajuntament 

   458,85  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe 
Flota de vehicles del serveis que presta 
l’ajuntament (jardineria, neteja viària, 
platges, etc.) 

CP 

Descripció 
 
El Mercat Voluntari d'Emissions, permet a les empreses i particulars la compensació de les emissions 
generades durant la seva activitat, i que no han pogut ser reduïdes, a través de la inversió en projectes 
d'eficiència energètica, energies renovables o reforestació. Per això, és necessària una plataforma de 
compensació d'emissions. Aquesta ha de certificar  les seves emissions segons els estandards 
internacionals com el Gold Standard i que tinguin un procés de qualitat intern amb una tercera part 
verificadora. Esmentar que el cost de compensació d'una tona de CO2 en el mercat voluntari difereix en 
funció  de la tipologia de projectes però el preu mitjà oscil·la al voltant dels 15 euros per tona a compensar 
(ex. www.e-missionneutral.com). En aquest sentit, seria necessari la inclusió d'una clàusula en el contracte 
en els diferents serveis externalitzats, com ara la gestió de residus, els treballs de manteniment de 
l'enllumenat, etc.  per tal de que l'empresa concessionària dels serveis externalitzats compensi les 
emissions generades fruit del desenvolupament de la seva activitat. El càcul estimat de reducció 
d'emissions es realitza en base a les emissions de l'any base, menys les emissions que es preveuen 
reduir per la incorporació de clàusules ambientals en els plecs de condicions tècniques. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Incorporació de clàusules ambientals en els plecs de prescripcions tècniques / Compensació de les 
emissions generades la flota de vehicles de l'Ajuntament / Compensació de les emissions associades al 
transport públic 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
6.882,75   
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Disminueix 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Empreses concessionàries 
  0,01   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 0,0 
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.1.5 2 Incorporació de clàusules ambientals en els 
plecs de prescripcions tècniques     65,73  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe 
Flota de vehicles del serveis que presta 
l’ajuntament (jardineria, neteja viària, 
platges, etc.) 

CP 

Descripció 
 
L'òrgan de contractació té competències per definir les característiques de la prestació del servei futur 
objecte del contracte. En aquest sentit, en el moment de redactar el plec de contractació externa, 
l’Ajuntament ha d'incloure clàusules que assegurin la realització dels treballs per l’empresa externa es 
regeixi per els criteris ambientals i de sostenibilitat de l'Ajuntament. La inclusió es pot fer a la valoració 
(punts), obligatòriament si els vehicles ón l'objecte del servei o bé com a condició (en el termini de x anys 
caldrà que el Y% de la flota ja hagi incorporat els criteris). Així, a l’hora de fer contractacions que 
requereixin l'ús d'una flota de vehicles s'hauria d'exigir com a mínim:  
1) garanties en la utilització de bio carburants en proporció fins al 5%, segons el Reial decret 61/2006, de 
31 de gener, pel qual es determinen les especificacions de gasolines, gasoils, fuels, i gasos liquats del 
petroli i es regula l'ús de determinats bio carburants.  
2) obligatorietat de disposar de filtres antipartícules en vehicles dièsel.  
3) compliment dels límits d'emissió de contaminants fixats per la norma Euro V. No obstant, l’aplicació de 
les clàusules pot ser per diferents àmbits ( consum energètic, consum de materials, ...) 
L'estalvi d'emissions s'ha calculat tenint en compte el pas absolut a consum de biocarburants en els 
vehicles. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Compensació de les emissions generades per l'activitat de les empreses concessionàries dels serveis 
externalitzats de l'Ajuntament 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Continuada Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Empreses concessionàries 
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.2.1 1 Implantació de campanya per esdevinir un 
municipi 0 bosses de plàstic      0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe La gestió dels residus AM 
Descripció 
 
Vilanova i la Geltrú, com a capital de comarca, disposa de diferents centres comercials en els seu terme 
municipal, els quals són responsables de la distribució d'una gran quantitat de bosses de plàstic. En 
aquest sentit, és prioritari l'actuació de l'Ajuntament fomentat campanyes que minimitzin l'ús indiscriminat 
d'un residu. L'objectiu d'aquesta acció és reduir, o millor eliminar, el consum indiscriminat de bosses de 
plàstic d'un sol ús. Cada cap de setmana, a Catalunya, es consumeixen 14 milions de bosses,les quals 
generen 110.000 tones de residus l'any.Per cada bossa de plàstic que rebutgem evitem emetre 4 g. de 
CO2 a l'atmosfera. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Assolir els objectius de recollida de residus fixats en el PROGREMIC 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Implantació progressiva del Pla de gestió de residus municipal (Agenda 21)/ Implantar un programa 
d'educació ambiental per tal de reduir la producció de residus i fomentar la recollida selectiva (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Puntual 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 

Reg. Desenvolupament local, 
Societat de la informació i Promoció 
de la ciutat 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Residus (Tn/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Percentatge de recollida selectiva  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.2.1 2 Assolir els objectius de recollida de residus 
fixats en el PROGREMIC    2.929,    

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe La gestió dels residus AM 
Descripció 
 
L'objectiu és elaborar una campanya mitjançant es sensibilitzi a la població per dur a terme una correcta 
segregació dels residus a les seves llars amb l’objectiu d’assolir els objectius establerts en el programa 
PROGREMIC per l’any 2012. En aquest sentit, el PROGREMIC estableix assolir en l'horitzó 2012 els 
percentatges de recollida selectiva següents: un 75% del paper i cartró generat en el municipi, un 55% de 
la matèria orgànica generada , un 75% del vidre generat i un 25% dels envasos generats al municipi.   En 
l'estalvi aconseguit, s'ha considerat la quantitat de residus deixen de ser destinats al contenidor de rebuig i 
que passen a altres fraccions. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació de campanya per esdevinir un municipi 0 bosses de plàstic 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Implantar un programa de minimització d'envasos a nivell domèstic (Agenda 21)/ Implantació progressiva 
del Pla de gestió de residus municipal (Agenda 21)/ Implantar un programa d'educació ambiental per tal de 
reduir la producció de residus i fomentar la r 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
90.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,03   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Residus (Tn/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 2.204,2  
Percentatge de recollida selectiva  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

1.2.2 1 

Realitzar campanyes d'estalvi d'aigua 
repartint mecanismes estalviadors per 
fomentar l’estalvi i consolidar uns hàbits 
sostenibles 

    49,57  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El cicle de l’aigua AM 
Descripció 
 
L'objectiu de la campanya és la sensibilització de la ciutadania en temes d'estalvi d'aigua a les llars i a la 
vegada distribuir estalviadors per tal de reduir el consum d'aigua al sector domèstic. Els estalviadors són  
uns dispositius que mesclen aire amb l’aigua, fins i tot quan hi ha baixa pressió, de manera que les gotes 
d’aigua surten en forma de perles. A la vegada substitueixen els filtres habituals de les aixetes i, malgrat 
que redueixen el consum, l’usuari no té la sensació de rebre menys aigua. Els airejadors perlitzadors 
permeten estalviar aproximadament un 40% d’aigua i energia en les aixetes tradicionals. El consum 
habitual d'una aixeta és de 15l/min. i si s'utilitzen mecanismes reductors o airejadors els seus consums es 
poden reduir fins a 4-8 litres/min. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Impulsar campanyes de conscienciació a la població per fomentar l'estalvi d'aigua (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Periòdica 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
131.629,29   
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Companyia d'aigües de Vilanova i la 
Geltrú, SAM 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  2,66   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  4,    
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Aigua (m3/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 259.399,1  
Abastament d'aigua municipal (X20)  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.2.2 2 

Millorar la gestió del reg de les zones 
enjardinades, disminuint el consum d'aigua 
associat 

     0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El cicle de l’aigua CP 
Descripció 
 
El reg dels espais urbans és una de les activitats, realitzades per part del consistori, que requereix un 
major consum d'aigua associat i que en base a les característiques de la pelantes i del tipus de reg 
existeix un potencial d'estalvi important. En aquest sentit es proposa la realització d'una formació 
específica a tot el personal que realitza aquest tipus de tasques dins de l'Ajuntament on es ressalti la 
importància de dur a terme bones pràctiques ambientals al realitzar el reg dels espais verds del municipi. 
A la vegada, es proposa l'elaboració d'un manual de bones pràctiques a seguir en la creació de nous 
espais verds, però també en el manterniment i millora dels ja existents.  En el manual cal incidir en la 
importància de diferents factors: 
- Utilització de plantes adaptades al clima 
- Primar el reg per degoteig i en el cas que aquest sigui per aspersió ajustar al màxim la zona de reg 
- Utilització del reg automatitzat (amb sensor d'humitat, control de freqüència segons el cabal d'aigua,...) 
- Afavorir el reg nocturn per evitar pèrdues per evapotranspiració  
- Utilització d'aigües freàtiques per al reg 
 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Impulsar campanyes de conscienciació a la població per fomentar l'estalvi d'aigua (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Reg. Serveis Viaris 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
5.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Empreses concessionàries (CESPA 
i TEGAR) 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Aigua (m3/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Abastament d'aigua municipal (X20)  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

 
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.2.2 3 

Recuperació energètica de l'EDAR de 
Vilanova i la Geltrú per la instal.lació d'un 
equip de cogeneració. 

   347,68  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El cicle de l’aigua CP 
Descripció 
 
Una de les estratègies de la Generalitat de Catalunya en el Pla d'Energies Renovables per aconseguir els 
objectius fixats en l'àmbit del biogàs contempla l'aprofitament del calor generat per escalfar els fangs de 
les depuradores d'aigües residuals. En aquest sentit, les tecnologies de tractament de les aigües residuals 
cada cop són més adaptades i perfeccionades aconseguint una millor qualitat de l'aigua, el que comporta 
una elevada generació de fangs. En conseqüència, des de la Generalitat es promou la implantació de 
sistemes de digestió anaerobia en a les EDAR's. En aquesta línea s'enmarca el projecte de la instal.lació 
de cogeneració de 230 KWe. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Mancomunitat Penedès Garraf 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
700.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  2,01   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  5,3   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 784.840,2  
Producció local d'energies renovables (X16)  
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum 
total d'energia  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.2.3 1 

Compensació de les emissions associades 
al transport públic per part de l'empresa 
concessionaria 

   101,82  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Transport públic municipal (si s’escau) CP 
Descripció 
 
La compensació d'emissions és un mecanisme inclòs dins del Protocol de Kioto. Es tracta doncs, d'un 
acord inclòs en el protocol de Kioto que permet a governs, empreses o particulars destinar diners, en 
compensació pel que han contaminat de més, a projectes de reducció d'emissions en països en vies de 
desenvolupament. Definit a Kioto com a Mecanisme de Desenvolupament Net (MDN), els projectes MDN 
són molt diversos. En aquest sentit, el Mercat Voluntari d'Emissions, permet la compensació de les 
emissions generades durant la seva activitat, i que no han pogut ser reduïdes, a través de la inversió en 
projectes d'eficiència energètica, energies renovables o reforestació. Per això, és necessària una 
plataforma de compensació d'emissions. Aquesta ha de certificar  les seves emissions segons els 
estandards internacionals com el Gold Standard i que tinguin un procés de qualitat intern amb una tercera 
part verificadora. Actualment, el cost de compensació d'una tona de CO2 en el mercat voluntari difereix en 
funció de la tipologia de projectes però el preu mitjà oscil·la al voltant dels 15 euros per tona a compensar. 
Es proposa la inclusió d'una clàusula en el contracte del servei de transport públic a través del qual 
l'empresa concessionaria compensi les emissons generades en la flota d'autobusos. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Incorporació de clàusules ambientals en els plecs de prescripcions tècniques / Compensació de les 
emissions generades la flota de vehicles de l'Ajuntament /  Compensació de les emissions generades per 
l'activitat de les empreses concessionàries dels serveis. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Promoure combustibles no contaminants en el transport públic i els equipaments municipals (Agenda 21) 
Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Periòdica Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
1.527,3    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Empreses concessionàries 
  0,01   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.2.3 2 Incorporació d'un autobús urbà elèctric a la 
flota de transport públic     15,02  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe Transport públic municipal (si s’escau) CP 
Descripció 
 
La promoció del transport públic de per si, ja comporta una minimització important de les emissions de 
GEH associades al transport, però el transport públic intrinsícament també pot millorar l'eficiència de la 
seva flota per mitjà de la incorporació de unitats més eficints o que funcionin amb fonts d'energies 
renovables o menys contaminants. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu que la flota d'autobusos urbans 
de Vilanova i la Geltrú incorpori una unitat elèctrica, en substitució d'un dels vehicles existents. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Promoure combustibles no contaminants en el transport públic i els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
208.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Augmenta 
Empresa concessionària (Transport 
Ciutat Comtal) 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
 13,85   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 

 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
1.2.4 1 

Implantació de criteris d'arquitectura 
bioclimàtica en habitatges i activitats de 
nous sectors 

     0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El planejament PDR 
Descripció 
 
Per assolir un creixement sostenible del municipi és de vital importancia disposar d'unes directrius 
definides on es posi de manifest els criteris ambientals i d'eficiència energètica d'urbanització i construcció.  
En la definició de les directrius es pot optar per assolir diferents solucions tècniques: ventilació creudada, 
insolació assegurada per tots els habitatges, .... Es proposa la redacció d'un document tècnic on es 
defineixin les millors solucions tècniques a incorporar en els nous  projectes d'habitatges i activitats en 
nous sectors. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Incorporació de les recomenacions per al planejament urbanístic amb criteris de sostenibiltiat incloses en 
la publicació del IDAE  "Guia del planejament urbanístic energéticament eficient" / Instal·lació d'un sistema 
de District Heating al futur desenvolu 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Incorporar criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic de Vilanova i la Geltrú (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Continuada Reg. Urbanisme i Planejament 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  0,0   Agència local de l'energia 
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.2.4 2 Incorporació de criteris de sostenibilitat al 
planejament urbanístic      0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El planejament PDR 
Descripció 
 
La configuració del municipi ve determinada pel planejament, densitats, usos del sòl, equipaments, etc. 
Segons quin sigui el planejament proposat, s'afavorirà un model energètic més o menys eficient. Per 
aquest motiu, fer els estudis ambientals (POUM o Avaluació Ambiental Estratègica) associats  al futur 
desenvolupament del municipi, permetrà que aquest sigui més o menys eficient. En aquest marc, 
l'Ajuntament pot tenir com a referència una publicació de l'IDAE en matèria de criteris de sostenibilitat i 
planejament, "Guia del planejament urbanístic energéticament eficient". Així, cal destacar el paper de 
l'Ajuntament, amb competències en l'ordenació, creació i gestió del sòl atès que té la clau perquè en el 
futur, el municipi presenti un model energètic eficient, que a la vegada actuï com a mirall envers els hàbits 
de la ciutdadania. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació de criteris d'arquitectura bioclimàtica en habitatges i activitats de nous sectors / Instal·lació 
d'un sistema de District Heating al futur desenvolupament del sector Eixample Nord deVilanova i la Geltrú 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Incorporar criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic de Vilanova i la Geltrú (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Continuada Reg. Urbanisme i Planejament 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

1.2.4 3 

Instal·lació d'un sistema de climatització de 
barri (District Heating) al futur 
desenvolupament del sector Eixample Nord 
deVilanova i la Geltrú 

     0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe El planejament PDR 
Descripció 
 
En el futur desenvolupament urbanístic del sector Eixample Nord de Vilanova i la Geltrú, es preveu amplia 
abastament el parc d'habitatges actual del municipi. En aquest sentit, es desenvoluparà una superfície 
equivalent al 50% de l'actual zona centre del municipi, de manera que el nombre d'habitatges serà elevat. 
Per aquest motiu, en el marc d'incorporar criteris de sostenibilitat a la planificació urbanística, es creu 
convenient incorporar la necessitat obligada que el projecte que desenvolupi aquest sector, incorpori la 
instal·lació d'un sistema de climatització de barri, conegut com a Distric Heating, que doni un servei 
centralitzat a tots els habitatges cobrint la demanda energètica de la zona, incrementant altament 
l'eficiència energètica en relació a sistemes unitaris que es podrien instal·lar. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació de criteris d'arquitectura bioclimàtica en habitatges i activitats de nous sectors / Incorporació 
de les recomenacions per al planejament urbanístic amb criteris de sostenibiltiat incloses en la publicació 
del IDAE  "Guia del planejament urban 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Incorporar criteris de sostenibilitat en el planejament urbanístic de Vilanova i la Geltrú (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Continuada Reg. Urbanisme i Planejament 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  0,0   Agència local de l'energia 
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
Producció local d'energies renovables (X16)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 1.2.5 1 Incorporació de criteris de compra verda en 
els equipaments municipals     27,49  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Directe L’adquisió de béns i serveis CP 
Descripció 
 
No tots els productes generen el mateix impacte sobre el medi ambient. La compra de productes amb 
ecoetiquetes o certificacions ambientals assegura que els productes són menys nocius amb al medi 
ambient pel que fa al procés de producció i l’ús de matèries primeres. Per tant es fa necessari elaborar un 
manual de compra verda dirigit a tots els responsables de compres de l'ens municipal amb l'objectiu 
d'integrar els criteris ambientals en les compres. L'objectiu final és arribar a disposar d’un llistat de tots els 
productes i serveis adquirits i contractats amb les característiques de sostenibilitat a complir, i a la vegada, 
d’un check-list de criteris a tenir en compte a l’hora de valorar nous productes o serveis que puguin ser 
sol·licitats pel personal. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Elaboració d'un manual de bones pràctiques en els equipaments municipals 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realitzar un pla de millora energètica en els equipaments municipals (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Alta Continuada 
Reg. d'Hisenda, Règim Intern i 
Serveis Generals 

   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
6.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,22   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,5   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 89.270,5  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.1 1 Realització d'una campanya d'informació i 
potenciació de l'estalvi energètic a les llars    148,91  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Domèstic AM 
Descripció 
 
Es planteja l'elaboració d'una campanya  d'estalvi energètic destinada a la població, per tal que adquireixin 
hàbits més responsables davant de l'ús de l'energia. En la campanya s'ha de difondre els resultats positius 
(tant energètics, com econòmics) de l'ús racional d'energia i d'evitar el seu malbaratament. Aquesta 
campanya hauria d’anar acompanyada d’accions actives com l’entrega d’un kit d’equips d’estalvi energètic 
per a la llar, com ara làmpades de baix consum per afavorir la substitució de les làmpades incandescents 
i/o amb un decàleg d'estalvi energètic. L'objectiu de reducció de consum per aquesta acció és un 2 per mil 
del consum energètic del sector domèstic en relació l'any 2005. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Distribució d'un calendari temàtic de canvi climàtic on es presentin les principals accions dutes a terme per 
l'Ajuntament l'any anterior i els resultats obtinguts així com la incorporació de consells pràctics 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realització de campanyes de sensibilització per a fomentar l'estalvi energètic i l'ús de les energies 
renovables (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Puntual Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
60.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Oficina d'atenció al ciutadà 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN 
  0,4   IDAE 
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  1,1   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 471.772,5  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.1 2 

Difusió dels estalvis energètics associats a 
la implantació d'energies renovables en el 
municipi 

    56,87  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Domèstic AM 
Descripció 
 
Una de les accions importants del PAES es tracta la implantació d'energies renovables en els 
equipaments municipals.En aquest sentit cal fer partícips als usuaris d’un edifici públic, als seus visitants, 
als alumnes d’una escola i a tota la població en general de quines són les actuacions realitzades per 
l’Ajuntament en matèria d'energies renovables així com de quins són els estalvis energètics aconseguits 
amb les actuacions municipals.  
Es proposa informar a la ciutadania de la producció d'energia de les instal·lacions d'energies renovables 
ubicades en els diferents equipaments municipals mitjançant l'ús de panells informatius en aquells centres 
de què en disposin així com mitjançant la pàgina web del consistori.  
 

Relació amb d’altres accions PAES 
Distribució d'un calendari temàtic de canvi climàtic on es presentin les principals accions dutes a terme per 
l'Ajuntament l'any anterior i els resultats obtinguts així com la incorporació de consells pràctics/ Realització 
d'una campanya d'informació i po 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realització de campanyes de sensibilització per a fomentar l'estalvi energètic i l'ús de les energies 
renovables (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
40.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,7    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  2,    
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 185.366,4  
Producció local d'energies renovables (X16)  
Grau d'autoabastament amb energies renovables respecte consum 
total d'energi  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 
 
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.1 3 Promocionar la rehabilitació energètica de 
façanes i cobertes.      0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Domèstic AM 
Descripció 
 
La rehabilitació de façanes és una pràctica habitual en diferents ciutats europees. Tot i que la prioritat 
d'aquestes actuacions no és la millora tèrmica sinó la millora estètica o la seguretat, des de l'Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú s'haurà de treballar per incloure criteris energètics en aquestes actuacions. S'ha de 
tenir en compte que la rehabilitació tèrmica és difícil de justificar econòmicament amb els estalvis 
energètics associats, doncs poden donar-se períodes d'amortització superiors a vint o trenta anys. Per 
això, serà necessari que la millora tèrmica estigui interrelacionada amb altres aspectes de millora de 
l'edifici, i que a la vegada es faci difusió de la importancia d'edificis tèrmicament eficients. En aquest sentit, 
l'Ajuntament haurà de crear bonificacions fiscals o subvencions per afavorir l'impuls de la rehabilitació de 
l'envolvent tèrmica dels edificis existents. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Baixa Periòdica Reg. Urbanisme i Planejament 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Disminueix 
Reg. Projectes urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Empreses de rehabilitació 
  0,0   Associacions de veïns 
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.1 4 

Substitució del 100% de les bombetes 
d'incandescència per bombetes de baix 
consum a les llars de Vilanova i la Geltrú 

   6.439,69  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Domèstic AM 
Descripció 
 
A partir de l'1 de gener de 2011 deixaran de tenir presència en el mercat europeu les bombetes 
d'incandescència i aquestes hauran de ser substituïdes per bombetes de baix consum que presenten un 
valor mig d'estalvi energètic de l'ordre del 70-80% respecte les d'incandescència, amb una vida útil fins a 8 
o 10 vegades superior, de manera que el seu major cost rapidament serà amortitzat. Per tant, el sector 
domèstic de Vilanova i la Geltrú veurà com a partir de l'any 2011 i sent efectiu molt abans del 2020 el 
consum energètic associat a la il·luminació de les llars (10%) es veu substancialment reduït, de l'ordre d'un 
70%. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realització de campanyes de sensibilització per a fomentar l'estalvi energètic i l'ús de les energies 
renovables (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Disminueix Oficina d'atenció al ciutadà 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN, IDAE 
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Consum final d'energia total (X14) 16.512.038,2  
Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES  
  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.1 5 Introducció d'aparells domèstics i equips de 
climatització energèticament eficients    4.585,98  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Domèstic AM 
Descripció 
 
La normativa de la Unió Europea (Directiva 95/12 de la CE) ha fet que els electrodomèstics comercialitzats 
a partir del 28 de maig de 1995 hagin de portar l’anomenada «etiqueta d’energia» per a la seva venda, 
basant-se en un sistema de test homologat comparatiu. Aquest etiquetatge permet fer-nos una idea 
bastant aproximada de l’eficiència i la qualitat de l’aparell que anem a comprar i s’aplica obligatòriament a 
frigorífics, congeladors, combis, rentadores, rentaplats, calderes, sistemes de climatització, etc. En aquest 
sentit, des de l'Ajuntament es preveu reforçar la promoció de l'etiquetatge energètic com a element decisiu 
en la compra d'aparells domestics, tant entre els usuaris com entre els promotors de nous habitatges que 
es realitza des de la Generalitat. Així, cal destacar que des de l'ICAEN anualment es dur a terme el 
programa "Pla Renove" en el qual es subvenciona la substitució d'antics aparells per nous que presentin 
un etiquetatge major. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realització de campanyes de sensibilització per a fomentar l'estalvi energètic i l'ús de les energies 
renovables (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Oficina d'atenció al ciutadà 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN, IDAE 
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Consum final d'energia total (X14) 11.758.930,1  
Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.2 1 Realitzar una campanya al sector de serveis 
per l'increment 0 en consum energètic    135,41  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Petites activitat econòmiques, comerços, 
tallers, etc. AM 

Descripció 
 
Durant els últims anys el consum d'energia derivat del sector serveis ha anat incrementant. Per tal d'incidir 
en aquest punt es proposa la realització d'una campanya a través de la qual els comerços es comprometin 
a no incrementar els seus consums energètics i per tant estabilitzar les seves emissions derivades. 
En la campanya caldria fomentar la participació de diferents establiments els quals a través d'uns fitxes 
puguessin notificar la superfície del local, usuaris i el consum anual d’energia elèctrica, gas natural i altres 
combustibles (si s’escau). Amb la adhesió a la campanya l’establiment es comprometria a no incrementar 
els consums energètics per l’any següent. La campanya podria culminar amb la creació d'un segell de 
responsabilitat ambiental  o en el seu cas fomentar des de l'Ajuntament l'adhesió a Xarxa de Comerços 
Respectuosos amb el Medi Ambient, que és l'òrgan que aglutina totes les experiències de xarxa de 
comerços i de comerç verd a nivell de Catalunya. A la vegada la Xarxa es disposa d’una base de dades 
amb els proveïdors dels diferents productes (bosses compostables, bosses de paper, safates de cartró, 
envasos retornables, agricultura ecològica, papereria de línia ecològica, bricolatge de línia ecològica etc.) 
i, a la vegada, s'estableixen relacions directes amb aquests proveïdors per tal de que s’incorporin a la 
Xarxa catalana i ampliïn la seva oferta a totes les Xarxes constituïdes. 
Es poden fer campanyes similars, però és important que aquestes incorporin un retorn per part dels 
establiments, amb l’objectiu de fer-los participar. 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Impulsar la publicitat positiva per les activitats que realitzen una gestió ambiental correcta (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Puntual 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
70.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Agència local de l'energia 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ADEG 
  0,52   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,4   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 347.212,2  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.2 2 Impulsar la figura del gestor energètic en les 
empreses de serveis.    3.155,41  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Petites activitat econòmiques, comerços, 
tallers, etc. AM 

Descripció 
 
Per tal de millorar el comportament energètic de les instal·lacions i edificis privats del sector serveis, 
s'impulsarà la creació de la figura del gestor energètic en aquestes organitzacons, amb la voluntat de 
promoure la gestió energètica com una eina d'eficiència i estalvi d'energia en el sector de serveis privat, al 
igual que s'impulsarà en els equipaments públics per mitjà de responsables energètics. D'aquesta manera, 
el gestor energètic (persona física o ESCO) implantarà un sistema de gestió de l'energia que establirà una 
estratègia per orientar els recursos tècnics i humans cap a la consecució d'uns objectius preestablerts, 
augment ddel rendiment energètic de les instal·lacions. En aquest sentit, s'anomena "Sistema de gestió de 
l'energia" al mètode de gestió que considera l'energia com un recurs controlable i que, en conseqüència, 
pot comptabilitzar-lo, analitzar les variacions que experimenta i reduir-ne el consum fins a uns objectius 
prefixats. En  conseqüència, i en aquesta línia,  es preveu la instal·lació de comptadors addicionals, en 
aquells equipaments que presentin uns majors consums energètics, amb la fi de controlar, en major detall, 
la despesa energètica i poder portar una millor gestió i detectar de forma immediata qualsevol irregularitat 
en els punts de consum. La implantació d'aquesta acció suposarà una reducció mínima del 5% del 
consum energètic del sector serveis en relació l'any base. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d'un sistema de gestió de l'energia / Designació de responsables energètics en els 
equipaments municipals 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Impulsar la publicitat positiva per les activitats que realitzen una gestió ambiental correcta (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté ADEG 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 8.090.788,8  
Consum final d'energia total (X14)  



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.3 1 

Implantació d’accions per tal de continuar 
amb la pacificació del trànsit rodat a l’interior 
del nucli urbà. 

     0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Mobilitat urbana CP 
Descripció 
 
Actualment estan pacificats alguns carrers del centre del municipi, però es proposa estendre l’acció a una 
zona de 300.000 m2 que quedará limitada pels carrers Magí, Unió, Tetuan i Rambla Samà. En les accions 
per pacificar el trànsit almenys s’inclourien les següents:   
- Increment dels carrers amb prioritat invertida  
- Revisar l'ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants i valorar l'ampliació de l zona de 
circulació restringida  
- Creació de bucles en l'interior del nucli que no permetin travessar d'una banda a l'altra. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Continuar amb la creació de la xarxa de carrils bicicleta tant a la perifèria del nucli urbà com al centre i 
fomentar l'ús de la bicicleta pública / Elaborar el pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla de control de les velocitats de circulació dins del nucli urbà (Agenda 21)/ Elaborar un Pla de mobilitat 
orientat en la reducció del trànsit (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat sostenible (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Continuada Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Augmenta Reg. Serveis viaris 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Reg. Urbanisme i Planejament 
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Mobilitat de la població (X5)  
Consum final d'energia total (X14)  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

2.1.3 2 

Continuar amb la creació de la xarxa de 
carrils bicicleta tant a la perifèria del nucli 
urbà com al centre i fomentar l'ús de la 
bicicleta pública 

   141,53  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Mobilitat urbana CP 
Descripció 
 
En l'actualitat el municipi de Vilanova i la Geltrú disposa de 6.800 metres lineals de carril  bicicleta i 974 
aparcaments de bicicleta.  Des de l’Ajuntament es vol continuar treballant en aquesta línea i es preveu la 
ampliació de la xarxa de carrils bici en 33.200 metres lineals i 200 places d'aparcament més. L'objectiu és 
fomentar l'ús de la bicicleta i reduir el consum de combustibles fòssils en els desplaçaments. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d’accions per tal de continuar amb la pacificació del trànsit rodat a l’interior del nucli urbà / 
Elaborar el pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Donar continuïtat a la campanya de promoció de l’ús de la bicicleta a la ciutat (Agenda 21)/ Elaborar un 
Pla de mobilitat orientat en la reducció del trànsit (Agenda 21)/ Impulsar un Pla d'itineraris a peu i a 
bicicleta (Agenda 21)/ Incloure els carrils 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Continuada Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
4.980.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. Serveis viaris 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Reg. Urbanisme i Planejament 

 35,19  
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 524.177,1  
Mobilitat de la població (X5)  
Consum final d'energia total (X14)  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 2.1.3 3 Elaborar el pla de mobilitat urbana de 
Vilanova i la Geltrú    7.742,7   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Mobilitat urbana PDR 
Descripció 
 
El Pla de mobilitat urbana (PMU) serà l'instrument clau de la planificació futura de la mobilitat a Vilanova i 
la Geltrú, i establirà les accions prioritàries per fomentar una mobilitat sostenible i segura en base les 
necessitats de desplaçament de la població. Els objectius principals són: 1) potenciar modes de transport 
sostenibles. 2)  promoure modes de desplaçament eficients. En aquest sentit, cal destacar que està 
previst iniciar el desenvolupar del PMU del municipi durant l'any 2010 i es considera oportú que aquest es 
fixi un objectiu de reducció d'emissions del 8% respecte les emissions associades al transport. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Implantació d’accions per tal de continuar amb la pacificació del trànsit rodat a l’interior del nucli urbà / 
Continuar amb la creació de la xarxa de carrils bicicleta tant a la perifèria del nucli urbà com al centre i 
fomentar l'ús de la bicicleta públic 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla de control de les velocitats de circulació dins del nucli urbà (Agenda 21)/ Elaborar un Pla de mobilitat 
orientat en la reducció del trànsit (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat sostenible (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Reg. Mobilitat 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
40.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. Serveis viaris 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Reg. Urbanisme i Planejament 
  0,01   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Mobilitat de la població (X5) 29.045.080,   
Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES  
Consum final d'energia total (X14)  
 

 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

2.1.3 4 

Renovació eficient del parc mòbil del 
municipi per millora de l'eficiència energètica 
del parc de vehicles i diversificació 
energètica del sector 

   21.139,94  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Mobilitat urbana PDR 
Descripció 
 
El parc mòbil de vehicles del municipi es caracteritza per fer un ús majoritari de combustibles fòssils i amb 
un valor d'emissió mig de 150grCO2/km. Aquesta situació en els pròxims anys es veurà substancialment 
modificada, fruït de la creació d'un marc favorable a la incorporació d'energies no convencionals en el 
sector del transport (vehicles híbrids, elèctrics, gas natural liquat, hidrogen, etc) i de la millora en 
l'eficiència energètica dels motors dels vehicles del mercat, aspecte que serà valorat futurament en l'ITV, 
que faran que el parc mòbil es renovi per vehicles accionats per sistemes 100% renovables (elèctrics-
solar, hidrogen, etc), híbrids o vehicles de combustió fòssil altament eficient amb valors d'emissió per sota 
els 120 grCO2/km. D'aquesta manera, aquesta tendència que seguirà el parc mòbil de Vilanova i la Geltrú 
farà disminuir dràsticament les emissions de GEH globals del municipi. Davant d'aquest escenari, s'ha 
definit un escentari moderat i realista del futur parc mòbil del municipi i s'han estimat les seves emissions, 
tenint en compte que cada vehicle farà una mitjana anual de 18.000km i el parc mòbil estarà compost per: 
30% híbrids amb un valor mig d'emissió de 80grCO2/km, 55% combustibles fòssils amb un valor mig 
d'emissió de 120grCO2/km i 15% combustibles fòssils amb un valor mig d'emissió de 150grCO2/km. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Elaborar el pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla de control de les velocitats de circulació dins del nucli urbà (Agenda 21)/ Elaborar un Pla de mobilitat 
orientat en la reducció del trànsit (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat sostenible (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Baixa Continuada Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté ICAEN 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

2.1.4 1 

Crear una Oficina de canvi climàtic de 
Vilanova i la Geltrú que actuï com a punt de 
coordinació del PAES i d'informació de la 
ciutadania 

     0,0   

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Participació ciutadana AM 
Descripció 
 
L'actual Agència Local de l'Energia de Vilanova hauria d'esdevenir el punt de referència al municipi en 
matèria de sensibilització i difusió dels aspectes relacionats amb el canvi climàtic, entre els quals 
s'integren els aspectes energètics. Així, es proposa ampliar l'abast d'actuació de l'actual ALE, perquè 
aquesta esdevingui la coordinadora i responsable del desplegament del PAES i a la vegada, s'encarregui 
de sensibilitzar a la població per a canviar els hàbits diaris i fomentar i difondre l’estalvi energètic, a la 
vegada que també s'impulsa una nova cultura de l’aigua, i es potencia el transport públic per una mobilitat 
més sostenible. Aquesta funció, estarà recolzada amb els convenis de col·laboració establerts amb UPC 
de Vianova i la Geltrú, Col·legi d'Enginyers, ADEG, Gremi d'instal·ladors del Garraf, ICAEN i Oficina de 
Canvi Climàtic de Catalunya, pels quals es disposa d'assessorament i accessibilitat a possibles 
subvencions. 

Relació amb d’altres accions PAES 
 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
 
Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Alta Puntual Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Curt termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
  0,0    
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 

Es manté 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) 
Centre de Recursos d'Informació 
Ambiental 

  0,0    
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES   0,0  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 

 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 

2.1.4 2 

Distribució d'un calendari temàtic de canvi 
climàtic on es presentin les principals 
accions dutes a terme per l'Ajuntament l'any 
anterior i els resultats obtinguts així com la 
incorporació de consells pràctics 

   148,91  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Participació ciutadana AM 
Descripció 
 
Elaborar un calendari anual on es presentin els resultats de l'aplicació de les accions definides en el PAES 
així com l'evolució respecte anys anteriors. A més, en aquest calendari es podrien incloure les pràctiques 
més destacades o premiades en matèria d'eficiència energètica dutes a terme per l'Ajuntament, entitats o 
associacions de Vilanova i la Geltrú durant l'any anterior així com consells per ser més eficients en el 
consum energètic. L’objectiu és que la població es sensibilitzi amb el fenomen del canvi climàtic i a la 
vegada disposi d’informació útil per aplicar millores d'estalvi energètic a les seves pròpies llars. L'objectiu 
d'aquesta acció és assolir un estalvi energètic d'un 2 per mil dels consums associats al sector domèstic, 
mitjançant la sensibilització i participació de la ciutadania. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Realització d'una campanya d'informació i potenciació de l'eficiència energètica a les llars 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Realització de campanyes de sensibilització per a fomentar l'estalvi energètic i l'ús de les energies 
renovables (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Periòdica 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
25.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté  
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat)  
  0,17   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  2,2   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 471.772,5  
Consum final d'energia total (X14)  
  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.4 3 

Definir un programa d'educació energètica 
intel·ligent a les escoles a través de l'Agenda 
21 escolar 

    16,58  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Participació ciutadana AM 
Descripció 
L'agenda 21 escolar és un programa impulsat per l'Ajuntamentde Vilanova i la Geltrú , per una banda 
ajudar els centres escolars en la seva ambientalització i per un altra banda identificar els centres 
compromesos amb la millora ambiental i per tant amb el seu entorn. Per iniciar aquest procés 
d'ambientalització, el primer pas que fa el centre és redactar la seva Agenda 21, on es defineixen els trets i 
els objectius ambientals del centre. Aquests objectius es duran a terme, al llarg dels diferents cursos 
escolars, mitjançant els programes d'Acció, els quals recullen les actuacions concretes de millora 
ambiental que el centre es compromet a realitzar. En aquest sentit, es creu convenient impulsar un 
programa d'acció conjunt a tots els centres de Vilanova i la Geltrú, destinat a potenciar una educació 
energètica intel·ligent, que vagi des de les actuacions directes als alumnes passant per la incorporació 
dels temes d'eficiència energètica en el currículum escolar a través de la formació del propi professorat i 
arribant fins als propis pares i mares dels centres perquè traslladin l'aprenentatge dels seus fills i filles a 
les pròpies llars vilanovines. 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Fomentar la participació de les escoles de Vilanova i la Geltrú en una competició europea d'eficiència 
energètica en centres escolars / Substitució de balast convencional dels tubs fluorescents per balast 
electrònic / Susbtitució de calderes de gasoil i c 
Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Elaborar un programa d'educació ambiental escolar (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat 
sostenible (Agenda 21) 
Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Periòdica 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
12.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. Educació i Treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Agència local de l'energia 
  0,72  AMPAS 
  

Termini d’amortització (anys) 
Centre de Recusos Pedagògics del 
Garraf 

  

  4,2   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 56.772,5  
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.4 4 

Fomentar la participació de les escoles de 
Vilanova i la Geltrú en l'eficiència energètica 
en els centres 

    33,17  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Participació ciutadana AM 
Descripció 
 
L’objectiu és que els centres puguin aplicar de forma directa accions d’eficiència energètica i reducció de 
consums als centres, en especial lligades a hàbits quotidians d’alumnes i professorat usuaris d’aquests 
equipaments,  per tal de poder disminuir els consums energètics del centre (un 10 % mínim). En aquest 
sentit es preveuen diferents formes per fer-ho possible com són: sessions d’assessorament i suport tècnic 
als centres per identificar els seus consums, potenciar la implantació de mesures actives d’estalvi i 
reducció, realització d’auditories energètiques, entre d’altres.  
L’Agència Local de l’Energia i el programa Agenda 21 Escolar pot ajudar a aquest procés, així com els 
estudis i auditories energètiques que es realitzin en els diferents centres i d’altres projectes de caire 
euorpeu (p.ex. competició europea en centres educatius, impulsada per la Direcció General d'Energia i 
Transport de la UE promourà durant el curs 2010-2011 i 2011-2012 ). 
 
Relació amb d’altres accions PAES 
Definir un programa d'educació energètica intel·ligent a les escoles a través de l'Agenda 21 escolar / 
Substitució de balast convencional dels tubs fluorescents per balast electrònic / Susbtitució de calderes de 
gasoil i calderes de gas natural amb una an 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Elaborar un programa d'educació ambiental escolar (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat 
sostenible (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 

Mitjana Periòdica 
Reg. Governança, Participació i 
Medi ambient 

   

Calendari   
Mig termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
10.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. Educació i Treball 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) Agència local de l'energia 
  0,3   AMPAS 
  

Termini d’amortització (anys) 
Centre de Recusos Pedagògics del 
Garraf 

  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES 113.545,   
Consum final d'energia de l’ajuntament  
Consum final d'energia total (X14)  
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PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

Acció Codi Títol 
Emissions de CO2eq 
estalviades (Tn/any) 

 
2.1.4 5 

Desenvolupar una campanya de foment 
d'una conducció sostenible i segura a la 
ciutadania 

   2.913,16  

Àmbit Temàtica Tipologia 

Indirecte Participació ciutadana AM 
Descripció 
 
La sensibilització i formació de la ciutadania en conducció sostenible, pot tenir grans repercussions en la 
disminució de les emissions de GEH associades a la mobilitat, en alguns estudis valorada fins a un 10%. 
Per poder fer efectiva aquesta actuació, es proposa desenvolupar una campanya que s'allargui en el 
temps, en que es difonguin missatges directes de com millorar la conducció de la ciutadania. La difusió 
dels missatges es podrà realitzar a través de diferents canals: cursos de conducció eficient específics i 
incorporats en temari autoescoles, bones pràctiques en els pannells expositors del municipi, portal web, 
prensa local, tallers escoles, etc. En el cas de Vilanova, s'estima una reducció entorn del 3% de les 
emissions de l'any base per així fer una hipotesi en un terme mig. 

Relació amb d’altres accions PAES 
Elaborar el pla de mobilitat urbana de Vilanova i la Geltrú / Crear una Oficina de canvi climàtic de Vilanova 
i la Geltrú que actuï com a punt de coordinació del PAES i d'informació de la ciutadania/ 

Relació amb altres plans: A21, POUM, plans de mobilitat, d’adequació enllumenat... 
Pla de control de les velocitats de circulació dins del nucli urbà (Agenda 21)/ Elaborar un Pla de mobilitat 
orientat en la reducció del trànsit (Agenda 21)/ Programa escolar per una mobilitat sostenible (Agenda 21) 

Prioritat Execució de l’acció Responsable 
Mitjana Periòdica Agència local de l'energia 
   

Calendari   
Llarg termini   
  

Cost d’inversió (€), IVA inclòs  
100.000,     
  

Impacte sobre el cost de manteniment Agents implicats 
Es manté Reg. Mobilitat 
  

Cost eficiència (€/kg CO2eq estalviat) ICAEN 
  0,03   
  

Termini d’amortització (anys)  
  

  0,0   
  

Indicadors de seguiment Recursos estalviats(4) 

 Energia (kwh/any) 
  

Indicadors objectiu i/o de xarxa influenciats Estalvi associat 

Mobilitat de la població (X5) 10.795.284,9  
Emissions de GEH (CO2eq) àmbit PAES  
Consum final d'energia total (X14)  
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IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Senyors regidores, senyores regidors. El document que avui es presenta al Ple 
municipal per a la seva aprovació és fruit, com saben, de la nostra adhesió al 
Pacte d’Alcaldes que es va realitzar al Ple del juliol passat i que fa que el 
nostre ajuntament doncs es comprometi a la reducció d’un 20% de les 
emisions de gasos d’efecte hivernacle abans del 2020, amb l’aplicació concreta 
d’aquest Pla.   
 
El PAES, que és com abreviadament diem aquest Pla d’Energia Sostenible, 
conté, en primer lloc, un inventari de les emissions de gasos d’efectes 
hivernacles generades al nostre municipi, així com una sèrie d’accions que han 
de permetre una gestió més sostenible de l’energia, tant de les nostres pròpies 
dependències municipals com d’altres sectors i instal·lacions de la nostra 
ciutat.  Bàsicament, doncs, el PAES detalla l’origen i l’evolució dels gasos en el 
periode del 2004 al 2007, les principals fonts que s’han determinat en aquest 
inventari ja han estat analitzades, doncs són casi una obvietat que tothom 
sabem, però que vull reflexar, no?, el transport públic, el transport públic com el 
privat ho és; el consum, evidentment, energètic, el consum que tenim a la 
ciutat d’energia; el tractament de residus i les instal·lacions; i sobretot les 
nostres dependències municipals.  Queda reflectit, per exemple, doncs, que les 
dependències municipals que en aquest sentit consumeixen més es determina 
que són les esportives i les educatives, doncs per la tipologia d’ús i 
instal·lacions que tenen.  En el llistat, així, de mesures a aplicar s’hi preveuen, 
entre altres, millorar sistemes d’il·luminació i de climatització dels edificis de 
l’Ajuntament, així com l’enllumenat i la flota de vehicles municipal.  En total, 
l’aplicació de les recomanacions del PAES ha de permetre reduir, abans del 
2020, un 20%, un 20’27% aquestes emisions, que suposaran –i aquesta crec 
que és la... doncs una xifra important a retenir- els 53.000 tones de CO2 que 
no s’emetran a l’atmosfera.   
 
L’Ajuntament, amb l’aprovació d’aquest Pla, doncs mostra la ferma voluntat de 
lluitar rigorosament contra el canvi climàtic.  I penso, doncs, i així s’ha valorat, 
que aquest Pla doncs assenyala molt concretament, és molt realista, posa 
realment doncs quines són aquestes mesures.  A més hem volgut, i així es va 
manifesta... s’ha manifestat a la Comisió Informativa, que tinguem un 
seguiment concret i tècnic de com es va desenvolupant aquest Pla que, com 
preveu també la Unió Europea, és un Pla que s’anirà avaluant cada dos anys, 
és un Pla obert, que ha d’anar recollint també cada dos anys, veient l’evolució i 
recollint, si és possible, noves accions, però que en aquest sentit volem que 
doncs durant aquest periode dels dos anys hi hagi una Comisió Tècnica que 
fagi un seguiment acurat de cada una de les accions, de cada una de les 
implantacions d’aquestes accions. 
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Creiem, doncs, que estem en la línia de treballar doncs per fer que la nostra 
ciutat sigui més sostenible, que contribueixi realment des de lo local a fer 
possible que el nostre planeta i la nostra societat sigui millor, en un ambient... 
que visquem en un ambient millor, i que, per tant, demano doncs al Consistori, 
doncs que ens donguin el suport a l’aprovació d’aquest Pla. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, de nou, igual que amb Reglament per l’Espai d’Equitat, la 
Candidatura d’Unitat Popular votarà favorablement.  Estem d’acord amb que 
el... aquest PAES, aquest Pla per l’Energia Sostenible és necessari, ara més 
que mai.  Ara més que mai, quan Kioto ja queda bastant enrera i les previsions 
que Kioto no només no s’han complert, sinó que s’han incomplert i amb 
escreix, entre d’altres per part del nostre Estat, de l’Estat espanyol, de l’Estat 
on vivim, doncs que d’allò que podia contaminar de més ha continuant 
contaminant i a hores d’ara doncs està un 40 per sobre del que Kioto li 
permetia. Quan Kioto va ser aprovat estava per sota l’Estat espanyol, i el 
compromís era de mantenir aquest marge i ha passat per sobre.  Per tant, els 
esforços han de ser... han d’anar per totes bandes a reduir l’emissió de CO2. 
 
Aquest Pla fa... focalitza en dos conceptes molt importants i un d’ells el 
transport, que suposa, per sort, a Vilanova només el 25% de les emissions, 
segons el que figura en el Pla, quan a la resta... quan normalment a la resta de 
països desenvolupats al voltant del 40 i el 50%.  Però això també ens porta a 
reflexionar que amb totes aquestes mesures, que són moltes, de concretes, de 
generals, de costoses, de menys costoses, que planteja el Pla al llarg de tots 
aquests anys i que segur que... el Pla no sé si és una ferma voluntat, però la 
seva aplicació segur que ho és una ferma voluntat, perquè suposarà un esforç 
d’estar-hi a sobre i un esforç i una atenció pressupostària també, imagino, per 
fer tots aquests canvis que requereix la reducció d’emissions de CO2, doncs 
arribats al tema del transport sí que ens toca fer una reflexió; el Pla no entra en 
la indústria, la deixa a banda la indústria, però sí que entra en el transport, en 
la pacificació del trànsit, en millorar doncs els carrils bicis, etc., tot allò que 
pugui reduir el CO2, però fa dues setmanes, en el discurs ciutat nosaltres vam 
treure una qüestió important, que era la nostra discrepància entorn a la 
Catalunya que dibuixava el Pla Territorial, en concret aquell Pla Territorial que 
basa... té uns epicentres forts en l’economia de distribució de mercaderies al 
port i a l’aeroport de Barcelona i que, per tant, de fet ens aboca doncs a la 
construcció de més infraestructures per transport rodat i per distribució de 
mercaderies de Barcelona cap a la resta d’Europa i afavoreix, doncs, aquesta 
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economia de la distribució de mercaderies que, com podem comprovar, doncs 
és altament contaminant i emet molt CO2.  Per tant, nosaltres en aquí veiem 
una contradicció, si a altres instàncies promovem el trànsit rodat, el transport 
de mercaderies, les plataformes logístiques, el transport internacional de 
mercaderies, etc., al port i a l’aeroport i tot el que això suposa de contaminació, 
mentres a Vilanova intentem apostar doncs per reduir, en tot allò que sigui 
possible, les emissions de CO2, es produeix una contradicció que a més d’un 
ciutadà ens semblarà bastant injusta, no?, que mentres nosaltres treballem en 
tot allò que podem doncs en la reducció de les emissions de CO2 –i això 
també és un comportament ciutadà, afavorit per polítiques públiques, però 
també un compromís ciutadà doncs d’utilitzar la bicicleta, no utilitzar vehicles 
amb carburants, etc.-, doncs mentrestant a altres instàncies s’estigui 
promovent justament el contrari, és a dir, les emissions de CO2. 
 
Dita aquesta... feta aquesta reflexió, puntualitzar la importància també del 
sistema de calefacció central, de calefacció central de barri, o sigui, allò que 
aquí està escrit en tot en Pla en anglès District heating, i que imagino que es 
pot traduir doncs per “calefacció de barri”, que és certament una aposta de 
futur, igual que ho són doncs tota la implantació dels criteris d’arquitectura 
bioclimàtica que incorpora el Pla i que pensem doncs que és la manera 
d’avançar cap al futur, cap a un futur més sostenible que l’actual, que pels 
nivells de CO2 que té l’Estat espanyol doncs podem comprovar que de 
sostenible no ho és gaire. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, després de tots dos tan brillants discursos, 
que penso que tots podríem subscriure, perquè penso que el tema de la 
sostenibilitat energètica és un tema que ens preocupa a tothom, clar, un fa la 
següent reflexió i és una pregunta directa doncs cap a la regidora, i és: per 
portar a terme aquest Pla, què pensa fer?  Quants diners consta... vull dir, de 
quants diners disposa vostè per poder-lo portar a terme?  Perquè és un Pla 
molt ambiciós i només en l’administració, ja no diem en les empreses privades, 
però en l’administració ja és molt ambiciós i, que jo sàpiga, doncs encara no 
n’hi ha... no n’hi ha cap objectiu de pressupost de cara a l’any vinent, per això li 
agrairia que després, si us plau, em contestés aquesta pregunta, no? 
 
I per un altre cantó, jo me n’alegro molt de que aquest Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible de Vilanova i la Geltrú, el PAES, doncs contempli una comissió per 
vigilar realment que es va complint doncs tot allò que diu el Pla i que aquesta 
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reducció doncs realment es va produint, no?  Perquè clar, si tenim que fer cas 
doncs a les accions que des de la seva Regidoria es van portant a terme, en el 
tema de l’aigua encara estaríem esperant que posin reductors de consum a les 
aixetes d’aigua de l’Ajuntament.  Nosaltres abonarem aquesta... aquest Pla i 
l’únic que li demano, això sí, és que ens informi realment de quina dotació 
pressupostària disposarà per portar-lo a terme.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Primer agrair a la regidora que hagués tingut en 
compte les esmenes presentades a Comisió, que formen part d’avui en dia 
d’aquest Pla, presentades pel grup de Convergència i Unió.  No obstant, jo em 
vull referir que aquest no és el primer Pla que es porta a aprovació.  L’any 2000 
es va aprovar el Pla d’Acció Mediambiental, en el qual hi havia unes accions 
que es tenien  que tirar endavant.  Aquestes accions, el 90% del Pla que avui 
contemplem a aprovació, estan contemplades aquelles.  Jo només em referiré 
a uns exemples, per no cansa’ls, per exemple, en l’enllumenat públic, el Pla 
aprovat l’any 2000, feia referència que en un plaç de cinc anys es tenien que 
canviar totes les lampades d’enllumenament públic, passar de lampades de 
vapor de mercuri a lampades d’òxid... de vapor de sodi, perdó.  Amb això es 
reduiria un 25% aproximadament de l’energia, en cada una de les lampades.  
El Pla diu que encara falta de l’ordre de 4000 lampades per canviar; és a dir, si 
haguessin fet els deures, ara no hauríem de canviar 4000, ho diu el Pla que 
aprovem avui.  Això representa més de 200.000 quilowats/any.  Senyor 
Sanabra, vostè ha demanat l’estalvi.  Són més de 100.000 euros/any d’estalvi, 
si haguessin fet els deures.  Per lo tant, el Pla que avui contemplem aquí ja 
s’ha aprovat abans i no s’han fet les coses, no s’han fet els deures perquè el 
govern ha tingut dessídia, diguem, ha tingut dessídia.   
 
Un altre exemple.  El nostre grup està cansat en comisions, quan es presenten 
projectes d’equipaments de la ciutat, demanar per què no s’ha posat, no s’ha 
estudiat, la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques.  És un dels punts de les 
accions que posa el Pla que avui aprovem.  Vostès sempre diuen: home, és 
que l’edifici aquell la façana donava al nord; home, és que ja ho 
contemplarem... i així portem uns anys.  Aquest Pla ho posa.  Jo esperaré que 
es tiri endavant, perquè escolti, segur que haguéssim estalviat bastants diners. 
 
Un altre punt que Convergència ha portat durant aquests anys, ha sigut el 
canvi de combustible dels vehicles municipals, i sobretot de la companyia 
d’autobús.  I aquí es va aprovar, es va aprovar que es canviaria a 
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biocombustible, a biodièsels; no s’ha fet.  I ara s’està parlant de posar unitats 
elèctriques.  Espero veure-les, espero veure-les, perquè el biodièsel encara no 
l’he vist, espero veure-les.  No obstant, el nostre grup votarem a favor.  
Gràcies. 
 
Durant la intervenció del senyor JOSEP IBARS, quan són les 19.36 hores, 
torna incorporar-se a la sessió el senyor JOSEP TOMÀS ÁLVARO.  
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, primer per dir... la dotació pressupostària doncs en els propers 
pressupostos doncs ho veurà reflectit al 2010 doncs que farem aquest Pla, o 
sigui, dintre del Pla doncs aquest seguiment bianual que hi haurà.  I en tot cas 
sí que pot comprovar que, diem-ne, no hi ha una partida o no hi ha hagut fins 
ara una partida en el 2009 respecte a les accions concretes del Pla d’Energia 
Sostenible, però sí que des de l’Ajuntament s’han anat fent doncs evidentment 
accions en aquest camí que ja contempla doncs el mateix Pla.   
 
I sí que s’ha avançat, i vull juntar en aquest sentit les dues respostes a 
Convergència i Unió.  Aquest Ajuntament ha fet, evidentment no ha canviat 
segurament la totalitat de les lampades del municipi, però ha fet avenços 
importants en el canvi de lampades, així com en el de semàfors.  Actualment la 
totalitat dels nostres semàfors estan amb leds.  No és cert que no haguem 
introduït l’energia fotovoltaica, en tot cas ho hem fet amb un altre sistema i en 
aquest sentit podem dir que ha estat un sistema pioner, com és el de fer doncs 
que en els centres municipals, en les instal·lacions municipals, a les cobertes 
municipals, doncs instal·lem energia fotovoltaica –ho veurà en properes 
setmanes- a l’Escataret, concretament, i a les naus de PIVSAM, i ha passat per 
la Comisió Informativa les concessions administratives i la llicència perquè hi 
hagi doncs a les cobertes tant de l’Escateret com de les naus de lloguer de 
PIVSAM, fotovoltaica i ademés ha passat i hem fet que els ciutadans de 
Vilanova i la Geltrú puguin contribuir i participar doncs inclús en la inversió 
d’aquest projecte de fotovoltaica.   
 
Per tant, diem-ne, segurament, segurament i per això requerim un PAES, hem 
de fer més deures com a ciutat, hem de... ho indicava, no?, els compromisos 
de Kioto no s’estan del tot complint, i requereix un esforç, i en aquest cas de 
l’administració local de fer aquest seguiment.  I en aquest sentit doncs el PAES 
vol ser-ho.  Per tant, diem-ne, no veiem allò... el got pot veure’s sempre mig ple 
o mig buit.  Aquest Ajuntament ha fet un camí, ha fet un treball al llarg dels 
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anys, hem estat dels pioners en aquest treball, en moltes de les qüestions, i 
s’està veient reflectit.  I el mateix Pla ho reflecteix, perquè no estem igual de 
situats que altres municipis en quant a la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle. 
 
Durant la intervenció de la senyora IOLANDA SÁNCHEZ, a les 19.39 hores, 
surt de la sala el senyor SALVADOR BECERRA. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Les paraules que acaba de dir, quan van fer el Pla d’Acció Mediambiental de 
Vilanova, que va intervindre tot el teixit associatiu, a part dels polítics, i va ser 
llarg el procés, ja hi havia la declaració de Tòquio. Jo m’estic referint, jo m’estic 
referint, el protocol de Tòquio, perdó.  Jo m’estic referint a que aquest Pla, lo 
que fa menció és al municipi de Vilanova, i avui està a casa i tot el que jo els hi 
he explicat és de Vilanova, i no s’han fet els deures, i vostès ho tenien en 
aquest llibre.  Aquest llibre que tinc aquí a sota, ho tenen, tots les accions que 
es tenen de fer, des de l’any 2000, i no n’han fet... no han fet els deures.   
 
Per lo que vostè fa referència, per lo que vostè fa referència al tema de les 
plaques, de les fotocèl·lules, les plaques fotocel·lulars, escolti, encara no s’ha 
fet la primera estació fotovoltaica que es tenia que fer a l’abocador.  Per lo que 
fa referència de l’Escateret i el Sant Jordi, em penso, i algun altre més, escolti, 
serà perquè nosaltres no hem insistit... serà perquè nosaltres no hem insistit.  I 
jo no li trec cap mèrit, el mèrit el té vostè perquè vostè el firmarà i l’aprovarà.  
Però jo li demano, li demano senzillament, sense cap intenció de res, que es 
tiri endavant i una vegada això aprovat, que es fagin les accions que 
contempla.  Perquè si volem arribar a la reducció del 20%, si no es fa cap acció 
no hi arribarem.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.  
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 9. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGO, 
REFERENT A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DELS USOS 
HOTELER I RESTAURACIÓ EN DETERMINAT SÒL NO 
URBANITZABLE. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número nou, que és l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del Pla General, referent a la regulació específica dels usos hoteler i 
restauració en determinat sòl no urbanitzable. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 4 de maig de 2009, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, va 
acordar aprovar inicialment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació específica dels 
usos hoteler i restauració en determinat sòl no urbanitzable, indicats a 
l’article 258.1 PGO i a la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, en relació 
a la determinació dels requisits i condicions per poder desenvolupar els usos 
de restauració a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor 
paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies 
existents. 
 
II. L’esmentada aprovació inicial d’aquesta modificació puntual es va 
sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes des de la darrera 
publicació obligatòria, de conformitat amb l’art. 23 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i 94.1, 83 i Disposició Addicional Setena del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, i es va publicar l’acord d’aprovació inicial en el Butlletí 
Oficial de  la Província núm. 119, de data 19 de maig de 2009 i en el Diari de 
Vilanova de data 15 de maig de 2009, així com en el tauló d’edictes de 
l’Ajuntament i en la pàgina web municipal. En el decurs del dit termini 
d’exposició pública el Sr. XXXXXXXXXXXXXX, va presentar en el Registre 
general de l’Ajuntament, núm. 11471/1 de data 12 de maig de 2009,  un 
escrit d’al·legacions contra l’acord d’aprovació inicial. 
 
L’informe jurídic que s’adjunta, redactat pels serveis jurídics municipals, i que 
forma part integrant del present acord, proposa la desestimació de l’escrit 
d’al·legacions en base als motius i justificacions que en el mateix hi consten, i 
que presenten el contingut literal següent: 
 

“PRIMERA. Pel que fa a l’al·legació primera, segons la qual l’al.legant 
manifesta que aquesta modificació contempla un equipament (Restauració) 
el qual comprèn bars, restaurants i cafeteries, creant-se una figura 
urbanística en forma d’equipament, cal dir que aquesta apreciació resulta 
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del tot incorrecta, tota vegada que l’objecte d’aquesta modificació consisteix 
específicament en permetre la possibilitat de desenvolupar els usos de 
restauració  a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor 
paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i només en 
masies ja existents, en les condicions i requisits que s’estableixen en dita 
modificació, però no en la creació d’un equipament comunitari, el qual 
d’acord amb l’article 34, apartats 1 i 5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme 
(aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol; en endavant, TRLUC), 
es configura com un sistema urbanístic que comprèn els centres públics, els 
equipaments de caràcter religiós, cultural, docent, esportiu, sanitari, 
assistencial, de serveis tècnics i de transport i els altres equipaments que 
siguin d’interès públic o d’interès social. I òbviament, ni els bars, 
restaurants, cafeteries i similars participen d’aquesta consideració legal de 
sistema urbanístic, ni les pròpies masies existents passen a tenir, amb 
aquesta modificació, la qualificació urbanística de sistema, general ni local.   
 
SEGONA. Quant a l’al·legació referida a que l’article 47 TRLUC determina 
un llistat tancat tipus “numerus clausus” del que es pot i no es pot fer en 
sòl no urbanitzable, i de què en cap cas la Llei parla de serveis de 
restauració, cal puntualitzar que, tal i com es justifica adequadament a la 
Memòria Justificativa de la present modificació puntual de PGO, l’article 
47.3 TRLUC preveu la possibilitat de reconstruir i rehabilitar masies i cases 
rurals que calgui preservar, en sòl no urbanitzable, en els termes previstos 
en dit article, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 de la mateixa Llei i 
amb la condició que estiguin incloses en el catàleg a què es refereix l’article 
50.2. i així mateix, en desenvolupament de dites previsions legals, l’article 
55.1 del Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme (aprovat per 
Decret 305/2006, de 18 de juliol; en endavant RLUC), admet expressament 
en els supòsits abans indicats els usos de restauració, sempre i quan 
aquestes masies o cases rurals hagin estat incloses per part del 
planejament urbanístic general o especial en el catàleg previst per la Llei 
d’Urbanisme a aquests efectes, amb la possibilitat també de destinar-se a 
establiment hoteler (excloent-hi la modalitat d’hotel apartament), si ho 
preveu expressament el catàleg, el qual pot establir un límit de nombre de 
places.  
 
En conseqüència, si la pròpia normativa urbanística està admetent 
expressament la possibilitat dels usos de restauració en sòl no urbanitzable 
i, concretament, en aquest tipus de masies, no resulta procedent invocar, 
com així ho fa l’al.legant en la seva al·legació quarta, la previsió inclosa en 
l’apartat 9 de l’art. 47 TRLUC en quant a què el sòl no urbanitzable no pot 
ser dedicat a usos que, atenent els valors que el PGOUM protegeix o 
preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la destinació o la 
naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i 
l’assoliment de les dites finalitats. És, per tant, el propi PGO el que, a 
l’empara de l’art. 55.1 RLUC i concordants, introdueix amb aquesta 
modificació la regulació dels usos de restauració en masies existents, 
incorporant les condicions necessàries per tal de protegir o preservar els 
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valors del sòl no urbanitzable on aquestes estiguin ubicades, en 
correspondència amb les finalitats que es pretenen amb dita modificació. I 
cal recordar que és el planejament general l’instrument urbanístic adient per 
establir les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per tal 
d’aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu (art. 58.1 b) TRLUC), 
sempre, òbviament, a l’empara del marc legal corresponent, com així 
succeeix en el present cas, tal i com s’ha indicat anteriorment.     
 
En aquest sentit, la present modificació de PGO s’està acollint justament a 
les previsions legals abans apuntades, en el sentit de què el seu objectiu 
resideix en permetre en relació als usos indicats a l’article 258.1 PGO i 
respecte al supòsit excepcional de no necessitat de previ Pla Especial que 
en el mateix es contempla, que a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b 
(sòl agrari de valor paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i 
paisatgística) s’admetin també, a banda dels usos ja previstos, l’ús de 
restauració (bars, restaurants i similars) sempre que es tracti de masies 
existents i sempre que el desenvolupament de dit ús no comporti increment 
de volum ni modificació substancial de l’edificació, d’acord amb les 
condicions i paràmetres de la modificació substancial i/o ampliació dels 
mateixos que s’estableixin en el corresponent Catàleg de Masies que 
l’Ajuntament ha d’aprovar per dotar de règim jurídic i urbanístic a aquest 
supòsit, si resulta autoritzada per la regulació de la respectiva zona. Així 
mateix, a aquests efectes i mentre no s’aprovi l’esmentat Catàleg de 
Masies, la modificació incorpora la definició de masia entenent-se com 
aquella edificació tradicional lligada originàriament a una explotació agrícola 
en l’àmbit rural i que, a falta d’altre tipus d’acreditació, tingui una antiguitat 
de més de cinquanta anys. 
 
TERCERA. Precisament la present tramitació consisteix no únicament en 
modificar l’apartat corresponent de l’article 258.1 PGO, sinó també en la 
modificació de la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, la qual invoca 
l’al.legant en la seva al·legació quarta, i en la que figura la reglamentació 
detallada d’usos en sòl no urbanitzable, pel que fa a la  fila “Bars, 
restaurants i similars” i en relació a les columnes relatives a les claus 18 i 
18b, en el sentit de canviar la paraula “NO” actualment existent, per la 
remissió expressa al epígraf (2), en el qual es diu que aquest tipus d’usos 
són acceptables només en les condicions de l’article 258.1. No es produeix, 
en canvi, cap variació en relació a la columna de la clau 23, perquè en 
aquest tipus de sòl no urbanitzable ja es preveu en la vigent redacció del 
PGO l’acceptació dels usos de restauració en les condicions de l’article 
258.1, de tal manera que amb aquesta modificació es complementen i 
regulen més detalladament dites condicions, i s’amplien aquestes també a 
les claus 18 i 18b, en les quals consten masies existents que poden restar 
afectades per aquesta modificació. 
 
QUARTA. Per últim, en quant a l’al·legació cinquena i última de l’escrit 
d’al.legacions, cal dir que la modificació aprovada inicialment per aquest 
Ajuntament no adquirirà plena executivitat fins que no s’aprovi 
definitivament per l’òrgan competent, en aquest cas la Comissió Territorial 
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d’Urbanisme de Barcelona (art. 78 a) TRLUC), i es publiqui en el DOGC 
l’acord d’aprovació definitiva i les normes urbanístiques corresponents (art. 
100 TRLUC), per la qual cosa no desplegarà els seus efectes ni conferirà 
drets ni obligacions als particulars fins que no es produeixin aquests 
requisits legals”. 

 
III. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació als articles 83.1 i 83.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
IV. D’acord amb l’article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per a l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.  
 
V. L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació 
provisional de la present modificació puntual de Pla General és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2c) de la Llei de Bases de Règim 
Local, en relació als articles 83.1 i 83.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
VI. Per tot l’exposat, vist l’informe jurídic incorporat a l’expedient, i de 
conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Reglament que la desenvolupa, la 
Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de 
l'Ajuntament, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions presentat en el Registre general 
de l’Ajuntament, núm. 11471/1 de data 12 de maig de 2009, pel Sr. XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, contra l’acord d’aprovació inicial de data 4 de maig de 
2009, de Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú, referent a la regulació específica dels usos hoteler i de restauració en 
determinat sòl no urbanitzable, indicats a l’article 258.1 PGO i a la taula 
incorporada en l’article 259.1 PGO, en relació amb la determinació dels 
requisits i condicions per poder desenvolupar els usos de restauració a les 
claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) i 23 
(SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies existents. Tot això en 
base a l’informe jurídic redactat pels serveis jurídics de l’Ajuntament i 
incorporat a l’expedient, que forma part integrant d’aquest acord i que 
s’adjunta. 
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SEGON. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de Pla General 
d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació específica dels 
usos hoteler i restauració en determinat sòl no urbanitzable, indicats a 
l’article 258.1 PGO i a la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, en relació 
a la determinació dels requisits i condicions per poder desenvolupar els usos 
de restauració a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor 
paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies 
existents.  Tot això, de conformitat amb el document de Memòria Justificativa 
incorporat a l’expedient. 
 
TERCER. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de 
l’expedient administratiu complet, tres exemplars del document de la 
Modificació Puntual de Pla General d’Ordenació, degudament diligenciat, així 
com una còpia del dit document en suport informàtic a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb 
l’article 78a) del Text refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2005, 
de 26 de juliol). 
 
QUART. Notificar el present acord al Sr. XXXXXXXXXXXXXXX.” 
 
 
 

INFORME JURÍDIC 
 
 
Assumpte: Escrit d’al·legacions presentat en data 12 de maig de 2009 (Registre 
d’entrada núm. 11471) pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 4 de maig de 2009, pel qual s’aprova inicialment la Modificació 
Puntual de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació 
específica dels usos hoteler i restauració en determinat sòl no urbanitzable, indicats a 
l’article 258.1 PGO i a la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, en relació a la 
determinació dels requisits i condicions per poder desenvolupar els usos de 
restauració a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) i 
23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies existents. 
 
En relació a dit escrit d’al·legacions, cal fer les següents CONSIDERACIONS: 
 
PRIMERA.- Pel que fa a l’al·legació primera, segons la qual l’al.legant manifesta que 
aquesta modificació contempla un equipament (Restauració) el qual comprèn bars, 
restaurants i cafeteries, creant-se una figura urbanística en forma d’equipament, cal 
dir que aquesta apreciació resulta del tot incorrecta, tota vegada que l’objecte 
d’aquesta modificació consisteix específicament en permetre la possibilitat de 
desenvolupar els usos de restauració  a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl 
agrari de valor paisatgístic) i 23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i només en 
masies ja existents, en les condicions i requisits que s’estableixen en dita modificació, 
però no en la creació d’un equipament comunitari, el qual d’acord amb l’article 34, 
apartats 1 i 5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol; en endavant, TRLUC), es configura com un sistema urbanístic 
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que comprèn els centres públics, els equipaments de caràcter religiós, cultural, 
docent, esportiu, sanitari, assistencial, de serveis tècnics i de transport i els altres 
equipaments que siguin d’interès públic o d’interès social. I òbviament, ni els bars, 
restaurants, cafeteries i similars participen d’aquesta consideració legal de sistema 
urbanístic, ni les pròpies masies existents passen a tenir, amb aquesta modificació, la 
qualificació urbanística de sistema, general ni local.   
 
SEGONA.- Quan a l’al·legació referida a què l’article 47 TRLUC determina un llistat 
tancat tipus “numerus clausus” del que es pot i no es pot fer en sòl no urbanitzable, 
i de què en cap cas la Llei parla de serveis de restauració, cal puntualitzar que, tal i 
com es justifica adequadament a la Memòria Justificativa de la present modificació 
puntual de PGO, l’article 47.3 TRLUC preveu la possibilitat de reconstruir i rehabilitar 
masies i cases rurals que calgui preservar, en sòl no urbanitzable, en els termes 
previstos en dit article, amb els requisits fixats pels articles 50 i 51 de la mateixa Llei i 
amb la condició que estiguin incloses en el catàleg a què es refereix l’article 50.2. i 
així mateix, en desenvolupament de dites previsions legals, l’article 55.1 del 
Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 
18 de juliol; en endavant RLUC), admet expressament en els supòsits abans indicats 
els usos de restauració, sempre i quan aquestes masies o cases rurals hagin estat 
incloses per part del planejament urbanístic general o especial en el catàleg previst 
per la Llei d’Urbanisme a aquests efectes, amb la possibilitat també de destinar-se a 
establiment hoteler (excloent-hi la modalitat d’hotel apartament), si ho preveu 
expressament el catàleg, el qual pot establir un límit de nombre de places.  
 
En conseqüència, si la pròpia normativa urbanística està admetent expressament la 
possibilitat dels usos de restauració en sòl no urbanitzable i, concretament, en aquest 
tipus de masies, no resulta procedent invocar, com així ho fa l’al.legant en la seva 
al·legació quarta, la previsió inclosa en l’apartat 9 de l’art. 47 TRLUC en quant a què 
el sòl no urbanitzable no pot ser dedicat a usos que, atenent els valors que el 
PGOUM protegeix o preserva i les finalitats que persegueix, en transformin la 
destinació o la naturalesa o bé lesionin o impedeixin la realització dels dits valors i 
l’assoliment de les dites finalitats. És, per tant, el propi PGO el que, a l’empara de 
l’art. 55.1 RLUC i concordants, introdueix amb aquesta modificació la regulació dels 
usos de restauració en masies existents, incorporant les condicions necessàries per 
tal de protegir o preservar els valors del sòl no urbanitzable on aquestes estiguin 
ubicades, en correspondència amb les finalitats que es pretenen amb dita 
modificació. I cal recordar que és el planejament general l’instrument urbanístic adient 
per establir les determinacions que corresponen a cada classe de sòl per tal 
d’aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu (art. 58.1 b) TRLUC), sempre, 
òbviament, a l’empara del marc legal corresponent, com així succeeix en el present 
cas, tal i com s’ha indicat anteriorment.     
 
En aquest sentit, la present modificació de PGO s’està acollint justament a les 
previsions legals abans apuntades, en el sentit de què el seu objectiu resideix en 
permetre en relació als usos indicats a l’article 258.1 PGO i respecte al supòsit 
excepcional de no necessitat de previ Pla Especial que en el mateix es contempla, 
que a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) i 23 
(SNU de protecció natural i paisatgística) s’admetin també, a banda dels usos ja 
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previstos, l’ús de restauració (bars, restaurants i similars) sempre que es tracti de 
masies existents i sempre que el desenvolupament de dit ús no comporti increment 
de volum ni modificació substancial de l’edificació, d’acord amb les condicions i 
paràmetres de la modificació substancial i/o ampliació dels mateixos que s’estableixin 
en el corresponent Catàleg de Masies que l’Ajuntament ha d’aprovar per dotar de 
règim jurídic i urbanístic a aquest supòsit, si resulta autoritzada per la regulació de la 
respectiva zona. Així mateix, a aquests efectes i mentre no s’aprovi l’esmentat 
Catàleg de Masies, la modificació incorpora la definició de masia entenent-se com 
aquella edificació tradicional lligada originàriament a una explotació agrícola en 
l’àmbit rural i que, a falta d’altre tipus d’acreditació, tingui una antiguitat de més de 
cinquanta anys.   
 
TERCERA.- Precisament la present tramitació consisteix no únicament en modificar 
l’apartat corresponent de l’article 258.1 PGO, sinó també en la modificació de la taula 
incorporada en l’article 259.1 PGO, la qual invoca l’al·legant en la seva al·legació 
quarta, i en la que figura la reglamentació detallada d’usos en sòl no urbanitzable, pel 
que fa a la  fila “Bars, restaurants i similars” i en relació a les columnes relatives a les 
claus 18 i 18b, en el sentit de canviar la paraula “NO” actualment existent, per la 
remissió expressa al epígraf (2), en el qual es diu que aquest tipus d’usos són 
acceptables només en les condicions de l’article 258.1. No es produeix, en canvi, cap 
variació en relació a la columna de la clau 23, perquè en aquest tipus de sòl no 
urbanitzable ja es preveu en la vigent redacció del PGO l’acceptació dels usos de 
restauració en les condicions de l’article 258.1, de tal manera que amb aquesta 
modificació es complementen i regulen més detalladament dites condicions, i 
s’amplien aquestes també a les claus 18 i 18b, en les quals consten masies existents 
que poden restar afectades per aquesta modificació. 
 
QUARTA.- Per últim, en quant a l’al·legació cinquena i última de l’escrit 
d’al·legacions, cal dir que la modificació aprovada inicialment per aquest Ajuntament 
no adquirirà plena executivitat fins que no s’aprovi definitivament per l’òrgan 
competent, en aquest cas la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (art. 78 a) 
TRLUC), i es publiqui en el DOGC l’acord d’aprovació definitiva i les normes 
urbanístiques corresponents (art. 100 TRLUC), per la qual cosa no desplegarà els 
seus efectes ni conferirà drets ni obligacions als particulars fins que no es produeixin 
aquests requisits legals. 
 
En conclusió, per tot l’exposat i a criteri del sotasignat cal DESESTIMAR 
TOTALMENT l’escrit d’al·legacions presentat en data 12 de maig de 2009 (Registre 
d’entrada núm. 11471) pel Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 4 de maig de 2009, pel qual s’aprova inicialment la Modificació 
Puntual de Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, referent a la regulació 
específica dels usos hoteler i restauració en determinat sòl no urbanitzable, indicats a 
l’article 258.1 PGO i a la taula incorporada en l’article 259.1 PGO, en relació a la 
determinació dels requisits i condicions per poder desenvolupar els usos de 
restauració a les claus 18 (sòl de valor agrícola), 18b (sòl agrari de valor paisatgístic) i 
23 (SNU de protecció natural i paisatgística) i en masies existents. 
 
En els esmentats termes s’emet el present informe, que se sotmet a qualsevol altre 
criteri millor fonamentat en dret. 
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Vilanova i la Geltrú, 29 de maig de 2009 
 
El Lletrat de la Regidoria d’Urbanisme i Planejament 
____________________________________________________________________ 

    
 
ALCALDE 
 
Senyor Martorell. 
 
A les 19.44 hores torna la senyora ISABEL PLA. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, el 4 de maig d’aquest any vam portar al Ple de 
l’Ajuntament una proposta per modificar els usos en sòl no urbanitzable.  
Modificar mínimament perquè es tractava de fer-lo compatible amb la funció 
que té aquest sòl no urbanitzable, i es tractava de tenir allò que ja alguns 
municipis que tenen, que és la possibilitat de poder tenir restauració 
precisament en sòls d’aquest tipus.  El que aprovem avui provisionalment i 
que, per tant, hem de passar a la Comisió... un informe a la Comisió 
d’Urbanisme, que l’aprovarà definitivament, és aquest punt en el qual doncs a 
partir de l’aprovació definitiva hi haurà la possibilitat de que en masies del sòl 
agrícola, de claus 18, 18.b i 23, és a dir, de sòl de valor agrícola, sòl agrari de 
valor paisatgístic i de protecció natural i paisatgística, en establiment... en 
edificis existents, en masies existents, hi hagi la possibilitat, si no s’incrementa 
el volum i no es modifica substancialment el cost de l’edifici, doncs poder posar 
aquesta... aquests establiments.  Paral·lelament estem tirant endavant des de 
la Regidoria el catàleg de masies de la ciutat per incorporar-lo a través del Pla 
Especial corresponent al Pla General de la ciutat.  Com que se n’havia informat 
a Comisió Informativa a bastament de la qüestió, els demano el vot favorable i 
evidentment respondre les qüestions que calguin. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, en aquest punt de l’ordre del dia s’aborda la possible modificació 
dels usos en sòl no urbanitzable per permetre l’activitat de restauració en 
masies.  En principi la CUP no hi estem en contra de permetre aquest tipus 
d’usos en masies catalogades, tot el contrari, ens sembla una bona iniciativa 
que pot generar ocupació i activitat econòmica, a més d’ajudar a la conservació 
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de masies catalogades, donant-els-hi un important valor afegit.  Ara bé, sembla 
clar que aquest canvi d’usos no es fa pensant massa en aquests criteris, sinó 
que es fa per solucionar un cas concret, per legalitzar un restaurant de la 
ciutat.  Des de la Candidatura no estem d’acord en anar canviant la legislació 
actual pensant en casos tan concrets.  Com dèiem, estem molt d’acord amb el 
canvi d’usos en masies catalogades, però diem en masies catalogades.  Si 
s’està elaborant el Pla de Catàleg, per què no esperem a veure quines masies 
es cataloguen i deixem que en aquestes s’hi puguin desenvolupar aquests 
usos?  No entenem perquè s’hi afegeix el paràgraf que parla de que 
s’autoritzaran els usos de restauració en masies que haguessin estat 
dedicades a tasques agrícoles i que tinguin més de 50 anys.  I si després 
alguna d’aquestes masies on s’hi autoritza un establiment de restauració no 
apareix al Pla de Catàleg que farem?  O la farem entrar en aquest Pla de 
Catàleg després sí o sí?  Per tant, si es treu aquest paràgraf, el paràgraf del 
qual parlàvem... del qual hem parlat, el nostre vot serà favorable.  En cas 
contrari, tot i estar d’acord amb el canvi d’usos en les masies catalogades, hi 
votarem en contra. 
 
A les 19.46 hores torna el senyor SALVADOR BECERRA. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Sánchez.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas per deixar la posició del nostre grup clara.  Per un costat trobem 
encertada que la modificació de planejament que permetrà, doncs, que... 
generar, es permet amb aquest instrument generar doncs que les masies 
tinguem la possibilitat de diferents usos, com pot ser el de restauració.  Però 
per altra banda, aquestes activitats de restauració a la nostra ciutat i en  
aquests indrets també, a hores d’ara s’estan donant activitats que no poden ser 
legalitzables, i per tant que no poden realitzar aquesta activitat.  I en aquest 
sentit el que hem de fer un esforç és per fer possible que aquest procediment 
doncs s’adeqüi a la legalitat i que, per tant, ens permeti a través d’això doncs 
que el que actualment no pot realitzar aquesta activitat fagi un procediment 
d’adequació amb garanties a la legalitat. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem doncs a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Perdoni, 
disculpi.  Senyor Martorell. 
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JOAN MARTORELL 
 
Bé, no, només breument, volia explicar el procediment.  Hi ha una aprovació 
inicial i una aprovació provisional.  Hi ha una aprovació inicial en què hi ha un 
periode d’al·legacions, es fan al·legacions i es contesten.  Modificar això vol dir 
modificar tota l’aprovació i fer una nova aprovació que no ho considerem 
adient.  De tota manera, com que ja han votat, tampoc no... no modificarem el 
vot.  
 
ALCALDE 
 
No, tenim la votació de nou, eh?  Home, doncs perquè hi ha hagut un error per 
part meva de no donar la paraula novament per contestar al senyor Arrufat, en 
aquest cas i, en conseqüència, passem a la votació ara.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  S’aprova amb un vot en contra... i passem a... de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (24) 
  Vot en contra: CUP (1) 
 

10. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA 
I LA GELTRÚ I L’INCASOL, SOBRE PLATJA LLARGA. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número deu, que és l’aprovació de l’addenda al conveni entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i INCASOL sobre Platja Llarga. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta: 
 
I. En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la 
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector 
“Eixample Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Aquest Conveni 
va estar aprovat prèviament per acord del Ple de la Corporació de data 18 de 
setembre de 2006 (BOPB núm. 249, de 18-10-2006). 
 
II. En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació puntual 
del Pla General d'Ordenació del sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25 
d’octubre de 2007 es va constituir el Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament del sector de l’Eixample Nord, que està composat per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, amb la participació 
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d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions de dit Consorci establerta 
per meitats iguals, al 50%, tal i com determina expressament l’article 7.1 dels 
seus Estatuts.   
 
III. Per diverses circumstàncies no s’ha complert, a data d’avui, la previsió de 
calendari dels terminis d’aprovació dels diferents instruments de planejament i 
gestió urbanística previstos en l’acorden Tretzè del Conveni esmentat en 
l’anterior expositiu I; per la qual cosa cal establir uns nous terminis de 
compliment que s’adeqüin a la realitat actual, així com revisar la clàusula 
d’eficàcia del conveni establert en l’acorden Quinzè del referit Conveni, atès 
que l’Institut Català del Sòl ja ha formalitzat permutes amb la mercantil Subirats 
Berenguer Inmobiliaria, SA, que suposen l’inici del compliment de part de les 
obligacions contractuals establertes en els diversos convenis signats entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut Català del Sòl i la mercantil 
Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, amb la finalitat de traslladar l’aprofitament 
urbanístic del sector “Platja Llarga” de Vilanova i la Geltrú, al sector “Eixample 
Nord”.  
 
IV. Vist el document d’addenda al conveni incorporat a l’expedient, mitjançant el 
qual s’acorda la modificació dels acords tretzè i quinzè del referit conveni, als 
efectes de donar compliment als objectius esmentats en l’antecedent anterior. 
 
V. Atès que, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’acord d’aprovació 
dels convenis urbanístics (en el present cas, de la seva modificació) ha de ser 
publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent a llur 
aprovació. 
 
VI. Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a 
l’adopció del present acord, d’acord amb l’article 22.2 c) de la Llei de bases de 
règim local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de Bases de Règim 
Local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
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“PRIMER. Aprovar l’addenda al Conveni de Col·laboració signat en data 6 
d’octubre de 2006, entre l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Institut Català 
del Sòl, referent a la materialització de l'aprofitament urbanístic del sector 
“Platja Llarga” al sector “l'Eixample Nord” d’aquest municipi, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la Regidoria 
d’Urbanisme i Planejament, carrer de Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.  
  
TERCER. Notificar aquest acord a l’Institut Català del Sòl, així com a l’entitat 
mercantil Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients. 
 
QUART. Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament perquè signi el document 
d’addenda al Conveni i prengui les disposicions i determinacions necessàries 
per al seu compliment.” 
 
 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 6 
D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, REFERENT A LA 
MATERIALITZACIÓ DE L’APROFITAMENT URBANÍSTIC DEL SECTOR 
“PLATJA LLARGA” AL SECTOR DE “L’EIXAMPLE NORD”, DEL TERME 
MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Vilanova i la Geltrú, .... d’octubre de 2009 
 
REUNITS 
 
D'una banda, el senyor Miquel Bonilla i Ruiz, com a director de l’Institut Català del Sòl, 
les circumstàncies personals del qual no se ressenyen per raó del seu càrrec. 
  
D'altra banda el senyor Joan Ignasi Elena i Garcia, com a Il·ltre. Alcalde-president de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les circumstàncies personals del qual no se 
ressenyen per raó del seu càrrec, assistit en aquest acte pel Sr. Josep Gomariz i 
Meseguer, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
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ACTUEN 
  
El senyor Miquel Bonilla i Ruiz, en nom i representació de l'Institut Català del Sòl, 
entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, de conformitat amb les competències que li 
atorga la seva Llei fundacional 4/1980, de 16 de desembre, modificada per la Llei 
4/2000, de 26 de maig. 
 
El senyor Joan Ignasi Elena i Garcia actua com a Alcalde-President de l'Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 21.1.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Respectivament es reconeixen, mútua i recíprocament, la capacitat legal necessària 
per tal de formalitzar el present document, per la qual cosa, tal i com actuen,   
 
EXPOSEN 
 
I. En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, referent a la 
materialització de l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” al sector “Eixample 
Nord”, del terme municipal de Vilanova i la Geltrú.  
 
II. En data 26 de març de 2007 es va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació pel sector l'Eixample Nord. Així mateix, en data 25 d’octubre de 
2007 es va constituir el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector de 
l’Eixample Nord que està composat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut 
Català del Sòl, amb la participació d’ambdós ens consorciats en els drets i obligacions 
de dit Consorci establerta per meitats iguals, al 50%, tal i com determina expressament 
l’article 7.1 dels seus Estatuts.   
 
III. Per diverses circumstàncies no s’han complert, a data d’avui, la previsió de 
calendari dels terminis d’aprovació dels diferents instruments de planejament i gestió 
urbanística previstos en l’acorden Tretzè del Conveni esmentat en l’anterior expositiu I; 
per la qual cosa cal establir uns nous terminis de compliment que s’adeqüin a la 
realitat actual, així com revisar la clàusula d’eficàcia del conveni establert en l’acorden 
Quinzè del referit Conveni, atès que l’Institut Català del Sòl ja ha formalitzat permutes 
amb la mercantil Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, que suposen l’inici del 
compliment de part de les obligacions contractuals, establertes en els diversos 
convenis signats entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut Català del Sòl i la 
mercantil Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, amb la finalitat de traslladar 
l’aprofitament urbanístic del sector “Platja Llarga” de Vilanova i la Geltrú, al sector 
“Eixample Nord”.  
  
De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal com 
actuen 
  

ACORDEN 
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PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, tal com actuen, 
modifiquen el redactat de l’acorden Tretzè del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl esmentat en l’anterior 
exposen I, que queda amb el contingut següent: 
  

“TRETZÈ. L'AJUNTAMENT redactarà i promourà els instruments de 
planejament tendents a la transformació urbanística de l'Eixample Nord -
modificació puntual del PGO i planejament derivat- el més aviat possible i 
amb l'impuls necessari per a assolir amb la màxima celeritat possible fases 
d'execució de la urbanització. 
  
El calendari previst pels diferents instruments de planejament és el següent: 
 
-  Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació 

pel sector l'Eixample Nord aprovada inicialment pel Ple de data 26 de març 
de 2007, i tramesa a l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, per a la seva aprovació definitiva, durant el quart trimestre de 
2009. 

 
-  Aprovació inicial del Pla Parcial del sector de l'Eixample Nord el segon 

trimestre de 2010 i aprovació provisional el tercer trimestre de 2010. 
 
- Aprovació inicial del Projecte d'urbanització Polígon I i del Projecte de 

reparcel·lació el tercer trimestre del 2010 i aprovació definitiva tercer o quart 
trimestre de 2010 (es pot dur a terme la tramitació simultània).  

 
-  Materialització de la permuta abans del quart trimestre del 2012. 
  
Si en el termini de quatre (4) anys, a comptar des de la data de signatura 
d’aquesta Addenda de conveni, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no ha 
pogut materialitzar total o parcialment a favor de l'Institut Català del Sòl, el 
lliurament dels solars resultants del sector Eixample Nord a permutar amb els 
solars de Platja Llarga, aquesta Corporació adquirirà de l’Institut Català del 
Sòl la titularitat dels referits solars  pel preu equivalent al valor econòmic de 
les permutes formalitzades entre l’Institut i la mercantil Subirats Berenguer 
Inmobiliaria S.A., en virtut de les quals l’Institut Català del Sòl disposi de la 
propietat plena o de qualsevol percentatge en indivís, en el sector anomenat 
Platja Llarga del terme municipal de Vilanova i la Geltrú. Als efectes de la 
determinació del preu d’adquisició a abonar per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a l’Institut Català del Sòl, el valor econòmic de les finques permutades 
serà objecte d’actualització mitjançant l’aplicació de l'interès legal de demora, 
a comptar des de la data de la signatura de la corresponent escriptura pública 
de permuta, fins a la data del total pagament per part de l’Ajuntament.  
 
En relació a dit preu d’adquisició dels solars corresponents, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú incorporarà la quantitat econòmica del valor de les finques 
permutades actualitzat amb l’interès legal de demora corresponent, en el 
pressupost municipal de cadascun dels deu exercicis següents (per iguals 
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imports parcials i fins a cobrir la quantitat total); a comptar des de l’exercici en 
que no s’hagi pogut materialitzar total o parcialment el lliurament dels solars 
resultants del sector Eixample Nord a permutar amb els solars de Platja 
Llarga propietat de l'esmentat Institut. Aquest Institut Català del Sòl, un cop 
compensat econòmicament, formalitzarà la transmissió de la propietat de les 
parcel·les de Platja Llarga a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per 
haver-se abonat el seu import actualitzat.  
 
No obstant l’establert en els paràgrafs anteriors, ambdues parts podran 
acordar per mutu acord que la contraprestació a favor de l’Institut Català del 
Sòl per l’adquisició per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de la 
titularitat dels solars resultants de les permutes formalitzades entre l’Institut i 
la mercantil Subirats Berenguer Inmobiliaria S.A., s’efectuï en espècie 
mitjançant la cessió d’un o més emplaçaments alternatius dins del municipi 
de Vilanova i la Geltrú, on es permeti col·locar el sostre suficient per tal de 
compensar, íntegrament, el valor de la inversió duta a terme per l’Institut 
Català del Sòl en el sector “Platja Llarga”.      

   
SEGON. Ambdues entitats públiques compareixents, tal com actuen, modifiquen el 
redactat de l’acorden Quinzè del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl esmentat en l’anterior exposen I, que 
queda amb el contingut següent: 
 

“QUINZÈ. L'eficàcia del present conveni queda condicionada resolutòriament 
a l'aprovació definitiva de la Modificació puntual del PGO, quina competència 
recau en l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, previ 
informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. Tanmateix, en el supòsit 
de quedar sense efecte el Conveni, per qualsevol causa, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú compensarà econòmicament a l’Institut Català del Sòl, per 
les parcel·les del sector Platja Llarga o per la part indivisa de les mateixes 
que sigui de la seva propietat; de conformitat amb el previst en l’anterior 
acord Tretzè del present Conveni; sens perjudici que l’Institut Català del Sòl, 
un cop compensat econòmicament, cedeixi la propietat de les seves 
parcel·les de Platja Llarga, a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.” 

 
TERCER. Ambdues entitats públiques compareixents, tal com actuen, pacten que 
l’Institut Català del Sòl modificarà el calendari de permutes a formalitzar amb la 
mercantil Subirats Berenguer Inmobiliaria, SA, per adequar-lo als nous terminis 
previstos en aquesta addenda de Conveni, ajornant-los de forma proporcional; sens 
perjudici de la necessària conformitat de l’esmentada mercantil.  
 
D’aquesta modificació en el referit calendari de permutes, l’Institut Català del Sòl 
donarà complida informació a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, una vegada s’hagi 
perfeccionat entre l’Institut i la ressenyada entitat mercantil, als efectes escaients.  
L’eficàcia de la present addenda resta, doncs, condicionada a l’efectiva perfecció entre 
l’Institut Català del Sòl i l’esmentada entitat mercantil de l’assenyalat calendari de 
permutes adequat als nous terminis previstos en aquest document. 
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Per la seva part, una vegada s’hagi formalitzat el nou calendari de permutes entre 
l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer Inmobiliaria S.A., l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i la referida mercantil efectuaran les adaptacions corresponents en relació al 
Conveni de col.laboració urbanística i de resolució extrajudicial signat entre ambdues 
parts en data 6 d’octubre de 2006, motivades pel nou calendari de permutes, de quina 
instrumentació es donarà complida informació a l’Institut Català del Sòl per part de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
   
QUART. Ambdues entitats públiques compareixents, tal com actuen, ratifiquen i 
s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes del Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl esmentat en 
l’anterior exposen I.  
 
CINQUÈ. La present addenda de conveni haurà de ser ratificada per majoria absoluta 
de la composició de l'Ajuntament, en els termes previstos a la Llei de Bases de Règim 
Local, havent-se d'incorporar al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl esmentat en l’anterior exposen I i al 
document de la Modificació puntual del PGO que s'hi proposa, com a annex al mateix; 
i, també, s'haurà de ratificar pel Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl. 
  
I perquè consti, i als efectes oportuns, les persones ressenyades a l'inici del present 
document signen aquest conveni, junt amb els documents que l'integren, en el lloc i 
data expressats al seu encapçalament per quadruplicat i a un sol efecte. 
_____________________________________________________________________ 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  L’octubre del 2006 es va signar un conveni que 
tancava un procés de negociacions llarg, feixuc i que va ser històric i que, per 
tant, el qual tampoc vull entrar a valorar a hores d’ara, perquè el que 
m’interessa és treballar pel que ha de venir.  I en aquest conveni, que estava 
signat a tres parts, entre Subirats Berenguer, l’Ajuntament de Vilanova, 
l’Ajuntament de Vilanova i INCASOL, i INCASOL i Subirats Berenguer, és a dir, 
hi havia tres convenis, doncs s’especificava en el cas, en l’acord del conveni 
signat entre INCASOL i l’Ajuntament de Vilanova, seguir tirar endavant una 
sèrie de procediments, de tràmits urbanístics, com era l’aprovació inicial de la 
modificació del Pla General, que es preveia doncs en l’àmbit de l’Eixample 
Nord, que es preveia el primer trimestre del 2007, per tal de fer possible el 
traspàs de l’edificabilitat del que anomenem Platja Llarga al sector de 
l’Eixample Nord, i doncs començar un procés que havia de desenvolupar-se 
amb una tramitació determinada.  Aquest calendari, el que està recollit en el 
conveni, era un calendari que preveia doncs materialitzar les permutes abans 
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del primer trimestre del 2010.  Aquest calendari que es preveia d’execució 
doncs ha estat afectat, entre d’altres coses, per una crisi econòmica notable, 
sobretot una crisi immobiliària, per tant doncs un alentiment del 
desenvolupament d’aquest tipus de projectes immobiliaris.  Després també hi 
ha hagut l’aparició de la proposta de l’ARE, en el Pla director urbanístic de l’Alt 
Penedès-Garraf, i tota una sèrie de temes que han afectat el desenvolupament 
normal que hagués hagut d’estar aquest... aquest sector de la ciutat que és 
l’Eixample Nord i després l’objectiu de preservar Platja Llarga a través de la 
transposició d’aquest sòl de Platja Llarga a l’Eixample Nord. 
 
El que presentem en aquesta... en aquesta addenda són bàsicament dues 
qüestions: actualitzar les dates d’execució del conveni de col·laboració de 
l’Ajuntament i l’INCASOL, referent a la materialització de l’aprofitament 
urbanístic del sector Platja Llarga al sector Eixample Nord; i després concretar 
el supòsit de que si no és possible aquest calendari, doncs l’Ajuntament es 
compromet a comprar, a adquirir, a partir del quart any de la signatura 
d’aquesta addenda, doncs en periodes, pagaments de cada... durant deu anys, 
és a dir, incloent en el pressupost el pagament equivalent al valor d’aquesta 
operació, de tal manera que doncs queda més lligat el possible, la possible no 
materialització del calendari previst.  També quedava recollit en el conveni 
inicial, el que passa és que no es posava la data i podria ser... havíem entrar a 
valorar que era possible doncs que se’ns demanés tota la totalitat de l’operació 
en un primer pagament.  En qualsevol cas, aquí el que es fa és, si no és 
possible executar aquesta materialització de... de normativa, el que passaria és 
que al cap de quatre anys de la signatura d’aquesta addenda, es figuraria el 
valor de l’operació en els deu pressupostos següents, sempre i quan 
l’INCASOL i l’Ajuntament de Vilanova no entrés, no arribessin a un acord per 
arribar a una altra solució, que és transferir el valor amb altre sòl o en 
espècies, eh?, és a dir, amb altres solucions.   
 
Per tant, allò que hi havia en el conveni inicial hi continua sent, i el que hem fet 
aquí en aquest cas és actualitzar les dates, perquè evidentment han quedat 
obsoletes per diferents motius, i després doncs periodificar el pagament 
d’aquest valor global -que creiem que serà menor, perquè segurament hauran 
canviat els temps-, el valor global de l’operació en aquests deu pressupostos, 
que serien a partir d’aquests quatre anys, a partir de la signatura d’aquesta 
addenda, que no serà efectiva, que no serà efectiva fins que les altres parts 
també signin el mateix acord que concordin les dates.  És a dir, entre... aquí és 
un acord entre INCASOL i Ajuntament de Vilanova, però evidentment hi ha 
d’haver un acord entre INCASOL i Subirats Berenguer, i entre Subirats 
Berenguer i l’Ajuntament de Vilanova, per quadrar totes les... totes les dates.  
Aquest és un primer pas i esperem materialitzar aquesta operació durant 
aquest mes d’octubre.   
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En qualsevol cas, reiterem la voluntat d’aquest govern de preservar l’espai de 
Platja Llarga.  Ens sembla una operació que, tot i la dificultat, diria que gran 
dificultat pels temps que corren i per la complexitat que suposa l’operació, 
doncs és una operació que s’ha vist i s’ha estudiat des de diferents bandes, 
amb interès, perquè es preservar un espai doncs que pot tenir el valor que 
tingui, segons la persona que opina, però en qualsevol cas un espai inèdit en la 
primera línia de costa per preservar, i això doncs ens sembla que era un tema 
que valia la pena almenys treballar per poder mantenir la materialització 
d’aquest conveni.  Per tot això, i perquè a més a més també doncs ho hem 
explicat en comisions informatives i ho podem aclarir més endavant, doncs els 
demano el seu vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Moltes gràcies.  Bé, per la Candidatura d’Unitat Popular aquest tema és de vital 
importància per a la ciutat, pel que va ser en el seu dia la Platja Llarga i pel 
trasllat de la tensió general a Platja Llarga a l’Eixample Nord.  Per tant, volem 
fer una breu exposició dels motius que ens porten a orientar el vot en aquest 
addendum al conveni, però també per posicionar el grup de la Candidatura 
d’Unitat Popular en tot això, atès que també quan es va resoldre el conflicte de 
la Platja Llarga, la Candidatura no tenia representació, era fora de 
l’Ajuntament.  I seré bastant breu. 
 
Nosaltres entenem que la solució que va portar l’Ajuntament a l’hora de fer la 
urbanització, o la continuació de la urbanització de la Platja Llarga, va ser 
segurament la millor que es va poder trobar.  El que nosaltres d’alguna manera 
no acabem d’acceptar és com es va poder arribar en aquella situació.  Ens 
agradaria recordar que la urbanització de la Platja Llarga no és un Pla 
urbanístic que ens vingui heretat d’altres èpoques i que l’Ajuntament hi ha 
hagut de fer front com ha pogut.  No, no és així.  Aquest Ple s’ha pronunciat en 
múltiples ocasions durant les últimes legislatures i per unanimitat a favor de la 
urbanització de la Platja Llarga.  El març del 1999 s’aprova el projecte de 
compensació de la Platja Llarga.  El 2001, amb l’aprovació definitiva del Pla 
General, només es garanteix la preservació dels espais lliures, però en cap cas 
es planteja variar la qualificació del sòl.  El 2003 es signa el conveni urbanístic 
entre l’Ajuntament i el titular dels terrenys.  El juny del 2003 s’aprova el 
Projecte d’urbanització.  El juliol del 2004 s’aprova el Pla especial de 
restauració i protecció dels espais lliures.  També l’any 2004 s’aprova l’estudi 
de detall, i fins i tot el maig del 2004 es dóna una llicència de construcció i la 
llicència ambiental.  És a dir, és un tema que ha passat repetides vegades per 
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aquest Ple.  Per unanimitat es van aprovar aquestes coses i quan va esclatar, 
doncs una mica el Ple en el seu conjunt n’era responsable.  Tot i així, 
repeteixo, la Candidatura doncs entén... la Candidatura d’Unitat Popular entén 
que la solució que va trobar l’Ajuntament i la valentia en voler aturar una cosa 
que semblava inevitable que prosperés, també per tots els contenciosos que hi 
havia amb la justícia, o dipositats a la justícia, doncs va ser prou valenta.   
 
Això no obstant, aquesta tensió es trasllada de lloc, o sigui, el barem que fa 
servir l’Ajuntament per canviar un metre quadrat de sostre urbanitzable a la 
Platja Llarga per 2’4 metres quadrats en altres zones, en concret a l’Eixample 
Nord, multiplica de 245 a 800 els pisos d’alguna manera que té pendents, té en 
deute l’Ajuntament amb INCASOL.  I això, òbviament, genera una tensió.  En la 
zona de l’Eixample Nord unes... uns tempos queden marcats per aquest 
conveni, que ara justament el que fa aquest conveni en definitiva és allargar el 
termini, obrir també la possibilitat de que aquest... de que els pisos siguin 
tornats en forma de diners, cosa que serien 71 milions d’euros que difícilment 
aquest Ajuntament pot suportar.  O sigui, és evident.  De fet, pagar 71 milions 
d’euros duplicaria o més el dèficit actual, són quantitats importants.  I genera, 
com deia aquesta tensió a l’Eixample Nord, marca uns tempos fruit també de la 
–entenem nosaltres-, de la feblesa en la negociació amb l’INCASOL, no 
feblesa buscada, sinó feblesa donada per a situació d’haver tirat endavant un 
projecte urbanístic que després s’ha hagut de fer enrera quan les grues ja 
estaven sobre el terreny.  I que l’INCASOL, com va poder, doncs també va 
contribuir, dins de la seva tasca també, doncs a solucionar repartint doncs 
tots... canviant de lloc el sòl urbanitzable, o el sostre urbanitzable.   
 
Però això nosaltres no ho desvinculem en absolut d’una altra qüestió doncs 
que afecta particularment la Candidatura d’Unitat Popular, que és la seva 
presència al Consorci de l’Eixample Nord.  És evident que al Consorci de 
l’Eixample Nord nosaltres hi aniríem a aportar una lentitud en els terminis, o 
sigui, una pausa en els terminis de construcció de l’Eixample Nord.  Entenem 
que l’època de construcció i de creixement urbanístic de Vilanova s’ha de 
pausar i s’ha de controlar força més del que ha estat els darrers anys, però la 
qüestió és que la Candidatura d’Unitat Popular és l’únic grup d’aquest Ple que 
no forma part d’aquest Consorci que es va establir justament i precisament 
amb l’INCASOL, doncs per avançar en la negociació d’aquest conveni i que 
òbviament, a data d’avui, no se’ls hi pot fer entrega de 800 pisos, perquè no 
existeix l’Eixample Nord i perquè no existeix els 800 pisos.  I no sabem encara 
si aquest termini ampliat que han demanat vostès en aquest conveni, o si en 
aquest addendum al conveni, serà suficient per fer l’Eixample Nord.  En tot cas 
seran obres bastant ràpides, no s’amplia gaire... no amplia gaire el termini per 
entregar aquests pisos, però llavors ens preocupa una última cosa, que és que 
plantegin en aquest addendum que l’Ajuntament pugui canviar la ubicació 
d’aquests pisos, que en l’actual conveni figura que han de ser els de l’Eixample 
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Nord, i pugui compensar-los amb pisos d’un altre... amb sòl, amb sostre 
urbanitzat d’un altre... d’un altre barri o d’una altra zona de Vilanova.  I això ens 
preocupa especialment perquè l’INCASOL encara ara, i fruit justament del 
conflicte de la Platja Llarga, és propietària, és propietari de molts terrenys 
encara a la Millera, i també ens preocuparia doncs que finalment el conflicte 
retornés... ens preocuparia, són supòsits, ens preocuparia que el conflicte 
retornés una mica a l’origen i haguéssim avançat més aviat poc en tota 
l’operació.   
 
Entenem finalment que aquesta... perdó, que aquesta addenda no suposa en 
cap cas un empitjorament del conveni original i podríem votar a favor si 
analitzéssim només, només i exclusivament aquesta addenda, sense tenir en 
compte tots els antecedents.  I, de fet, ho faríem per responsabilitat si la seva 
aprovació depengués del nostre vot, però no ho farem perquè no estem 
d’acord en com s’ha portat històricament tot el tema de la Platja Llarga, com ja 
hem explicat sobradament.  Per tant, finalment el nostre vot serà d’abstenció i 
gràcies per escoltar-nos. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure, anunciar directament la nostra abstenció a 
aquest punt, malgrat que les ganes és de votar-ho en contra.  O sigui, no ens 
enganyem.  Si comencem a recordar, i jo ja sé que no és culpa del senyor 
Martorell, perquè no hi era en aquella època, però sí de l’equip de govern, que 
era el mateix tripartit, les formes en què es va fer tot lo de la Platja Llarga, les 
formes, eh?, no el fons, bueno, doncs deixava molt que desitjar, no?, i 
curiosament doncs l’enrenou que van fer ara se’ls hi tira a sobre, i nosaltres ja 
ho vam dir quan van signar el conveni, que aquest conveni era una barbaritat, 
per a Vilanova i per a l’Ajuntament.  Que li podria costar molts diners a 
l’Ajuntament, i ho vam dir, i curiosament ara es té que fer una addenda doncs 
perquè això no passi, i jo ho comprenc, i és l’única raó per la que no votem en 
contra, perquè al final tot aquest enrenou li costarà un dineral impressionant al 
ciutadà de Vilanova.   
 
Jo comprenc, i a més ho comparteixo, doncs que si no poden intercanviar amb 
finques de l’Eixample Nord busquin altres indrets, si això no suposa una 
pressió doncs en altres zones, sinó només és un intercanvi diguem-ne, una 
renúncia de drets que té l’Ajuntament per construir en altres zones.  Això ho 
comparteixo plenament, però vostè també ha anomenat el tema de les 
vivendes socials que volien fer a l’Eixample Nord, que nosaltres des del primer 
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moment, bueno, ja ens vam posicionar, que vam votar en contra, i vostès 
bueno, doncs seguien, continuaven amb l’objectiu doncs de posar més pressió 
immobiliària a l’Eixample Nord, no?   
 
Lo lamentable de tot això és que, després de l’enrenou que va formar aquest 
equip de govern tripartit amb el tema de “Salvem Platja Llarga”, Platja Llarga 
encara està feta un nyap.  I lo lamentable de tot això és que encara s’allargarà 
en el temps i a lo millor Platja Llarga, com li agrada dir a vegades al senyor 
Ibars, és que no sé si jo arribaré a veure-la alguna vegada salvada, perquè 
clar, això jo... ho he dit jo, ho he dit jo... no, penso que tampoc arribarem a 
veure-la, perquè és un tema que s’està allargant.  Ja li dic, el nostre, el nostre 
pensament diu que hauríem de votar en contra, però només perquè és un tema 
que afecta moltíssim a l’economia d’aquesta ciutat, el nostre posicionament 
serà l’abstenció.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carretero.  Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcalde.  Nosaltres votarem que sí, tal i com vam manifestar a la 
Comissió Informativa, i una mica per coherència, perquè l’addenda és allargar 
els terminis d’un conveni que en el seu dia tothom va aprovar per unanimitat, o 
va ser aprovat per aquest Ple.  Nosaltres... abans de que se m’oblidi vull agrair 
al Partit Popular que citi els nostres regidors com a fonts.  Nosaltres el que 
també ens sumaríem una mica és a, ja que ens ha costat un gran esforç al 
municipi mantenir la Platja Llarga, o preservar la Platja Llarga, el que sí 
demanaríem és que la zona que és accessible a les persones, ja vam 
manifestar-ho també així a la Comissió Informativa, home, estigués neta i 
poder ser realment una zona de gaudi.  I ja està.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora García.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, el tema, només per llegir el conveni, es va 
publicar el 18 d’octubre de 2006, es va signar abans, però es va publicar en el 
Butlletí Oficial de la Província, diu en el punt 2 de l’article 13è. diu: “l’operació, 
si l’Ajuntament no pot fer front a aquest pagament, haurà de ser compensat 
amb un emplaçament alternatiu dins del municipi de Vilanova i la Geltrú” i 
continua.  O sigui, això no ho toquem, això ja hi era, eh?, això ja hi era.  El que 
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aquí hem fet és periodificar aquest possible hipotètic pagament, perquè el que 
esperem és poder arribar al desenvolupament d’aquest conveni en la primera 
part, és a dir, trobar l’emplaçament, que no vol dir la construcció, sinó trobar 
l’emplaçament, fer la parcel·lació i a partir de la parcel·lació, o dels projectes de 
la parcel·lació, és quan es pot començar a fer aquesta permuta amb aquests 
espais de Platja Llarga que, d’altra banda, la regidora... la regidora de Medi 
Ambient em corregirà, està fent... s’estan fent activitats allà, però té un 
problema i és que actualment la Platja Llarga uns podran considerar que és 
una zona, un tipus de zona, i d’altres una altra zona.  Vull dir, qüestió de gustos 
personals sobre el paisatge.  Però la qüestió és que no s’hi pot actuar més 
enllà de la propietat que és d’ús comú, diguem.  A dins de la propietat no s’hi 
pot actuar fins que no hi hagi aquestes permutes, que és això que en el fons 
comentava, que és que és veritat, fins que no hi hagi la permuta l’any que toqui 
doncs no hi haurà la possibilitat d’actuar-hi, almenys de moment, a no ser que 
trobem alguna altra fórmula, que jo crec que l’haurem de buscar, per poder-hi 
actuar abans i... eh? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova 
amb el vot del govern i de Convergència i Unió, i l’abstenció de la CUP i del 
Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (22)  
  Abstencions: PP i CUP (3) 
 

11. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA COMPATIBILITZACIÓ DE L’OCI AMB 
EL DESCANS DELS VEÏNS. 

 
ALCALDE 
 
Passem a les mocions.  La primera és del grup de Convergència i Unió, que ve 
del Ple anterior, i és sobre la compatibilització de l’oci amb el descans dels 
veïns. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú és una ciutat mediterrània amb un important 
contingut de festa i vida al carrer, fet que forma part de la nostra identitat i que 
cal conservar. 
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Atès que això no treu que hi hagi persones que desitgen descansar i que no ho 
poden fer degut a sorolls.  
 
Atès que cada cop es produeixen més conflictes per la incompatibilitat del dret 
a l’oci amb el dret dels veïns a descansar. 
 
Atès que des de l’abril de 2008 esta aturada la aprovació del  mapa de 
capacitat acústica de la ciutat i l’ordenança municipal sobre els sorolls i les 
vibracions (Llei catalana 16/2002),  estudiada i debatuda a la Comissió 
Informativa de Ciutat Sostenible i Participació.  
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
“1.  Convocar abans d’un mes una taula de debat sobre el  tema: “com fer 

compatible l’oci a la ciutat amb el descans dels veïns”, en la qual participin 
representants de les associacions de veïns, dels locals de restauració i oci, 
dels partits polítics amb representació al consistori, de les associacions de 
joves i de les entitats culturals de la ciutat 

 
2.  Aprovar, abans de dos mesos, el mapa de capacitat acústica de la ciutat i 

l’Ordenança municipal sobre els sorolls i les vibracions (Llei catalana 
16/2002), tenint en compte les consideracions que es puguin derivar de la 
taula de debat. 

 
3.  En base al nou mapa de capacitat acústica i les conclusions de la taula de 

debat, establir abans de final d’any els paràmetres per regular el 
funcionament dels locals d’oci de la ciutat a partir del mes de gener de l’any 
2010.” 

 
Després de la lectura del text de la moció, a les 20.07 surt de la sala el senyor 
ALCALDE i presideix la sessió la senyora IOLANDA SÁNCHEZ. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, el grup de Convergència i Unió vam presentar aquesta moció perquè veiem 
que Vilanova i la Geltrú és una ciutat on hi ha un important contingut de festa al 
carrer, oci.  Forma part de la nostra identitat i creiem que això és important 
conservar-ho, però per altra banda també hi han veïns que reclamen poder 
descansar i no poden.  Veiem que cada vegada es produeixen més conflictes.  
La gent dels... que té locals, per una banda es queixa de que se’ls hi canvien 
els horaris a mig any, perquè... degut a les queixes.  Per altra banda, els veïns 
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tenen tot el dret del món a queixar-se, si es veuen molestats.  Nosaltres creiem 
que el que falta en aquest cas és assentar-se i parlar-ne, i establir uns criteris, 
perquè no es pot tractar aquest tema arbitràriament només sobre queixes.  És 
a dir, ens dóna la impressió que en aquests moments el que s’està fent una 
miqueta és actuant sobre la marxa, allà on hi ha un conflicte es prenen 
mesures.  I creiem que el que cal fer és sentar-se, assentar-se totes les parts 
implicades: l’Ajuntament, els representants dels locals de restauració, els veïns, 
també creiem que agrupacions culturals i de joves de la ciutat, i establir uns 
paràmetres.  En aquest sentit vam presentar aquesta moció també perquè vam 
veure que des de l’any 2008 està sobre la taula l’aprovació del mapa de 
capacitat acústica, que hauria de ser un instrument més que s’hauria d’utilitzar 
a l’hora de debatre tots aquests aspectes. 
 
Nosaltres, els acords que demanàvem era que es fes aquesta taula de debat, 
on hi fossin representats totes les parts implicades, que s’aprovés el mapa de 
capacitat acústica i que abans d’acabar l’any es fixessin els criteris per a tots 
aquests temes de cara a l’any que ve.  Per part del govern se’ns ha presentat 
una proposta transaccional que creiem que compleix amb tota, pràcticament 
cent per cent, amb la idea que nosaltres presentàvem.  El que s’aprofita una 
comisió que ja existeix, que és una comisió tècnica de l’espai públic, però 
bàsicament l’objectiu, que és que acabin parlant d’aquests temes totes les parts 
implicades: veïns, locals i també gent de la ciutat, entitats i joves, es compleix, i 
creiem que pot ser una bona eina i per aquest motiu nosaltres estaríem... 
estem disposats a acceptar la proposta transaccional del govern. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Senyora Encarna Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyora... senyora Sánchez.  Bé, efectivament aquesta moció agafa 
un tema molt complex, no?, que és la compatibilització d’interessos diferents i 
de situacions diferents.  Però com que en aquest sentit nosaltres creiem que 
cal sempre sumar esforços, no dividir-los, llavorens per això nosaltres també 
hem volgut tenir la voluntat de poder arribar a aquest acord amb aquesta... amb 
aquesta transaccional, de manera que ens agafi o que tots ens hi puguem 
sentir còmodes, no?, amb la manera de fer.  Llavorens aquí, òbviament, 
l’Ajuntament, com s’ha dit, està treballant amb aquesta comisió tècnica a nivell 
intern, però amb això estem tots d’acord, de que sempre cal doblar esforços en 
aquest tema i ademés l’aportació també de totes les opinions de tots els agents 
implicats, pensem que sempre ajuda a buscar o a trobar les solucions 
possibles.  Sabem que és un tema i que són objectius complicats, que tant de 
bo poguéssim trobar, no?, allò la solució fàcil, però sabem que no és un tema 
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fàcil i, per tant, doncs aquí sí que el nostre compromís és de seguir treballant 
en aquest àmbit.  Llavorens, amb aquesta voluntat és la de que hem arribat 
doncs amb aquest acord, acordant terminis i estem convençuts doncs que, si 
més no amb l’esforç de tothom i amb la... amb la idea de tothom de poder 
arribar a possibles solucions, treballarem en temes, en cada un dels temes 
específics dels punts conflictius, o dels possibles conflictes que puguin anar 
sortint, a banda d’una sèrie de premises bàsiques per a tots aquests temes. 
 
Per tant, amb això, com que hi ha uns terminis i es treballarà amb àmbits 
paral·lels, amb això, junt amb la... amb el mapa de capacitat acústica, pensem 
que sí que es poden treballar plans d’actuacions concrets que, amb l’esforç de 
tots, pensem que tindran resultats favorables i, si més no, amb aquesta voluntat 
és amb la que hem volgut arribar a un acord i donar suport en aquesta moció.  
Moltes gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per complementar, el senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, breument.  Perquè vegin que hi hem estat més de dos i de tres i de quatre 
regidors parlant d’aquesta qüestió, perquè afecta a diferents comisions 
informatives i n’hem parlat.  Entenem que és un tema complex.  Jo només –que 
ja ho ha dit la regidora Encarna Grifell- volia aclarir que en diferents moments, 
en aquests darrers anys, hem tingut trobades amb veïns reiteradament, amb 
membres... representants de gremis de restauració i gremis de locals d’oci, i 
també evidentment amb altra gent, no veïns organitzats, però a vegades fins i 
tot amb veïns o grups de veïns que es queixaven, i que aquest contacte hi ha 
sigut, el que passa és que aquí ara volem millorar, volem millorar potser entre 
tots situacions que evidentment s’han de millorar, i per tant doncs quants més 
serem i més intervinguem en aquestes qüestions de forma conjunta, doncs crec 
que arribarem a més bon port.   
 
I després simplement aclarir que... és que a l’últim Ple, tot i que ho havíem 
deixat sobre la taula amb la queixa d’algú, doncs ho havia esmentat, finalment 
probablement podrem aprovar el mapa de capacitat acústica i l’ordenança de 
sorolls i vibracions, perquè sortirà una ordenança marc per part de la 
Generalitat abans de final d’any, ens ho han confirmat.  Per tant, el calendari 
que hi havia previst en la moció esperem complir-lo, sinó al desembre, que 
esperem que sí, al gener, que entenem que, ara sí, tenim més dades de que ho 
podem complir i que pot ser una eina, jo crec que és una eina més tècnica que 
res, però escolta, tots aquests documents més val que estiguin clars, que la 
gent sàpiga a què atenir-se i a partir d’aquí doncs poder actuar.  Els tècnics em 
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diuen que serà una eina que ajudarà tècnicament a ser més clar en 
determinades informacions.  En qualsevol cas mai hem estat arbitraris, suposo 
que ha estat una paraula que, així més col·loquialment, no acostumem a ser 
arbitraris, tots som... sempre alguna vegada podem ser-ho, però en principi no 
hi ha la voluntat de ser arbitrari, i menys en temes com aquests.  El que es 
tracta és que les coses estiguin clares, creiem que aquests documents ens 
ajudaran a aclarir també aquestes dades i aquests paràmetres i que, en fi, que 
aquestes comisions doncs espero que parlant doncs puguem resoldre temes 
que no són fàcils de resoldre i en els quals també agraïm que hi hagi doncs el 
màxim de gent possible. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Paraules?  Senyor Quim Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup de la Candidatura d’Unitat Popular entenem que el conflicte 
que aquesta moció pretén doncs solucionar és un tema important per a la 
ciutat, és un tema que s’arrossega durant molts anys i és un tema que 
especialment afecta a uns barris o a un barri en concret de Vilanova i la Geltrú, 
que porta temps manifestant-se doncs la seva preocupació al voltant d’aquest 
tema que és el soroll i, per tant, la regulació del soroll al carrer i en els locals 
d’oci, en especial.  Però la Candidatura d’Unitat Popular, tot i entendre la 
preocupació per aquest tema i compartir-la plenament, no votarà a favor, 
s’abstindrà en el que volem que s’interpreti com que donem llum verda a 
aquest procés.   
 
Però, per què ens abstenim i no votem a favor?  Creiem, a nosaltres ens 
hagués agradat poder discutir que fos presentat el pla, l’ordenança, el que 
sigui, que posi solució a això.  Aquest pla i aquesta ordenança és, no només 
complicat, sinó que creiem que a través dels elements que aquí es descriuen, 
no s’acabi tampoc de definir.  I em sap greu impulsar processos participatius 
que cansin a la gent, on a la gent se li demani que solucioni problemes que fa 
temps que no se sap com es poden solucionar i se li ha donat voltes.  Bueno, 
interpreto que a part de les que els hi hem donat nosaltres, molta altra gent li ha 
donat voltes, des de l’administració, des de l’oposició, etc.  Llavors, llançar 
una... llançar una patata calenta en un procés participatiu en un conflicte de tan 
difícil solució, on ningú sap veure com se solucionarà, em sembla que pot no 
només cremar aquest procés participatiu, sinó finalment no arribar a presentar 
una proposta clara.  Per tant, nosaltres endavant, donem llum verda a que es 
tiri endavant i participarem, hi participarem, i compartim plenament la 
preocupació que hi ha al voltant d’aquest tema, però trobem complicat que 
aquestes siguin les eines que portin a solucionar-lo. 
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IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Paraules?  Senyor Santi Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres en la intervenció bàsicament també em volia referir al 
que deia el senyor Arrufat ara, no?, de que hi han unes eines que 
l’administració o les administracions posen a disposició de les pròpies 
administracions, i en aquest cas l’administració de la Generalitat ha posat una 
eina a disposició dels ajuntaments, i ho va fer a través d’una llei del Parlament 
de Catalunya, de l’any 2002.  I puntualitzo les dates perquè el discurs i el debat 
sobre el mapa de capacitat acústica de Vilanova no és un debat del 2008 en 
endavant, és un debat que ve de l’any 2003, perquè recordo que la llei de la 
contaminació acústica del Parlament de Catalunya dóna un termini als 
ajuntaments d’un any, d’un any, perquè aprovi el mapa de capacitat acústica.  I 
aquestes són, en definitiva, les eines que en el seu moment el legislador posa 
en mans dels ajuntaments perquè les utilitzin per tal d’intentar abordar 
problemes.  I han anat passant tots aquests anys, per cert, amb una moció en 
l’any 2003 del Partit Popular, diu el senyor Ibars també de Convergència, doncs 
n’hi deurien haver dos, en el que... és possible, és possible, recordo haver votat 
alguna moció en aquest mateix sentit, en la que deia: escolti’m, hi ha una llei 
que ens obliga a que en un termini d’un any això s’aprovi i aquí no n’hem sentit 
ni a parlar, no?  I estem en el 2009, i encara estem parlant i estem posant 
terminis per l’aprovació d’aquest mapa de capacitat acústica.  Que no sabem si 
serà la solució definitiva o no, però que en qualsevol cas és una eina que tenim 
i una potestat que tenim per tal d’intentar abordar aquesta problemàtica.  I per 
tant crec que, igual que ho crèiem fa sis anys, que val la pena intentar abordar 
aquesta problemàtica amb aquesta eina que ara tenim disponible, no?  Primera 
qüestió. 
 
I segona qüestió.  Sense fugir del tema, però crec que és un tema que també 
va sortir arran d’una moció que vam presentar el Partit Popular i que no volem 
oblidar, donades les circumstàncies i la problemàtica de l’oci nocturn a la nostra 
ciutat, escolti’m, no estaria de més que ens plantegéssim la possibilitat de 
definir alguna zona de la ciutat com una zona per potenciar l’oci nocturn.  En 
primer lloc, per evitar els problemes que puguin sorgir de la implantació de 
zones en el centre de la ciutat o en zones fortament habitades, per un costat, 
però per un altre costat també per posar a l’abast dels joves de la ciutat 
establiments en la pròpia ciutat, o en la proximitat de la ciutat, i d’aquesta 
manera s’eviti haver de sortir de la ciutat per poder gaudir d’un determinat oci 
nocturn.   
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Per tant, amb aquestes dues observacions, el nostre grup donarà suport a la 
proposta de transacció que ha presentat l’equip de govern. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, jo en primer lloc voldria agrair la bona predisposició que hi ha hagut per 
part del govern a arribar a un acord sobre aquest tema, però... i evidentment 
s’han fet coses aquests darrers anys, però els resultats obtinguts demostren 
que no s’ha fet suficient.  Parlant del mapa acústic, és una eina que és 
indispensable en tot aquest aspecte, i la tenim aturada des de l’any 2008, que 
està redactada, està acabada, és absurd. És a dir, en aquest aspecte calia 
d’una vegada per totes desencallar-ho, i crec que sí que falta diàleg, ha faltat 
diàleg.  S’han de coordinar esforços i unificar criteris, perquè el que s’observa 
és que s’actua una miqueta sobre problemàtiques i sobre un aspecte que ha 
comentat el representant de la CUP, jo crec que aquesta problemàtica no 
afecta a un barri, afecta més d’un barri de Vilanova, afecta diversos punts de 
Vilanova, i el fet de la por a equivocar-se en un procés no ens ha d’impedir 
intentar buscar solucions.  Jo crec que precisament el que s’ha de fer és quan 
hi han temes d’aquests que estan portant tants problemes i estan encallats, 
desencallar-los, i la por a equivocar-nos no ens ha impedir provar-ho.  Per tant, 
jo estic convençuda que és un pas important que s’hagi desencallat aquest 
tema i que a partir d’ara aquest tema funcioni d’una altra manera.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra? Abstencions? S’aprova 
amb els vots de tot el Consistori menys el de la CUP, amb una abstenció. 
 
Es vota la moció transaccional, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
 Abstenció: CUP (1) 
 
El text aprovat és el següent: 
  
“1. Encarregar a la comissió tècnica de l’espai públic ja existent, l’elaboració 

abans de finals d’any d’un document inicial que reculli els criteris generals 
d’actuació a l’espai públic, tenint com a premissa bàsica la convivència 
ciutadana entre els veïns i els organitzadors i participants dels actes lúdics i 
de l’oci nocturn.  Paral·lelament a aquesta comissió, es crearan taules de 
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treball ciutadanes per abordar problemàtiques concretes obertes a la 
participació dels diferents col·lectius implicats (representants de les 
associacions de veïns, dels locals de restauració i oci, dels partits polítics 
amb representació al consistori, d’entitats de la ciutat). 

 
2.  Aprovar inicialment, abans de final d’any, l’ordenança municipal sobre els 

sorolls i les vibracions i el mapa de capacitat acústica de la ciutat (Llei 
catalana 16/2002) o, al més aviat possible, si tècnicament no és viable en el 
termini esmentat abans, tenint en compte la normativa vigent i les 
consideracions que es puguin derivar de la comissió tècnica.  
Simultàniament a aquesta aprovació es crearà en el marc de la comissió 
informativa corresponent un grup de treball format per tècnics i polítics 
sobre l’aplicació d’aquesta nova normativa. 

 
3.  En base al nou mapa de capacitat acústica, les consideracions de la 

comissió tècnica i les conclusions de la taula de debat ciutadana, establir 
plans d’acció concrets per a cada situació de la ciutat durant el primer 
semestre de 2010.” 

 
  12. MOCIÓ D’ICV D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU 

I DE SUPORT AL PROGRAMA PER A L’ABOLICIÓ TOTAL DE LES 
ARMES NUCLEARS. 
 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Passem a la següent moció, d’adhesió a la.. d’Iniciativa, d’adhesió a la Xarxa 
d’alcaldes per la pau i de suport al Programa per l’abolició total de les armes 
nuclears.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
  
ATÈS que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la 
Pau, liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki creà, fa 25 anys, una xarxa 
per a la prohibició de les armes nuclears i a favor de la pau.  
 
ATÈS que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han 
expressat formalment el seu suport al Programa per a promoure la solidaritat 
entre les ciutats en relació amb l’abolició total de les armes nuclears, amb 
l’objectiu de poder eliminar aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020.  
 
ATÈS  que el Parlament Europeu dóna suport a aquesta iniciativa.  
 
ATÈS l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves 
possibilitats, jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi 
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el compliment dels compromisos acordats, especialment per part dels països 
que posseeixin armes nuclears.  
 
ATÈS que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar 
la coordinació entre les ciutats que donen suport al programa per a l’abolició 
total de les armes nuclears. El seu principal objectiu és treballar 
internacionalment despertant la consciència sobre l’abolició d’aquest tipus 
d’armament.  
 
ATÈS que avui podem trobar al món uns 26.000 caps explosius, arsenal que 
suposa l’equivalent al poder explosiu de 454.800 bombes com la que va caure 
a Hiroshima, que va arribar a matar a 140.000 persones.  
 
Amb els antecedents exposats, el Plenari adopta els següents 

 
ACORDS 

 
“PRIMER.  Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar 
suport a la Xarxa d’Alcades per la Pau.  
 
SEGON. Dur a terme els tràmits necessaris per entrar a formar part de la Xarxa 
d’Alcaldes per la Pau.  
 
TERCER. Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades 
per la Xarxa, per donar suport a la feina realitzada per aquesta i contribuir a la 
conscienciació de la ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears.  
 
QUART. Animar els alcaldes i les alcaldesses de la comarca i província a 
seguir l’exemple d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde 
d’Hiroshima per acabar amb l’amenaça de les armes nuclears.  
 
CINQUÈ. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern Central i a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Senyor Oller. 
 
XAVIER OLLER 
 
Gràcies, gràcies.  Bueno, més enllà de tot el que puguem dir en contra doncs... 
o a favor de l’abolició total de les armes nuclears, entenem que és una moció 
que es defensa per si sola en els acords que ja ha llegit el secretari.  Gràcies. 
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IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Paraules?  Doncs passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en 
contra?  Abstencions?  Es vota per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

13. MOCIÓ DEL PP PER A LA REPRESENTACIÓ DELS 
TREBALLADORS EN LES EMPRESES MUNICIPALS. 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Passem a la moció número tretze, moció del PP per a la representació dels 
treballadors en les empreses municipals. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les empreses municipals han de ser un exemple quant a estructura, 
organització, transparència i eficiència, ja que estan destinades a la prestació 
de serveis a la ciutat. 
 
De la mateixa manera, l’ajuntament, com qualsevol altra administració, ha de 
donar també exemple quant a la forma d’escoltar als seus treballadors, i que 
els treballadors tinguin la informació sobre les diferents qüestions que afecten 
al seu lloc de treball, empreses municipals incloses. 
 
Des del grup municipal del Partit Popular creiem que una bona forma de donar 
transparència a les empreses municipals i que els seus treballadors estiguin 
informats sobre els assumptes que els puguin afectar, és que hi hagi un 
representant d’ells en el Consell d’Administració. Aquesta circumstància ja és 
una realitat en alguns Consells, però en altres no es dóna.  
 
No trobem coherent que en una empresa municipal tingui dret a assistir al 
consell un representant dels treballadors i, en canvi, en una altra no hi hagi 
aquest dret. 
 
És per tot això que aquest Grup Municipal proposa al Ple l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
“Instar l’equip de Govern municipal a: 
 
Requerir la presència, amb veu però sense vot, d’un representant dels 
treballadors a tots als consells d’administració de les empreses municipals que 
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encara no tenen aquesta atenció.” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Perdó.  Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyora alcaldessa accidental... Hola?  Bueno, seré molt breu en 
aquesta moció perquè penso que tothom estarà més o menys en la mateixa 
línia, i més amb la problemàtica que n’hi ha.  És una moció només per posar 
una mica de coherència i de sentit comú, doncs a tots els consells 
d’administració de les empreses públiques municipals. Perquè bueno, nosaltres 
entenem, el Partit Popular entén doncs que la veu del sistema base d’una 
empresa, del sistema operatiu d’una empresa, que són els treballadors, sempre 
és important doncs que estigui reflectida en el seu Consell d’Administració, i 
que la seva veu sigui escoltada, i que alhora doncs els treballadors també 
tinguin una persona doncs que sàpiguen quines són les polítiques que es volen 
dur a terme a la seva empresa, no?  I clar, ens trobem que aquí a Vilanova n’hi 
han empreses que sí que tenen en el seu Consell d’Administració doncs el 
delegat de personal amb més representativitat i amb veu però sense vot, i ens 
limitem doncs a demanar doncs que això sigui extensible a la resta d’empreses 
municipals, perquè n’hi ha alguna doncs que no té, no té aquesta representació 
de treballadors en el seu Consell d’Administració, malgrat que en alguna potser 
que sigui el gerent el mateix representant dels treballadors, no?, com és el cas 
de l’empresa que porta Neàpolis.  Però bueno, malgrat tot això doncs nosaltres 
volem que realment aquesta veu doncs dels treballadors sigui escoltada i n’hi 
hagi aquesta doncs retroalimentació entre treballadors i polítics, no?  Per això 
doncs els hi demanem el seu suport en aquesta moció.  Gràcies. 
 
Durant l’exposició del senyor CARRETERO, a les 20.24 hores torna el senyor 
ALCALDE, el qual torna a presidir la sessió,  i surt de la sala el senyor ALBERT 
SANABRA. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas, en nom del govern, li proposem també una esmena per... 
d’afegitó, que és: “Requerir la presència, amb veu, però sense vot, d’un 
representant dels treballadors a tots els consells d’administració de les 
empreses municipals i de les empreses privades de la nostra ciutat que 
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encara no tenen aquesta atenció.”  En tot cas era per veure si també doncs, 
amb ànim d’afegir doncs que els representants dels treballadors tinguin veu, ai, 
que tinguin presència doncs als consells d’administració també, com demana 
doncs tot el moviment sindical en aquest sentit, doncs a la privada.  És 
simplement doncs veure si és possible.  En tot cas, després passarem al 
posicionament dels grups. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, a veure, per contestar aquesta transaccional.  Home, jo hauria aceptat, 
perquè penso que va quedar una mica cuixa la... coja, coixa, gràcies, gràcies, 
la moció, el tema de qui hauria de ser el representant en tot cas en el comitè, 
perquè no... bueno, per un error diguem-ne de transcripció no hem posat el 
delegat de personal amb més representativitat de l’empresa, que nosaltres 
pensem qui és, no?  Ara, jo entenc doncs la seva vocació política d’interferir en 
tot allò que representa l’activitat privada, i més encara en tot això que són lleis 
que no depenen de nosaltres.  És que això sí que està regulat.  Nosaltres no 
podem ficar-nos en com ha de ser el consell d’administració d’una empresa 
privada.  Per això, no és que no vulgui aceptar-la, és que no puc aceptar-la.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
En tot cas, l’esmena és “requerir a les empreses”, això sí  que ho podem fer, i 
això ho accepta o no?  El requerir, demanar a les empreses, demanar a les 
empreses, sí.  Evidentment no ho podem exigir. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Penso que posava “requerir” a l’esmena.  No, no, aquí requerim la presència i 
és... 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, per tant, acceptada l’esmena.  La posició dels grups.  El grup de la 
CUP. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Simplement per anunciar el nostre vot favorable a una moció del Partit Popular 
que demana la presència de treballadors al consell d’administració de les 
empreses municipals em sembla totalment positiu i, per tant, hi votarem a favor. 
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ALCALDE 
 
De la transacció també. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Esquerra també votarem a favor, com no podia ser d’altra manera, que totes 
les empreses municipals tinguin representació sindical al seu consell 
d’administració. 
 
ALCALDE 
 
Pel grup de Convergència i Unió? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Bueno, Convergència i Unió també votarà, votarà a favor de que les empreses 
públiques tinguin representació sindical, com sempre han manifestat en els 
consells quan ha sortit aquest tema.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
I de la transacció també. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
És que lo de la transacció ben bé no ho hem acabat d’entendre, el que era la 
transacció. 
 
ALCALDE 
 
És fàcil d’entendre.  Allà on acaba el text, no, vull dir... escolti, senyor Sánchez, 
relaxi’s, per déu! 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Estic relaxat. 
 
ALCALDE 
 
El... es tracta d’afegir una coma i dir, i requerir o demanar a les empreses 
privades que també s’incorpori en els seus consells d’administració els 
representants dels treballadors. 
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GLÒRIA GARCÍA 
 
Bueno, nosaltres creiem que aquesta transaccional no ve al cas, però bueno, 
no per això deixarem de votar que sí a la moció. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Nosaltres també votarem favorablement i ens sembla molt 
oportú també la proposta que ens fa la representant d’Iniciativa, no?  En tot 
cas, només per matitsar alguna cosa respecte a l’exposició de motius, que no... 
que no compartim del tot, no?  Sembla, pel que diu -si és així i m’equivoco 
doncs em rectifica i ja està-, sembla que per tal de garantir que hi hagi 
transparència en els consells d’administració, ho dic per, home, creiem que una 
bona forma de donar transparència a les empreses municipals seria amb la 
incorporació d’un representant dels treballadors.  Aleshores, des del nostre 
punt de vista entenem que aquesta transparència ja existeix, com empresa 
pública que és, home, per unes lleis del sector públic en els consells 
d’administració hi ha un secretari que dóna fe de la legalitat de les actuacions 
dels membres del consell d’administració i a més a més d’això hi ha una 
oposició que no només està el govern representada, o representat en aquell 
consell d’administració.  Dit això, entenc i entenem que la transparència 
existeix.  Ara bé, cap inconvenient a que s’incorpori un representant dels 
treballadors en el comitè... ai, del comitè en el consell d’administració, perquè 
és evidentment doncs que serà una veu diferent i interessant a la que hi ha, 
però no sota el paraigües de la transparència, perquè entenem que com a 
empresa pública que és aquesta transparència està del tot garantida. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No, només per aclarir.  A veure’m, sí, és per 
transparència, però no com l’està entenent vostè.  A veure’m, és que resulta 
que n’hi han empreses municipals on no hi ha el representant dels treballadors i 
llavors des de la part de diguem-ne de la gerència se’ns comunica una sèrie  de 
coses i per part dels treballadors es comuniquen altres, no?, llavors, era per 
transparència en aquest sentit, que penso que també és molt important perquè 
a la fi i a la cap és el funcionament intrínsec de l’empresa, no?  Només per 
aclarir-li això.  
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JUAN LUIS RUIZ 
 
És que no el sento, eh? 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Ah, perdó.  Bueno, doncs, li torno a repetir, cap problema.  Doncs que el tema 
de la transparència, que sí que és per un tema de transparència i parlava en el 
sentit de que alguna empresa municipal, on no hi ha aquest representant dels 
treballadors, alguna vegada s’ha fet una consulta al gerent i s’ha contestat en 
una línia molt diferent que la que han expressat els representants dels 
treballadors.  Llavors, per evitar doncs aquesta falta de transparència, o 
aquesta incongruència, o com li vulgui dir, doncs per això hem manifestat això 
de la transparència, res més, només per això.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo, si em permet, perquè clar, si s’entén transparència com perquè és positiu 
que hi sigui, diguem-ne, d’acord, però home, tots sabem que la paraula 
transparència té més connotacions, i en aquest sentit és l’aclariment que diu el 
senyor Ruiz.  De tota manera és important diferenciar, perquè en un moment 
deter... el consell d’administració no és el marc per discutir de les relacions 
laborals.  És a dir, el consell d’administració no és el marc per debatre amb la 
part diguem-ne dels representants dels treballadors les relacions laborals.  És 
allà on s’ha de discutir com a empresa, com a consell d’administració de 
l’empresa, la posició de l’empresa en les relacions laborals i aquest consell es 
relaciona amb els representants dels treballadors per negociar allò que 
consideri oportú.  Naturalment, tots els membres del consell d’administració són 
lliures, com no pot ser d’una altra manera, de dirigir-se als representants dels 
treballadors per contrastar quines són les posicions de cadascú.  Ho dic perquè 
tampoc ara... perquè no ha estat així allà on hi ha un consell d’administració un 
representant dels treballadors, aquest sigui el que s’hagi de fer.   
 
I un darrer aclariment, perquè em sembla que és important, no treu el fons del 
que vostès plantegen, però la raó per la qual hi ha alguns consells 
d’administració en els quals hi ha representants dels treballadors i altres no, 
només –si s’hi fixen és així- és en aquells en els quals, hi són actualment en 
aquells que neixen d’un organisme que ja existia a l’Ajuntament i que es 
traslada com a empresa i després... lo qual no vol dir que no sigui tan 
justificable que hi siguin en els dos, eh?, però que la raó per la qual això és així 
és perquè les empreses que han sortit, diguem-ne, de personal que era de 
l’Ajuntament i a empreses que s’han creat de nou, la dinàmica ha estat diferent.  
Cas de l’Aigua, cas del Canal Blau, ara igual me’n deixo algun, les altres 
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empreses eren empreses que han nascut de nou per crear un servei, no?  Més 
que res aquesta era la diferència que volia plantejar. 
 
Per tant, vots a favor amb l’esmena?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

14. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA UBICACIÓ DEFINITIVA DEL MUSEU 
DEL MAR EN L’ESPAI DEL FAR. 

 
ALCALDE 
 
Passem a la següent moció, que és sobre la ubicació definitiva del Museu del 
Mar, presentada pel grup de Convergència i Unió.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El Ple del 19 d’abril de 1999 va aprovar per unanimitat la cessió de l’ús d’una 
part de l’edifici del Far de Vilanova, concretament la destinada a habitatges, 
d’acord amb les condicions que s’establien en el Protocol signat per l’Autoritat 
Portuària i l’Ajuntament. 
 
Atès que el grup de Convergència i Unió que llavors governava l’Ajuntament, 
tenia la voluntat d’ampliar l’oferta cultural de la ciutat i havia previst incorporar 
en aquests espais, cedits per l’Autoritat Portuària, el  Museu del Mar per 
ressaltar la importància marítima del municipi, també per l’interès que 
l’associació del Museu del Mar pogués disposar, per a ella i per a tot Vilanova, 
d'espais que li permetessin consolidar-se i projectar-se. 
 
Atès que des de fa més de 30 anys que l’Associació del Museu del Mar s’ha 
dedicat d’una forma especial a vetllar per la preservació dels elements més 
representatius de la cultura marinera, fins a arribar a assolir actualment un 
important i excel·lent patrimoni museogràfic.  
 
Atès que l’octubre de l’any 2002 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de la ciutat i el Museu del Mar per a la utilització provisional del 
recinte del Far com a Museu del Mar. 
 
Atès que fa més de 5 anys que l’Associació del Museu del Mar va presentar a 
la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament, un projecte urbanístic i museístic 
per ubicar el futur Museu del Mar de la ciutat en el recinte del Far i encara no 
s’ha concretat. 
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Atès que després de més de 10 anys de negociacions i esforços esmenats des 
de l’Associació del Museu del Mar, per tal de fer realitat la posada en marxa de 
les instal·lacions del Museu del Mar per a la nostra ciutat, i que no han tingut 
cap resultat clar per part de les diferents persones que han ocupat al llarg 
d’aquest temps la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
“1. Que la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament elabori, en un termini de 3 
mesos, el projecte museístic i urbanístic per a la ubicació definitiva del Museu 
del Mar de la ciutat de Vilanova i la Geltrú en l’espai del Far.  
 
2. Que, abans del dia 1 de maig de l’any 2010, comencin les obres 
urbanístiques per a la instal·lació del Museu del Mar en l’edifici del Far. 
 
3. Que, amb la major urgència possible, es col·loqui el bot salvavides Víctor 
Rojas en un espai abrigat per protegir-lo dels agents atmosfèrics.” 
 
Quan són les 20.34 hores, torna a la sala el senyor ALBERT SANABRA. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  Sí, gràcies.  Convergència i Unió presenta aquesta moció perquè 
fa deu anys i mig es va aprovar un punt en aquest plenari, per unanimitat, 
conforme es signava un protocol d’ús del recinte de la farola, la part 
d’habitatges, entre l’Autoritat Portuària que hi havia en aquell temps i 
l’Ajuntament de la... i el govern de l’Ajuntament, i l’Ajuntament de la ciutat.  En 
aquell moment, qui governava amb minoria era Convergència i Unió, no existia 
el tripartit, eh?, no existia el tripartit, però Convergència i Unió tenia les coses 
clares i la prova és que, junt amb aquell protocol que aquell dia es va aprovar 
per unanimitat, hi havia un pàrraf en el qual el govern cedia l’ús de la farola al 
Museu del Mar.  No solament això, sinó que el regidor que hi havia en aquell 
moment, que és el senyor Josep Lluís Vidal, que està al meu costat, va 
demanar un projecte, un projecte de la farola del Museu del Mar, per ubicar a la 
farola.  Per desgràcia, el maig del 99 va haigué eleccions municipals i va sortir 
el tripartit.  No, dic per desgràcia perquè sinó fa deu anys que el Museu del Mar 
estaria ubicat a la farola, i és per desgràcia, perquè escolti, en deu anys i mig, 
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de passar a tindre el tercer museu del mar de Catalunya, hem passat no sé 
quin, ja n’hi ha dotze, potser sirem el tretzè.   
 
A partir d’aquell moment l’associació del Museu del Mar es va posar en 
contacte amb el govern de l’Ajuntament i amb la regidora que hi havia en aquell 
temps de Cultura, per cedir l’ús de la farola, tal com s’havia aprovat al Ple del 
99 al Museu del Mar.  Después de moltes discussions i reunions es va arribar, 
a l’octubre del 2002, en el qual es va firmar un conveni de cessió provisional de 
l’ús de la farola pel Museu del Mar.  A partir d’aquell moment l’associació del 
Museu del Mar, com que l’Ajuntament donava llargues i no presentava cap 
projecte –sí, hi havia voluntat, però no presentava cap projecte-, el Museu del 
Mar, al 2004, al febrer del 2004, presenta un projecte urbanístic i museístic per 
ubicar el Museu del Mar amb tot el patrimoni a la farola.  Aquest projecte, i se’n 
enrecordarà el senyor alcalde, que llavors era el regidor de Cultura, aquest 
projecte al cap d’un mes van tindre una reunió vostè, el representant de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona i l’associació, la Junta de l’associació del 
Museu del Mar, en el qual els senyors de l’Autoritat Portuària de Barcelona 
estaven d’acord amb aquell projecte.  L’única cosa que posaven era que com 
que es tenia que enviar al Ministerio de Fomento, a Madrid, es tenia que traduir 
al català, al castellà, perdó, al castellà.  I l’Ajuntament va dir que es faria càrrec 
de la traducció, es va dir que es faria càrrec de la traducció.  També per 
desgràcia, a l’abril del 2004 hi ha eleccions i els que governaven a Madrid van 
canviar, van canviar, i el canvi que es va produir a Madrid va comportar altres 
canvis.  Total, tornem a començar.  Canvien també el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament i entra la senyora Mercè Foradada.  Voluntat, molta... voluntat 
molta, voluntat molta, però el Museu del Mar encara està igual, igual.  Del 
projecte que es va presentar el 2004, encara no sabem res.   
 
Demanem que els tècnics de l’Ajuntament fagin un estudi, sobretot els de 
Cultura i els arquitectes, que fagin un estudi per tirar endavant.  Res de res, 
voluntat i res més.  Al 2007 eleccions municipals.  I entra la nova regidora de 
Cultura, la senyora Isabel Pla.  Voluntat, senyora Isabel, voluntat, però res més.  
Encara estem igual, encara estem igual.  No estem igual, ara vostè sap més 
coses que abans.  El projecte estem encallats, el projecte estem encallats, però 
vostè sap més coses que abans, perquè después de la insistència vostè ha fet 
una auditoria del patrimoni del Museu del Mar i amb aquesta auditoria, que 
només es va auditar una part, no la totalitat, crec que s’han sorprès del 
patrimoni, de part del patrimoni que hi ha al Museu del Mar.  Crec que s’han 
sorprès.   Aquest informe, que vostè el va tindre al febrer d’aquest any, fins a 
l’agost d’aquest any no el va lliurar a l’associació del Museu del Mar, después 
de moltes demandes que se li feien, no el va lliurar fins a l’agost.  Però aquí 
faltaven sis pàgines, sis pàgines, faltaven sis pàgines. No ho sé on són 
aquelles pàgines, què deien, però sí que d’alguna forma feien un estudi sobre 
la projecció que hi havia al museu, del patrimoni que hi havia.   
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El Museu del Mar, com vostès saben, a part del patrimoni que hi ha dipositat, 
perquè ha fet un treball a base de trenta anys, hi ha un bot salvavides, entregat 
al Salvament del Mar l’any 1925, i que va funcionar, l’última actuació va ser 
l’any 1956, va sortir a salvar un naufragi.  Aquest bot salvavides és únic a la 
Mediterrània.  A Calafell n’hi ha, però és una còpia, no el tenen, aquest és 
l’original.  I aquest és patrimoni de la ciutat, de tots, senyor alcalde, com és el 
patrimoni que està al Museu del Mar.  No és del Museu del Mar, no és de 
l’associació, és de tota la ciutat, perquè és un patrimoni recollit al llarg de trenta 
anys i que en aquests moments, i vostès ho saben, l’associació del Museu del 
Mar no pot gestionar.  És per això que nosaltres presentem aquesta moció, que 
demanaria que l’aprovessin, perquè els punts de la moció senzillament és lo 
que he explicat en deu anys i mig, que si hagués governat Convergència ja 
estaria fet, segur, segur, hi havia projecte, hi havia projecte.  Com és normal, 
demanem que es tiri endavant el projecte museístic, que està encallat, i que 
vostès tenen des del 2004, un que vam presentar nosaltres.  El milloren, tenen 
tècnics per fer-ho.  I el segon, en un any, abans d’un any, que comencin les 
obres per ubicació del museu.  I el tercer, que es busqui un lloc per habilitar el 
bot salvavides i salvaguardar-lo dels agents atmosfèrics.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ibars.  Senyora Pla. 
 
ISABEL PLA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Com vostès saben, la gestió del patrimoni local està 
en mans del Patronat de l’Organisme Autònom del Patrimoni.  Aquest Patronat 
té l’encàrrec, entre d’altres, de valorar i endreçar les diferents iniciatives 
referents a possibles nous museus a la nostra ciutat.  Alguns són de fa temps, 
com aquest que vostè planteja, i d’altres són més recents, com algun que 
podrem veure ben aviat, el Museu de la Festa, per exemple.  Estem convençuts 
que cal planificar, que és importantíssim que planifiquem el paisatge museístic 
que volem i que podem assumir, així com el discurs que hem de tenir de ciutat 
referent al nostre patrimoni.   
 
Aquest govern –i vostès ho saben perquè aquesta regidora així els hi ha fet 
saber- té un especial interès en guardar i difondre el patrimoni relacionat amb la 
cultura del mar a Vilanova.  Mostra d’això és que –com vostè també sap i 
acaba d’explicar- durant aquest darrer any s’han encarregat, perquè no 
existien, dos inventaris: un, el del fons de la col·lecció propietat de l’associació 
anomenada Museu del Mar, i que està ubicada de manera provisional, com 
també vostè ha dit, a l’espai del Far; i l’altre, el del fons de la col·lecció privada 
Roig Toqués, d’acord amb la família, vista la situació en què es troba aquest 
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museu.  Tot plegat respon a la voluntat de disposar de la informació 
indispensable que creiem necessària per tal de començar a parlar amb visió de 
ciutat de què tenim i què volem explicar referent a Vilanova i el mar, en aquest 
cas. 
 
Pel que fa a l’espai, actualment estem en tractes amb l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, per tal de signar un conveni de cessió temporal de l’espai del Far a 
l’Ajuntament, tenint en compte que el document del que parla la moció és una 
declaració d’intencions que no es va arribar a concretar.  Finalment, la seva 
associació ha rebut diverses vegades l’oferta del Museu Marítim, em consta, de 
Barcelona, de respaldar i salvaguardar el bot salvavides Víctor Rojas fins que 
no es disposés d’un lloc on estés protegit.  Aquest oferiment sempre ha estat 
rebutjat per la seva entitat.   
 
Deixi’m fer un aclariment respecte a això de que li faltaven quatre pàgines o no 
sé què.   L’estudi és un... sí, sis pàgines... l’estudi és un encàrrec d’aquesta 
Regidoria, que fa a la Diputació, per tal de tenir informació de quin és el fons de 
la seva entitat.  No entenc perquè se suposa que tinc l’obligació, que tenim 
l’obligació de passar a l’associació aquest estudi que encarrega l’Ajuntament, 
insisteixo.  El fet que la seva entitat tingui, disposi d’aquest document sencer, a 
hores d’ara, és una mostra més d’aquesta bona voluntat.  No sé si en té prou o 
no en té prou, però de moment és el que hi ha.  Per tant, no donarem suport a 
aquesta moció, tenint en compte que pensem que aquest tema està a la taula 
que li correspon i que ja s’hi està treballant. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Per posicionar els grups.  Senyor Ibars, doncs. 
 
JOSEP IBARS 
 
Aviam, senyora Isabel, tornem a estar en lo mateix del començament.  Fa deu 
anys i mig no ha passat res.  Han passat deu anys i mig en aquest moment, i 
vostès encara no saben què fer, encara no saben què fer.  Miri -és que aquí no 
hi ha gaire llum, no?-, el dia 21 de febrer del 2007 ja vai haura una proposició 
no de llei del grup parlamentari català CiU, consensuada pel PSOE –són cosins 
germans, no, vostès?-, que estableix un conveni en el qual s’atorga d’una 
autorització o concessió al Consistori de Calella, amb la finalitat de que les 
instal·lacions i terrenys adjacents del citat Far tingui l’ús que es convengui, 
garantint en qualsevol cas a l’Autoritat Portuària la no afectació a l’exercici de 
les seves competències, és a dir, de la farola, com aquí està igual.  El Congrés 
de Diputats insta el govern, insta el govern a garantir l’ús públic dels fars situats 
a la costa catalana i considerats com a béns de domini públic, marítim terrestre, 
de la titularitat estatal, a la cessió dels quals va a càrrec de l’Autoritat Portuària.  
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M’explico?  I vostès igual.  2007, 2007.  Vostè creu que amb la cantidat de 
patrimoni que avui en dia té l’associació del Museu del Mar, tenim que encara 
estar sense fer res?  Vostè em parla d’estudis, no els he vist.  Jo li parlo de 
coses reals, 2004, al febrer del 2004 al senyor alcalde, que llavorens era 
regidor de Cultura, se li va entregar un projecte museístic.  On està? On està 
aquest projecte?  Els senyors que llavors estaven a l’Autoritat Portuària de 
Barcelona estaven d’acord amb el projecte, l’únic que demanaven traduir-lo al 
castellà perquè “los de Fomento, el Ministerio de Fomento, no entendían el 
catalán”.  Eren més gent allà a la reunió, senyor alcalde, eren més gent, eh?  
Sí, sí. 
 
Llavors, jo li demano que d’alguna vegada, escolti, lo que presenta la moció és 
senzillament el que estem parlant, que d’alguna vegada fagin algo, que es 
posin les piles, li demano que en tres mesos acabin un projecte.  Tan difícil es?  
Tan difícil és?  Li demano de que abans d’un any es comencin les obres, que 
estem en precari allà.  Està en una situació precària.  Escolti, cada any, quan 
se celebra el sopar o el dinar de la Setmana del Mar al Museu del Mar, vénen 
regidors invitats d’aquest Consorci, de l’equip de govern, i quan parlem allà tots 
estan d’acord: i farem, i teniu raó i tal, i aquí voten en contra.  Com s’entén 
això?  Expliqui-m’ho, com s’entén?  És que hi ha algo amagat?  És que hi ha 
algo darrera d’això?  Escolti, sinó no s’entén.  Aquest senyor, a l’abril del 99 ho 
tenia clar.  Què passa?  Tripartit, no s’entenen entre vostès?  Jo només li 
demano que recapacitin i votin a favor.  Gràcies. 
 
ISABEL PLA 
 
A veure, no acabo d’entendre si parla com a representant de l’entitat o com a 
grup municipal.  Si és com a grup municipal, entenc que hi ha espais on 
hauríem pogut parlar d’aquest tema i no ha passat fins ara ni a la Comissió 
Informativa, ni en el Patronat, com a grup municipal.  Vostè i jo n’hem parlat un 
munt de vegades com a entitat, és veritat.  Això una cosa. 
 
L’altra cosa és que m’està parlant d’un projecte que no està emmarcat en un 
projecte que jo plantejo com a global de ciutat.  Vostè està parlant d’un projecte 
que ensenya els fons de la seva entitat, em sembla estupendo, però de què 
parlem? De fer un museu de la pesca? De fer un museu que parli del comerç 
d’ultramar i dels indianos?  De què estem parlant?, d’un museu que parli de 
senyalització marítima?  Tot això està per definir.  Sí, sí, ja sé que té un 
projecte i... però insisteixo... sí, jo no hi era, ni al 2000, ni al 2007, ni no sé 
quan, però estem plantejant un projecte global de ciutat, un discurs de 
patrimoni a la nostra ciutat, i és això el que li estic demanant que consideri.  
Com a grup municipal en podem parlar als espais que penso que són els propis 
on parlar-ne.  Tampoc parlem de recursos.  Bueno, és que... 
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ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOSEP IBARS 
 
Senyora Isabel, no li vull ser desconsiderat.  A la seva intervenció anterior em 
parlava, com vostè sap que jo sóc membre de la Junta, em parlava, no parlava 
com a regidor.  Jo li parlo des d’aquest moment com a regidor, i com a regidor li 
he parlat sempre quan s’han reunit fora.  Aquí sempre li he parlat.  I hem tingut 
paraules de tensió, i és veritat, i és veritat.  Però arriba un moment, arriba un 
moment que la gent es cansa.  I miri, vostè diu que no té ni un projecte 
museístic.  Al 2000, en aquest Ajuntament, i mirin els arxius, hi ha una proposta 
d’atenció provisional del Far de Vilanova de Museu del Mar, i aquí està les 
intencions i el programa museístic que teníem.   
 
Al 2004, li he demanat sempre on està el projecte?, no el troba.  Quan li deia jo 
que s’havia aprovat, perdoni, quan li deia jo que s’havia aprovat en aquest Ple i 
que hi havia una proposta, no ho sabia.  Jo li vaig enviar a l’agost del 2008 
l’acta del Ple, perquè no la trobava, vostè no la trobava, no la trobava, jo sí que 
la vaig trobar.  Li vaig enviar.  No hi ha res, a partir de llavors estem igual.  Sí 
que hi ha algo, estem al mateix moment que a l’abril del 99, i han passat deu 
anys i mig.  I jo, diu: projecte museístic tenen no sé què.  Miri, com és que 
resulta que a la xarxa de museus de Catalunya, resulta que els museus que 
formen part de la xarxa pues són el Museu de la Pesca de Palamós, que ens 
va passar davant, el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu de 
Mataró i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Això està, i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, no posa el Museu del Mar, i tots són museus.  Com és 
això?  Com s’entén? 
 
Miri, que el Museu de Barcelona, Marítim de Barcelona té interès amb el bot 
salvavides, ja ho sé, ja ho sé, ja ens va vindre a veure el director i ens va 
amenaçar -com a Junta, eh?, com Junta, li parlo com Junta-, i ens va 
amenaçar.  Però nosaltres li vam dir: mentres es fa la reparació del Víctor 
Rojas, com a penyora deixi una carabela aquí, deixi una carabela aquí.  Perquè 
clar, el Víctor Rojas, si surt de Vilanova no tornarà i això ho sap tothom.  
Patrimoni, patrimoni museístic del mar n’hi ha molt, n’hi ha molt allà.  Facin un 
favor, votin a favor d’una vegada, votin a favor, senzillament els hi demano, els 
hi prego que votin a favor. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No pateixi, no m’estendré gaire, només per posicionar 
el nostre grup a favor d’aquesta moció i justificar-ho amb una altra qüestió que 
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s’ha, que s’ha citat.  No és la primera vegada que se cita i això és la pluralitat 
de patrimoni que té la nostra ciutat i les oportunitats que tenim de fer espais 
museístics, i moltes vegades això es planteja a vegades com un problema, 
perquè evidentment és innegable que mantenir un patrimoni cultural d’aquestes 
característiques globalment segurament té un cost molt elevat, però crec que, 
lluny de poder ser un problema, segurament el que tenim al davant és una 
oportunitat, o són unes oportunitats importants.  La nostra ciutat no és rica, miri, 
doncs, per exemple, no és rica en llocs de treball, bueno, escolti’m, es rica en 
patrimoni cultural, doncs potser val la pena que ho aprofitem per intentar treure 
tot allò que tenim a la ciutat i que es pot aprofitar.  I parlem del Museu del Mar, 
però parlem també del Museu Roig Toqués, parlem de la Masia Nova, o parlem 
del Museu de la Festa, de la Casa de la Festa, que n’hem parlat en d’altres 
ocasions.  Per tant, des d’aquest punt de vista donarem suport a la moció de 
Convergència i Unió.   
 
ALCALDE 
 
És per això, per la riquesa museística que té la nostra ciutat, que vam adoptar 
un acord tots plegats d’ampliar l’objecte social de la... de l’organisme autònom 
Víctor  Balaguer, per dotar-lo de competències, no respecte del propi... de la 
pròpia casa, diguem-ne, del propi Museu, Biblioteca-Museu, sinó del conjunt 
del patrimoni de la ciutat.  I és per això que vam decidir entre tots també donar 
una dimensió al patronat molt professional, de persones expertes, que estimen 
la ciutat, que coneixen el patrimoni i que en aquell àmbit es discutissin les 
qüestions que fan referència a les prioritzacions, perquè necessàriament n’hi 
han d’haver, a quina orientació del patrimoni de la ciutat, etc.  És per això que 
el que suggerim és que aquest debat s’inscrigui en l’àmbit de discusió que hi ha 
en aquell organisme, en el qual hi ha la representació d’un important capital 
intel·lectual amb relació al patrimoni de la nostra ciutat.  És aquest el nostre 
suggeriment. 
 
Senyor Rodríguez, vostè no ha intervingut en tres intervencions i ara entenc 
que vulgui centrar el debat, però per tant digui’m exactament perquè... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, no vull centrar el debat, simplement vostè està derivant el debat en un 
organisme en el que el Partit Popular no hi tenim representació i, per tant, creia 
important... sí, hi han altres grups municipals que sí tenen representació, 
directa o indirectament, el grup Popular no tenim representació.  Precisament 
per això, permeti’m que em queixi públicament d’aquesta circumstància i que 
no puguem participar d’aquest debat. 
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ALCALDE 
 
És perquè la... endavant, endavant, senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Jo només per rectificar una cosa, perquè clar, estem parlant d’un patrimoni del 
Museu del Mar, que té.  Nosaltres encara no hem cedit el patrimoni, eh? 
 
ALCALDE 
 
Vostès què vol dir? 
 
JOSEP IBARS 
 
La Junta del Museu del Mar no ha cedit el patrimoni a la ciutat.  Vull dir, és clar, 
aquí s’està parlant de coses que nosaltres –ara li parlo com membre de la 
Junta- no sabem.  Escolti, lo primer que haurien de fer és parlar amb la Junta, 
lo primer. És com això del senyor Brunet, o Burguet, que és el director del 
Museu del Mar... ai, del Museu de Barcelona del Mar, que vol el Víctor Rojas.  
Bueno, doncs nosaltres no volem, miri, nosaltres no volem.  Lo que li demano, 
lo que li demano, com membre de Convergència, és que acepti aquesta moció, 
que és lo mateix que estàvem parlant abans, senyor alcalde.  Ho hem parlat 
amb vostè molts anys i no hem tingut cap discusió, cregui-ho, eh?, i sempre 
hem parlat d’una forma correcta, correcta.  Amb la senyora Isabel també, 
sempre hem parlat d’una forma correcta.  Sí, sí, sí, jo almenys sí.  Lo que 
passa, lo que passa que arriba un moment que, escolti, jo tinc poc pèl, però no 
m’agrada que em prenguin el pèl.  M’explico?  Llavors jo els hi demanaria que 
per favor estan parlant aquí de coses que diuen que no sé... i no hem firmat 
cap conveni que el Museu del Mar cedeix el fons museístic a l’Ajuntament, 
encara no s’ha firmat cap conveni, eh?, gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per aclarir.  El govern municipal tampoc ho ha dit, això. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí que ho ha dit. 
 
ALCALDE 
 
Tampoc ho diu.  Perquè sí que creiem que les aportacions que des del sector 
públic municipal es facin en el patrimoni a la nostra ciutat, hi ha un marc per 
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discutir-los, creiem nosaltres, és la posició del govern, positiu, que és el 
Patronat de l’Organisme Autònom Víctor Balaguer.   
 
JOSEP IBARS 
 
Vostè creu, des d’aquest marc que diu, definís la situació en tres mesos? Ara li 
demano, que defineixin la situació del Museu del Mar des del Patronat de Víctor 
Balaguer en tres mesos.  Si ja tenen, ja tenen l’auditoria i ho tenen tot... escolti, 
la definició és molt fàcil, eh?, jo li definiria en un segon, però vostè poder no.  
Però jo li demano tres mesos.  Vostè ho acepta, això? 
 
ALCALDE 
 
No, no, ja ha dit la regidora que no. 
 
JOSEP IBARS 
 
No ho acepten. 
 
ALCALDE 
 
Ha dit que hem de parlar del patrimoni... 
 
JOSEP IBARS 
 
Moltes gràcies. Tenen les auditories, tenen els informes de les auditories.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Del conjunt del patrimoni de la ciutat, no del patrimoni d’una entitat, n’hem de 
parlar en l’Organisme Autònom perquè s’ha d’analitzar el conjunt del patrimoni 
de la ciutat i no el patrimoni d’una entitat. 
 
Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Decau amb els vots del govern. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU, PP i CUP (12) 
 Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
 

15. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA NECESSITAT DE DISPOSAR DE SÒL 
INDUSTRIAL I TURÍSTIC. 
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ALCALDE 
 
Passem al punt número quinze, que és moció de Convergència i Unió sobre la 
necessitat de disposar de sòl industrial i turístic. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Vilanova i la Geltrú es troba a la cua de les ciutats catalanes quant a relació 
entre llocs de treball i població en edat de treball, i té una de les xifres d’atur 
més elevades de Catalunya. 
 
El nivell d’ocupació és inferior a l’any 2001 i s’estan perdent llocs de treball i 
centres de treball. 
 
Per altra banda, des de l’any 2006 està aturada la redacció d’un programa 
d’actuació urbanística (PAUM) que havia d’atendre les necessitats 
estratègiques de reserva de sòl (especialment industrial i d’activitats). 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió considerem que cal prendre mesures 
de manera urgent per tal de disposar de sòl industrial i turístic, amb l’objectiu 
d’atraure inversions a la ciutat que puguin generar ocupació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“Obrir a la comissió informativa corresponent d’immediat una taula de debat per 
estudiar les mesures a prendre per tal que la ciutat disposi de sòl industrial i 
turístic a preus competitius.” 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, el grup de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció perquè les 
dades econòmiques ens diuen que Vilanova i la Geltrú es troba a la cua de les 
ciutats catalanes en quant a ocupació i té unes de les xifres d’atur més altes.  
Per altra banda, veiem que des de l’any 2006 es troba aturat el PAUM, que és 
un programa d’actuació urbanística que havia d’atendre les necessitats 
estratègiques de reserva de sòl, especialment industrial i d’activitats.  Amb tot 
això el que veiem és que no s’estan prenent mesures per potenciar l’activitat 
econòmica i la primera que cal fer de manera immediata és definir les zones 
d’ocupació de sòl, urbanístic i industrial.  Per aquest motiu presentem aquesta 
moció perquè s’obri d’immediat una taula de debat dintre de la Comisió 
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Informativa corresponent, per estudiar les mesures a prendre perquè la ciutat 
disposi de sòl industrial i turístic que pugui atraure inversió i ocupació.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Senyora Lloveras, entenc que faci unes lectures de la 
realitat al seu gust, no?, però tenim una situació econòmica complicada, tenim 
una situació social doncs en què, ho veiem, hi ha falta de llocs de treball.  Ara, 
dir que no s’ha fet res, dir que no s’ha fet res i que no s’actua i que no es fan 
coses, em sembla que és bastant, bastant gratuït.  Miri, nosaltres, per parlar de 
qüestions sobre activació de l’economia i buscar sòl, quan vulgui, quan vulgui.  
Ho hem fet.  De fet, estem desenvolupant el Pla General des de fa uns quants 
anys.  Si veu el Pla General... miri, com que... si veu la part lila, la part lila són 
tot sòl industrial la majoria que s’ha desenvolupat en els últims temps.  I per 
tant, el que hem posat és mesures perquè es desenvolupi econòmicament la 
ciutat, almenys amb el sòl industrial.   
 
Es parla del PAUM, del programa d’actuació urbanística municipal, que és 
veritat que és un instrument que pot generar -el senyor regidor diu que ja pot 
plegar, moltes gràcies, és que no tinc el suport del micro-.  Es parla del 
programa d’actuació urbanística, del PAUM, com un document indispensable 
per tirar endavant això.  Tinc la sensació, llegint això i sentint-la a vostè, que és 
així.  Mirin, passa el mateix que amb el mapa de capacitat acústica.  Són 
elements, són eines útils, són eines que serveixen, però no són indispensables 
per fer determinades activitats.   
 
De fet, el que hem fet en els últims anys és desenvolupar sòl industrial a 
diferents zones.  Li recordaré quins són, perquè potser a vegades no... no ens 
en recordem, i amb el mapa evidentment ja es veu, però és: Masia d’en Notari-
Pirelli, el torrent de Santa Magdalena, Masia del Notari, Masia en Barreres I i 
Eixample Nord.  Alguns d’aquests, alguns d’aquests s’estan desenvolupant.  
Alguns d’aquests s’acaben de desenvolupar fa poc.  Masia en Notari hem 
recepcionat les obres d’urbanització fa poc i tenim sòl industrial a l’abast 
d’empreses que s’hi vulguin instal·lar.  El torrent de Santa Magdalena s’ha 
desenvolupat durant uns quants anys que, repeteixo, el planejament no l’han 
fet el govern, l’ha fet tothom, aquest Pla General l’hem votat tots i, per tant, 
doncs l’hem proposat tots plegats.  No, no és que... jo no vull atorgar-me una 
planificació que va sortir i que es va aprovar per unanimitat en el Pla General 
que està en vigor, eh?, no.  Però que el Pla General, repeteixo, el que preveu 
és la possibilitat de desenvolupar sectors.  Així és el que s’ha fet.  Això és el 
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que s’ha fet en els últims anys.  De fet, i ho he explicat moltes vegades, el 
planejament té la dificultat afegida i és que des de que comences a planejar 
fins a realitzar passen uns quants anys i, per tant, les mesures urgents que 
podem posar en el planejament difícilment es podran veure aquest mes que ve 
o d’aquí a dos mesos, i fins i tot l’any que ve.  I per això hi han uns plans 
generals que preveuen un desenvolupament i que en aquest cas el que es va 
aprovar en el seu dia a la nostra ciutat preveia sòl d’habitatge, però també sòl 
industrial.  Un d’ells és el sector de l’Eixample Nord. Quan insistim tant en voler 
desenvolupar l’Eixample Nord, a part de les qüestions que han sortit abans i 
que ja no cal tornar-hi a entrar pel tema d’habitatge i el tema Platja Llarga, hi 
ha una part important de creació d’espais per a activitat econòmica.  Que 
aquesta activitat econòmica tardarà temps a desenvolupar-se, perquè estem 
parlant de planejament, estem parlant de zones que no existeixen actualment i 
que això doncs en el planejament té aquesta dificultat, que és que s’ha d’anar 
dissenyant de mica en mica. 
 
A mi em sap greu perquè amb afirmacions d’aquesta manera, gratuïtes, jo 
diria, de que es fa poc o de que s’actua poc en moments de crisi, a l’hora de 
proposar activitats, propostes per fer activitat econòmica o per generar activitat 
econòmica, doncs es critiquen coses que probablement no s’haurien de criti... 
pot criticar el que vulgui, no?, però que probablement no s’aguanten gaire a 
l’hora de la crítica.  I l’alcalde ho va dir en el discurs de l’estat de la ciutat i em 
sembla que ho hem () aquí: hi ha unes línies bàsiques de l’actuació del govern 
que són esgotar, esgotar al màxim possible la creació de sòl industrial que ens 
permet el Pla General –ho estem fent i no l’hem esgotat-; potenciar 
comercialment el centre i altres zones de la ciutat perquè puguin, perquè la 
ciutat sigui potent econòmicament i això generarà llocs de treball.  Que en un 
moment de crisi en què es generen doncs... es genera atur, aquí i en altres 
llocs, doncs home, intentem... hem d’intentar resoldre’ls.  Per això estic d’acord 
que puguem anar... en puguem parlar, com proposa vostè, en una Comisió 
Informativa de quines mesures podem proposar per reactivar allò que calgui 
reactivar, però que aquest govern està proposant mesures per reactivar 
l’economia, per fer front a la crisi i per generar aquesta activitat econòmica que 
tant necessita una ciutat, jo crec que això no s’aguanta per enlloc, però vaja, és 
la seva opinió i vostè sabrà les afirmacions que fa.   
 
Quan el PAUM, repeteixo, el PAUM és un document que surt a partir de les... 
de la Llei d’urbanisme, en què un cop s’aprova la redacció de plans generals, 
la Llei d’urbanisme recull que es puguin fer POUMs, plans d’ordenació 
urbanística municipals, i els POUMs s’acaben de concretar amb els PAUMs, és 
a dir, que encara estem, diguem, amb una legislació antiga.  Si l’haguéssim 
aprovat, l’haguéssim aprovat –que, per cert, es va encarregar però no s’ha fet 
res més-, però... ho dic perquè en una pregunta em sembla que se’ls ha 
contestat, no sé si els ha arribat, però ja fa temps que es va contestar i se’ls hi 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

 

responia, que és que es va encarregar però el que pot donar de bo, pel que fa 
a l’activitat econòmica un PAUM, ho hem anat fent amb el desenvolupament 
del Pla General.  Altra cosa seria crear prioritats de cara a generar habitatge, 
que el PAUM ens permetria, perquè permet, entre altres coses, modificar 
planejament de la ciutat, no crear nou sòl, no crear nou sòl, sinó modificar 
planejament, perquè per a això has de fer un... has de revisar el Pla General i 
has de fer un POUM, i per tant, doncs, creiem que el PAUM ens pot ser útil.  Jo 
no dic que no el puguem desenvolupar, però que no és l’eina indispensable, 
perquè entre altres coses s’ha demostrat que hem generat aquests espais 
d’activitat econòmica, i la prova és que sòl n’hi ha.  Altra cosa és que potser 
haguem de trobar un determinat espai per poder generar més activitat.  Doncs 
pensem-ho i arribem als acords que calgui, però la feina feta jo crec que s’ha 
fet, s’ha demostrat.  Els noms en el planejament crec que donen prova 
d’aquesta activitat que s’ha fet en aquest sentit, i després doncs la situació 
econòmica que hi ha ara no ens acompanya, però jo crec que... que el que 
està clar és que aquests espais s’han generat, eh? 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, molt breument, perquè el regidor Joan Martorell ha explicat bona part del 
que volíem explicar com a Candidatura d’Unitat Popular.  No ens sembla 
correcta la proposta, perquè justament de sòl industrial n’hi ha i se n’està fent i 
el problema és un altre.  Per reactivar l’economia serien unes altres les 
solucions, i finalment perquè hi ha equipaments com les naus de l’empresa 
PIVSAM, que justament van a crear aquesta activitat, que tampoc estan 
plenes, vull dir que no serà falta d’espais per desenvolupar aquesta activitat 
econòmica.  I bé, aquesta era la intervenció de la CUP per anunciar el seu vot 
en contra de la moció. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per posicionar el Partit Popular.  Nosaltres creiem entendre quin és 
l’esperit de la moció, quan es presenta i com es presenta.  No crec que vagi 
tant encaminada a crear espais industrials o naus industrials de 100 metros 
quadrats, com al fet de disposar zones industrials.  Parla també de zones 
turístiques, jo crec que val la pena també fer-ne referència per poder ubicar 
activitats d’unes altres característiques que les que poden anar en naus 
industrials de 150, de 200 o 300 metros quadrats, no?  Per tant, vull entendre 
que aquesta és la voluntat, com també discrepo de que el problema pugui 
estar amb la definició del sòl, perquè el sòl està definit en lo que és el Pla 
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General -ja ho va explicar el senyor Martorell-, a través de les diferentes eines 
de planificació aquest sòl es va desenvolupant, no? 
 
En tot cas, jo crec que sí que hi han altres problemes i que són els que valdria 
la pena parlar, tocar, comentar, dialogar, acordar.  I em remeto al darrer Ple 
sobre l’estat de la ciutat, ho ha fet també el senyor Martorell, i el senyor alcalde 
ens deia: escolti’m, en breu dos projectes hotelers a la ciutat tiraran endavant i 
tal.  Escolti’m, santa paciència tenen els hotelers d’aquesta ciutat, que porten 
nou anys esperant aquest dia, no aquest dia, no, segurament el dia que 
efectivament es desencallin els projectes que porten plantejant des de fa nou 
anys en aquest govern municipal i que al final dels nou anys algú els hi diu: 
escolti’m, això es desencallarà.  Doncs segurament, segurament el problema 
no és tant amb la definició del sòl, amb la definició dels espais, sinó amb 
l’agilitat de les decisions que es prenen en el govern i en l’Ajuntament per tal 
de facilitar la creació d’activitat econòmica a la nostra ciutat.  I de fet els estudis 
que surten –m’hi he referit ja amb anterioritat- de l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, diu que un dels problemes que té la ciutat no és coyuntural d’ara, sinó 
que és estructural dels anys enrera que no s’han adoptat les mesures 
adequades per tal de que hi hagi una dinamització econòmica adequada a la 
ciutat.  I, per tant, aquest és un dels problemes que cal abordar.  No creiem 
que sigui tant des del punt de vista de definició del sòl, que el sòl està definit i 
les eines de planificació han fet la seva feina, sinó des del punt de vista de les 
ganes per part sobretot d’aquells que manen, del govern, d’empenyar i de fer 
que a la ciutat es generi nova activitat econòmica.   
 
Per tant, en la benentesa de que entenem quina és la voluntat de la moció, que 
no ho expresa perfectament d’aquesta manera, el nostre grup s’abstindrà. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, senyor Martorell, referent a que les meves afirmacions són gratuïtes.  Les 
dades... hi han dades econòmiques, hi han estudis que diuen ben clar que 
Vilanova està a la cua de les ciutats catalanes en quant a ocupació per a les 
persones que hi habiten.  També ho diuen així les xifres, que és una de les 
ciutats amb l’atur més elevat.  Això són xifres que són públiques i són així.  
Però a mi el que em preocupa és que realment s’estigui... es tingui aquest 
convenciment de que ja s’ha fet prou i no cal fer més.  No, la moció 
precisament en el que va... evidentment que s’estan fent coses, jo no ho he dit 
en cap moment que no es fagi res, però no es fa suficient, no es fa suficient 
des del moment que s’estan tancant centres de treball, que cada cop hi ha 
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menys ocupació a Vilanova.  D’acord?  Per tant, jo crec que cal emprendre 
mesures.  Quan parlo de prendre mesures cal prendre més mesures.  Mesures 
amb l’objectiu d’atraure inversions a la ciutat que generin ocupació, tal com 
s’explica en l’exposició de motius.  I en aquest línia va la moció. 
 
Jo crec que no ens podem acomodar dient que ja hem fet prou, sinó que cal fer 
més.  I per això l’acord és molt curt i és que a la Comisió Informativa es creï 
una taula de debat on es parli de mesures a prendre per tal que la ciutat 
disposi de sòl industrial i turístic a preus competitius.  Quan parlo de preus 
competitius em refereixo a sòl industrial i turístic que sigui capaç d’atreure 
inversió a la ciutat.  I aquesta és la idea, aquest és el plantejament que 
nosaltres fèiem. 
 
Referent al tema del PAUM, el posem aquí com un tema... com una eina més, 
perquè quan anem parlant de temes anem trobant coses que s’han deixat al 
calaix.  El PAUM, si es va redactar l’any 2006 i es van pagar uns diners per 
aquest informe, nosaltres interpretàvem... bé, si ara... no hem rebut la 
resposta, però bé, quan s’encarrega un estudi se suposa que és per un 
objectiu i per això ho considerem una eina més que hauria estat interessant 
disposar d’ella.  No teníem coneixement de que finalment no ho van 
encarregar, perquè de fet, a totes les comisions consta que s’encarregava i 
que es pagava aquest informe.  Però és una part més.   
 
És a dir, en definitiva, resumint, resumint la meva intervenció, no he dit en cap 
moment que no s’hagi fet res.  Sí que dic que les xifres econòmiques són molt 
preocupants i que és preocupant que el govern de la ciutat digui que ja fa prou.  
Jo crec que el govern de la ciutat sempre ha de volguer fer més i, tal com està 
la situació, el que vol aquesta moció és activar que es fagi més.  Res més, 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, un aclariment.  El... ho dic perquè amb els membres de la Comisió 
Informativa, que ens veiem cada setmana, i que expliquem aquestes 
qüestions, aclarir-ho, el PAUM, i repeteixo, vaig contestar amb una pregunta 
fa... bueno, és igual, però ho he... ho he... puc contestar ara, puc contestar ara, 
senyora Lloveras.  El PAUM es va encarregar, hi ha un acord de Junta de 
Govern que es va encarregar, i ja està.  Perquè havien de presentar uns 
objectius, aquests objectius es van presentar i a l’hora de desenvolupar hi 
havia una sèrie d’objectius a desenvolupar, bàsicament, repe... i ho dic perquè 
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l’objectiu que persegueix el seu grup doncs em sembla que és un altre.  
Semblava que el més interessant aleshores, parlem del 2006, era el tema de 
l’habitatge, doncs semblava que l’objectiu havia de ser arreglar la qüestió de 
l’habitatge i podia ser una eina per millorar això.  Es va encarregar, es va 
presentar un document d’objectius i prou.  La clàusula de l’acord de la Junta de 
Govern diu que un cop es fa el treball hi ha uns pagaments, però no s’ha pagat 
perquè, de fet, no s’ha fet l’encàrrec exacte.  Es va parlar amb els redactors i 
es va arribar a aquest nivell d’un guió i no ens vam posar d’acord, no es van 
posar d’acord, perquè jo no hi era, sobre la qüestió a desenvolupar.  Ha estat 
aturat perquè entre altres coses com que una de les prioritats era l’habitatge, 
doncs hi havia la modificació de l’Eixample Nord pel tema d’habitatge i 
semblava que amb això ja n’hi havia prou, i un PAUM és un document complex 
que requereix una certa tranquil·litat a l’hora de debatre’l i potser en aquell 
moment no era el més idoni, perquè tots sabem la història que hi havia en 
aquests anys.   
 
ALCALDE 
 
Vots a favor de la proposta?  Abstencions?  Vots en contra?  Decau amb els 
vots a favor de CiU, el vot en contra de la CUP i del govern i l’abstenció del 
grup del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CIU (9) 
 Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
 Abstencions: PP (2) 
 

16. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’ÚS PÚBLIC D’ESPAIS RELIGIOSOS 
INFRAUTILITZATS O EN DESÚS. 

 
ALCALDE 
 
La següent moció és la de la CUP per a l’ús públic d’espais religiosos 
infrautilitzats o en desús. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’Església ha estat al llarg de la història posseïdora d’una gran quantitat de 
béns immobles, terrenys, etc., fruit d’haver-los acumulat com a habitual 
beneficiària de donacions, testaments i abintestats. 
 
A llarg del temps i per múltiples circumstàncies, molts béns immobles de 
l’Església -sovint de gran interès artístic, històric, patrimonial i identitari- han 
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quedat en desús o infrautilitzats, d’altres en canvi s’han anat transformant en 
edificis públics i han estat conservats com a museus, casernes, hospitals o 
altres institucions.  
 
Avui dia, a Vilanova i la Geltrú, determinats centres de culte o edificis propietat 
de l’Església resten en desús o infrautilitzats per diferents motius: l’església 
dels Josepets, adjunta a l’hospital de Sant Antoni, o la mateixa església de Sant 
Sebastià, situada ben a prop de la Plaça de la Vila, per citar-ne alguns 
exemples. 
 
El Casc Antic i el centre de Vilanova i la Geltrú són zones que necessiten 
d’espais públics que puguin ser utilitzats pel conjunt de la ciutadania. A més, 
els espais en qüestió gaudeixen d’unes característiques idònies per encabir tot 
tipus d’activitats i usos, pels seus accessos, les seves dimensions, la seva 
arquitectura, etc. 
 
Cal abordar un a un aquests espais i arribar a acords amb el propietari, és a dir, 
la instància de l’Església que correspongui, per a la seva cessió a l’Ajuntament 
per a ús públic mitjançant un conveni que en reguli les característiques i 
condicions. Sempre tenint com a objectiu, a l’hora de plantejar els convenis, 
sumar per al bé col·lectiu de la ciutat, tot respectant les activitats que encara 
s’hi realitzin, si és el cas. 
 
Pensem, finalment, que a voltes es prioritza massa ràpidament la construcció 
de nous equipaments allunyats del centre, per la facilitat de concebre’ls d’acord 
amb les necessitats d’ús, però que caldria tenir en compte també la reutilització 
d’espais existents, com els abans esmentats, ja que pensem que seria una 
opció més sostenible i amb un efecte multiplicador, per tal com es contribuiria a 
la revitalització de certes zones, es dinamitzaria el centre vila i el teixit 
associatiu, cultural, i també es recuperarien elements comuns de la nostra 
identitat com a ciutat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. Que l’Ajuntament elabori un document on es cataloguin tots els béns 
immobles propietat de l’Església Catòlica i d’altres confessions religioses a la 
ciutat i l’ús que se’n fa. 
 
2. Que l’Ajuntament iniciï els tràmits necessaris amb les confessions religioses 
propietàries per elaborar convenis que tinguin per objectiu que determinats 
espais infrautilitzats o en desús puguin encabir usos i activitats en benefici del 
conjunt de la ciutadania, sense renunciar, si cal, a la seva municipalització.” 
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ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, molt breument.  La nostra moció parteix de la reflexió, sobretot al voltant del 
casc antic i del centre de la ciutat, que existeixen edificis propietat de l’església 
que ara mateix estan en desús o poc utilitzats.  I entenem que l’Ajuntament 
doncs podria intervenir en aquí per fer... acordar, mitjançant convenis, doncs 
amb l’església catòlica, que és la principal posseïdora d’aquests... d’aquests 
locals moltes vegades històrics i amb forta càrrega identitària doncs per a 
Vilanova.  Doncs a través de convenis acordar un ús més obert d’aquests 
espais, fins i tot que passin a tutela o siguin cedits a l’Ajuntament doncs per 
temps llargs, com d’altres locals estan cedits per part de l’Estat a l’Ajuntament, 
etc., i també, per cert, estan en desús.  I doncs a través d’aquests convenis 
permetre que aquests espais siguin utilitzats pel poble i, per tant, la ciutat 
guanyi tots aquests espais. 
 
No sabem quants són exactament, no coneixem les propietats de l’església 
catòlica exactament, i nosaltres en citem tres com a exemple.  Tampoc 
voldríem que es focalitzés ara tota l’atenció en aquests tres, sinó que fos un... 
diguéssim, una voluntat de mirar quins d’aquests espais estan infrautilitzats i 
podrien tenir un altre ús si l’Ajuntament se’n fes càrrec.  En concret, parlàvem 
com a exemples de l’església dels Josepets, que pertany doncs a la Fundació 
de l’Hospital, l’església de Sant Sebastià, que és aquí al carrer Sant Sebastià, 
aquí al costat, i l’Orfeó Vilanoví.  I bueno, demano a la resta de grups doncs 
que votin favorablement això, a aquesta moció, tot i que l’únic que planteja 
aquesta moció en concret és l’elaboració d’aquest catàleg d’usos dels espais, 
d’espais propietat de l’església catòlica i d’altres confessions religioses, i que 
l’Ajuntament, en la mesura que cregui convenient poder utilitzar aquests espais 
propietat de l’església doncs per a un ús públic, doncs ho faci efectiu mitjançant 
conveni. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Miri, abans en la intervenció del Xavier Oller, ha dit 
que la moció es defensava per si sola.  Ara el vot en contra em sembla que es 
defensa per si sol, per una paraula, eh?, municipalitzar espais de l’església, 
home, em sembla excessiu, així d’entrada, d’entrada.  Entenc que hi pugui 
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haver gent que pugui estar d’acord amb això, eh?, però fer-ho d’aquesta 
manera... i és la paraula que desvirtua una mica... jo entenc la filosofia de la 
moció, i jo crec que l’entenem tots, però això, home, que en el cas de que 
doncs en un moment determinat l’Ajuntament pugui municipalitzar aquests 
espais, home, ens sembla que era d’altres temps.  Miri, avui és 5 d’octubre i hi 
ha una senyera penjada aquí a fora, però ens sembla que... que potser en 
altres moments sí que es podia fer, però jo crec que actualment l’Ajuntament fa 
una funció, l’església té una altra, són entitats privades.  De fet, li recordo que 
als Josepets, a l’església de la Geltrú, a l’església de Sant Antoni, a l’església 
de Sant Sebastià s’hi fan activitats, a l’Orfeó s’hi fan activitats.  La gent, les 
entitats, o la gent, a vegades, a títol individual, que vol fer una activitat i és 
compatible amb allò que fa aquella entitat o aquella església, o aquella 
confessió, doncs demana l’espai i l’espai li deixa, perquè és compatible.  De la 
mateixa manera que potser hi ha algú que demana espai als bordegassos o a 
qualsevol altra entitat, i així és com crec que ha de ser i així és com és i, per 
tant, nosaltres creiem que hem de votar en contra bàsicament perquè la 
filosofia d’aquesta proposta doncs no s’adiu, em sembla, als temps que corren, 
no?   
 
Després hi ha una qüestió del catàleg.  Miri, el catàleg de béns de l’església, 
pues és un catàleg com els altres... les altres entitats.  Hi ha una relació 
d’espais d’entitats i d’espais de confessions, com a equipaments, catalogats 
com a equipaments, que són els que figuren en el Pla General, en el 
planejament, i això ja està catalogat.  Haver de fiscalitzar si fan un ús o no 
aquests espais, home, perquè després l’Ajuntament se’ls quedi.  Si l’entitat, si 
una entitat vol utilitzar l’església de Sant Sebastià, que es posi d’acord amb el 
titular, amb el propietari, i que gestioni l’ús, i així amb la resta.  I crec que a més 
a més això està passant, i com que està passant doncs em sembla que no cal 
intervenir més en qüestions d’aquest tipus. 
 
ALCALDE 
 
Per posicionar els grups, abans de la rèplica.  El senyor Tomàs Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Molt breument, gràcies.  Aviam, nosaltres, com a Esquerra Republicana, de la 
mateixa manera que quan fem l’oposició de... l’opció de cedir terrenys 
municipals, en aquest cas perquè es puguin construir esglésies, sigui catòlic, 
siguin evangèlics, o sigui els musulmans, sempre hem optat per aquesta 
votació de votar en contra, tant d’una cosa com l’altra, perquè les considerem 
entitats privades.  De la mateixa manera que tenim un respecte per ells, 
pensem que el fet de que l’Ajuntament pugui municipalitzar una entitat privada 
o un espai privat, tampoc hi estem a favor.  Per tant, conveni sí, que és lo que 
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s’està fent, que ho ha explicat el senyor Martorell, però l’opció de 
municipalitzar, de la mateixa manera que votem en contra quan demanem 
cessions per als seus espais, també som coherents i no podem votar a favor en 
aquest cas una opció de fer al revés, municipalitzar, eh?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Puri Santamaría. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Un parell de reflexions perquè el nostre grup es 
posiciona en contra, però voldria reflexionar un parell de cosetes.  L’Ajuntament 
i l’església, considerem des de Convergència i Unió, que són institucions 
absolutament independents, que es governen i funcionen i tenen formes 
cadascú les seves, eh?  Les seves relacions, i no és un cas excepcional, 
l’Ajuntament i l’església de Vilanova, es basen en la cooperació, en la relació 
de respecte mutu i que evidentment no només això emana del que promulga la 
Constitució, sinó que al segle XXI i en un Estat laic d’occident i modern, és de 
sentit comú, eh?  De tota manera, jo vull suposar que des de la CUP s’ha 
volgut, volem suposar, no?, que es persegueix l’objectiu d’entrar en conveni, de 
col·laborar. Des d’aquest grup municipal considerem que han de ser els 
representants municipals i els representants de l’església qui entrin en 
contacte, elaborin un camí a seguir i, evidentment, acordin allò que creuen que 
és oportú i factible.  Creiem, però, que en cap cas es pot prendre una decisió 
d’una forma unilateral, ja que per sobre de tot són institucions, l’eclesiàstica és 
igual que el Foment, eh?, que vostè no el nombra en la moció sinó que l’ha 
afegit ara, és igual, són institucions, tant l’Ajuntament com l’església, que han 
de funcionar de forma independent i sobirana, no?  Creiem també i considerem 
que, tal com he dit abans, que l’Ajuntament vilanovina i l’església han tingut 
sempre una relació cordial que aquest grup municipal voldria que continués 
sent així.  Finalitzar el segon punt amb la municipalització dels espais de 
l’església, sigui la que sigui, considerem que, si més no, queda en l’entredit que 
aquestes relacions poguessin continuar sent bones.  Per la qual cosa el nostre 
grup dirà un no rotund.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Ara, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, cadascú veu, veu la qüestió des del punt de vista que ho veu.  Nosaltres no 
cercàvem el conflicte amb aquesta moció, ni trencar cap mena de relació entre 
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entitats sobiranes.  Tampoc és que ens creiem la laïcitat d’aquest Estat, no 
arribem en aquest extrem, però sí que, sí que apostàvem per una moció que no 
generés conflictes, sinó que anés a buscar justament el conveni i la cessió 
d’edificis municipals que poden interessar perfectament també a l’església, 
cogestionar amb l’Ajuntament.  Es pot demanar permís a l’església per utilitzar 
aquests espais, però pensem que certs d’aquests espais, cogestionats, 
gestionats parcialment o com sigui per l’Ajuntament, amb criteris de 
l’Ajuntament, amb taxes, si calgués, de l’Ajuntament, etc., serien d’un accés 
més universal.  Segons quins edificis tenen una història, tenen una identitat per 
a Vilanova que és una llàstima, si estan infrautilitzats, si estan infrautilitzats 
efectivament, com nosaltres pensem que ho poden estar, és una llàstima doncs 
que no puguin ser utilitzats pel conjunt de la ciutadania de forma lliure, amb la 
institució democràtica de la ciutadania que és l’Ajuntament i hagin d’anar a 
demanar a l’església doncs el seu ús.  I a part pensem que segurament 
aquests edificis, que acostumen a ser edificis històrics i emblemàtics, podrien 
rebre més atenció i més cura en la seva restauració i la seva habilitació per a la 
realització de més activitats, i per tant el poble de Vilanova hi guanyaria en 
espais per a activitats i en espais públics i municipals si se’n fes càrrec 
l’Ajuntament, mitjançant tota una sèrie de... o sigui, de nivells de compromís, 
que nosaltres comencem citant doncs el conveni, diem la cessió i finalment, si 
cal, la municipalització, però entenent-ho doncs com un extrem i com un acord 
mutu també, municipalitzar doncs una propietat de l’església, és a dir, adquirir 
per part de l’Ajuntament una propietat de l’església.  Vull dir, no, no per força, 
sinó per acord.   
 
Per tant, bé, no entrarem a valorar el paper de l’església en el país quan s’ha 
considerat doncs que són entitats sobiranes, independents, etc., i ni de la 
laïcitat de l’Estat, però sí que nosaltres aquesta moció la plantejàvem no per 
generar conflictes sinó per trobar solucions en aquests espais i perquè Vilanova 
hi guanyés espais emblemàtics i històrics.  I finalment també entenem que si no 
es vota a favor aquesta moció i no s’insisteix gaire en aquest tema, d’alguna 
manera també hi ha una exempció de responsabilitat del govern per pensar en 
com aniran aquests espais.  No, no absoluta, eh?, l’exempció de 
responsabilitat, perquè ja hi ha projectes sobre alguns d’aquests espais, però 
d’alguna manera aquesta moció també posava sobre la taula aquesta 
responsabilitat al govern, o al conjunt del Ple, vaja, de pensar en tots aquests 
espais i pensar a veure quins podrien ser útils i quins no.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  
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JOAN MARTORELL 
 
Gràcies.  Jo més que res recordar que l’acord i el conveni i el treball en comú ja 
es fa, ja es fa, i entre l’Ajuntament i aquestes entitats jo crec que hi ha una 
bona convivència, jo crec que hi ha un bon treball, que en alguns casos estan 
més utilitzats i en altres menys, com qualsevol espai públic, i de qualsevol 
entitat d’aquí i de fora del centre, i que aquesta feina ja es fa.  Si realment la 
idea era parlar dels Josepets, doncs home, potser millor posar-ho clarament en 
l’opció, no?, en els acords.  Però, tal com està redactat, entenem que no 
podem donar suport a una proposta que a més a més parla de qüestions que 
més que calmar ànims el que pot crear és una certa aversió a treballar en 
comú, que a més a més és una cosa que ja s’està fent, i que a més a més amb 
bons resultats en molts casos, perquè hi ha des d’activitats de tipus social fins a 
activitats lúdiques i activitats culturals de tota mena en la mesura que les 
entitats poden i que l’Ajuntament doncs també, dins de la seva programació 
doncs proposa.   
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Decau amb el vot a favor 
de la CUP i els vots en contra dels altres grups. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: CUP (1) 
 Vots en contra: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (24) 
 

17. MOCIÓ DE LA CUP PER A L’IMPULS DE LA MARCA COMERCIAL 
LOCAL “PEIX I MARISC DE VILANOVA”. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la moció 17 també de la CUP, per a l’impuls de la marca comercial 
local “Peix i Marisc de Vilanova”. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Un dels principals centres de treball de la ciutat segueix essent avui en dia el 
Port de Vilanova i la Geltrú i, en particular, l’activitat pesquera. En els darrers 
anys, el sector pesquer vilanoví ha vist reduïda dràsticament la seva activitat i 
la seva flota i, en conseqüència, el nombre de treballadors de què disposava. 
 
La caiguda del sector primari en les societats desenvolupades econòmicament 
és una estadística generalitzada. No obstant això, en les societats 
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desenvolupades és on també, cada vegada més, es fan esforços i polítiques 
públiques encaminades a aturar aquesta davallada, tot dignificant aquests 
sectors mitjançant l’augment del valor afegit d’aquestes activitats. Per exemple, 
promocionant el concepte de proximitat dels productes i potenciant així una 
economia arrelada al territori, portadora de cultura i tradició.  
 
Des de la CUP, pensem que potenciar el consum local de peix i marisc 
autòcton, pescat al nostre port, és una forma de dinamitzar l’activitat pesquera 
a Vilanova, i una forma de dignificar el treball i el producte dels pescadors, 
element central de la identitat vilanovina. 
 
La qualitat del marisc i el peix vilanoví contrasta amb la seva minvant presència 
als supermercats, restaurants, menjadors escolars..., que solen disposar 
majoritàriament de peix i marisc d’altres procedències. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“1. Promocionar la marca “Peix i Marisc de Vilanova”, difonent a través d’ella la 
tradició marítima i pesquera, alhora que la qualitat del peix propi i del peix com 
a aliment en general, mitjançant els materials de difusió o activitats que es 
creguin convenients. 
 
2. Potenciar la col·laboració amb restaurants, establiments de restauració en 
general, peixateries, supermercats i escoles (AMPA’s, càtering de menjador, 
etc.) perquè se sumin a la marca “Peix i Marisc de Vilanova” i, en 
conseqüència, a la comercialització del peix autòcton, en aquelles varietats on 
es pugui substituir el peix de fora pel de casa. 
 
3. L’Ajuntament farà difusió de la iniciativa amb tots els mitjans que tingui al seu 
abast (08800, Canal Blau, web municipal, espais municipals, etc.).” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Álvaro... perdó, senyor Arrufat, disculpi. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  La moció és ben senzilla.  Crec que s’explica també per si sola.  
Nosaltres pretenem crear una marca de titularitat municipal, és a dir, de 
l’Ajuntament que pugui recolzar doncs la promoció del peix i el marisc de 
Vilanova, també proposem en l’àmbit local de Vilanova i la Geltrú.  El port, 
vulguem o no, i la pesca en particular, tot i que sigui una activitat doncs que en 
els darrers anys ha anat a menys, continua sent una font de treball important 
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per a Vilanova i la Geltrú i pensem que a més a més de ser una font important 
de treball i d’activitat econòmica és un factor identitari del nostre poble doncs 
important, i que per tant és doblement important conservar aquesta activitat 
pesquera al port de Vilanova i la Geltrú.  Per això nosaltres proposem com a 
una de les mesures que es podrien prendre per dinamitzar en aquest cas la 
comercialització del peix i el marisc de surt del port de Vilanova, doncs és crear 
aquesta marca i aquesta marca doncs aniria acompanyada d’una campanya 
publicitària que la lligués també doncs amb aquesta identitat pesquera de 
Vilanova i la Geltrú, però també amb les seves qualitats gastronòmiques i amb 
una campanya de difusió dels avantatges doncs nutritius que pot tenir el peix i 
el marisc i, en especial, la qualitat del peix i el marisc de Vilanova i la Geltrú i 
una mica animar, mitjançant doncs una campanya de promoció, animar a 
restaurants, escoles, etc., a consumir peix i marisc de Vilanova i que la gent 
pugui identificar en un restaurant si en aquell restaurant es cuina amb peix i 
marisc de Vilanova o no.  I pugui fins i tot algun dia triar el restaurant en funció 
de si serveix peix i marisc de Vilanova. 
 
I a més a més, si això portés més endavant a que aquesta marca fos coneguda 
més enllà de les fronteres de Vilanova i la Geltrú, doncs chapeau.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Sí, gràcies.  Senyor Arrufat, miri, celebro que presenti la moció, perquè al cap i 
a la fi aquesta moció no s’explica per si sola com vostè deia, però és el pla 
gastronòmic que estem fent i que s’està treballant ja fa bastant de temps, no?  
Per tant, jo li demanaria si la vol deixar sobre la taula o la vol retirar, perquè és 
una feina que s’està fent, i a més a més hi han uns laboratoris, uns grups de 
treball, que precisament on hi ha el sector pesquer, el sector de restauradors, 
tots els móns implicats que en aquest moment fa dies que es treballa.  I 
després, que el tema de la marca deixem que siguin ells els que decideixin, 
sigui quina sigui la marca que finalment ens hagi de... ens hagi de representar.  
Primer perquè peix i marisc, venut a la llotja de Vilanova, perquè el peix no té 
fronteres i, per tant, el peix es pot pescar a Vallcarca o a Tarragona i vendre’s 
a la llotja de Vilanova, i el peix és del Mediterrani o d’aquí de la zona.   
 
Després, que el tema de les marques jo crec que qui ho ha de decidir són 
precisament empreses que puguin ajudan-se o fins i tot els mateixos actors del 
sector que puguin decidir-ho, no?  I tot aquest treball que vostè m’està 
comentant a la moció, que és el tema de les associacions de mares i pares de 
les escoles, els càterings, el tema del peix senzill i el peix sense preu, la feina 
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que hi ha... coneixem des de fa molt temps les dificultats que tenim, no només 
com a ciutat, sinó com a país, per poder tenir una marca pròpia en peix blau, o 
en peix blanc, o en peix del trasmall, o el que es pesqui, eh?, a 
l’arrossegament, o el que sigui, comporta unes problemàtiques que no és 
només un tema de marca, és un tema que va més enllà, no?  Per tant, és 
consciencia de la comercialització, consciència de la llotja, consciència fins i tot 
dels propis pescadors i consciència dels propis consumidors.  I això és la suma 
de molts factors que en aquests moments en aquests laboratoris estratègics 
que s’està treballant fa més d’un any, finalment el resultat donarà quina ha de 
ser la marca o la imatge que hem de donar no només del peix, sinó del 
producte propi del territori.   
 
Jo li demanaria que, o bé la retirés o que la deixi sobre la taula, perquè penso 
que és un tema interessant que en el Pla gastronòmic s’ha explicat, no ara sinó 
ja fa sis mesos, i després s’ha tornat a explicar a petició d’un grup de l’oposició 
que en aquell dia no hi va ser present, i crec que en aquest cas doncs ve a dir 
el que s’està treballant.  Crec que el més important seria deixar-la sobre la 
taula i que aquests grups de treball continuïn, continuïn fent via.  I si vostè creu 
que no es fa bé, d’aquí a dos mesos la torna a presentar, però ja veurà que els 
resultats en aquests moments s’estan duent a terme, eh? 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, la deixarem sobre la taula a l’espera d’aquells resultats, tot i que entenem 
que no seria contradictori tampoc votar-la favorablement per part del govern, si 
justament s’està elaborant això.  Però la deixarem sobre la taula i la 
recuperarem, doncs, imagino que no en el proper Ple, però sí que d’aquí a dos 
mesos.   
 
La moció es deixa sobre la taula. 
 

18. MOCIÓ DE LA CUP DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR “TELEVISIÓ SENSE FRONTERES”. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció de la CUP, que és de suport a la iniciativa 
legislativa popular “Televisió sense fronteres”. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
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La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del 
pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit 
al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les 
distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural 
comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text 
constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més 
significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecti 
el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. 
 
Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de 
comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme. Un fet 
normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat 
espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual 
estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit 
dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les 
obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en 
l’apartat segon que: 
 

“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les 
emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada 
en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no 
oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països 
veïns en aquesta llengua.” 

 
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest 
compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures 
positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de 
televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària 
en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the European Charter 
for Regional or Minority Languages, paràgraf 11). 
 
Atenent tot l’anterior, la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular 
de la Llei “Televisió sense Fronteres” va a presentar a la Mesa del Congrés una 
proposta  de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció 
directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment 
o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats 
autònomes amb les quals compartesquen llengua utilitzada en una forma 
idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de 
comunicació de les dites llengües. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents ACORDS: 
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“1. Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts espanyoles amb el nom de 
“Televisió sense Fronteres”, amb la confiança que, previs els tràmits 
necessaris, serà aprovada per tal de garantir legalment i de forma definitiva la 
recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió realitzats en alguna 
d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves 
respectives comunitats lingüístiques. 
 
2. Així mateix, aquest Ajuntament anima la ciutadania a donar suport, 
mitjançant la seua signatura, a l’esmentada iniciativa legislativa popular. Amb 
aquesta finalitat, l’Ajuntament disposarà del fulls de signatura i informació de la 
iniciativa a les seves dependències i en d’altres espais municipals amb 
afluència destacada de ciutadans. 
 
3. L’Ajuntament farà difusió de la iniciativa amb tots els mitjans que tingui al seu 
abast (08800, Canal Blau, web municipal, espais municipals, etc.). 
 
4. Aquest acord és comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió 
promotora de la Iniciativa.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Farà... no sé exactament quan, però més d’un any, que es va deixar de rebre 
TV3 al País Valencià i hi ha problemes perquè la seva recepció es produeixi a 
les illes.  En breu, o sigui, breument, l’Acció Cultural del País Valencià potencia 
una campanya a nivell de l’Estat espanyol tot sencer, que el que pretén no és 
recollir signatures per protestar només pel tancament de TV3 al País Valencià, 
sinó aprofitar perquè hi hagi una legislació que permeti desbordar, diguéssim, o 
travessar les fronteres de les comunitats autònomes i que una mateixa 
comunitat de parlants dins del mateix Estat pugui rebre el mateix senyal 
radiofònic o televisiu i, per tant, no hi hagi aquest...no es produeixin aquestes... 
bueno, anormalitats que s’han produït ara a l’Estat espanyol, en el que TV3 no 
es pot rebre al País Valencià, malgrat les antenes siguin per subscripció 
popular, propietat d’Acció Cultural del País Valencià, perquè... perquè ja 
envaeix competències autonòmiques de la comunitat valenciana.  Per això 
demanem el vot a favor doncs d’aquesta moció i dels punts que inclouen un 
cert suport d’aquest Consistori doncs a la difusió d’aquesta iniciativa legislativa 
popular que, com sabeu, doncs es presenta a les Corts, a Madrid, requereix 
mig milió de signatures perquè sigui entrada a tràmit i, per tant, requereix 
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bastantes signatures i serà important qualsevol suport que se li pugui prestar 
en la recollida de signatures.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Arcarons. 
 
MILA ARCARONS 
 
Gràcies alcalde, gràcies senyor Arrufat.  Votarem a favor de la proposta que 
vostè ens suggereix per l’esperit i la filosofia que desprèn el que vostè planteja, 
però també la ILP, en definitiva, està demanant que es reconegui el pluralisme 
lingüístic de l’Estat espanyol, està demanant que els mitjans de comunicació 
tenen molt paper en el reconeixement i en la difusió i en la protecció d’aquest 
pluralisme lingüístic.  També està suggerint que hi hagi mecanismes perquè la 
televisió TV3 es vegi al País Valencià i se superin els handicaps que vostè ha 
esmentat, però també que Euskal Telebista es vegi a Navarra i la televisió 
gallega es vegi al Bierzo.  
 
Segurament el que planteja vostè i la ILP té sentit que en un moment global, 
també les televisions que no tinguin fronteres.  Per altra banda, en el cas de les 
relacions entre el nostre país i el País Valencià crec que ens enriqueix, 
enriqueix els ciutadans del País Valencià i enriqueix els ciutadans de 
Catalunya, perquè compartim llengua i cultura.  I segurament també perquè si 
la nostra televisió es pot veure al País Valencià queda clar, queda de relleu que 
els nostres productes culturals audiovisuals són bons i això ens uneix i ens 
reafirma en aquests llaços que tenim comuns. 
 
Podria dir-li, però, que segurament tot el que planteja vostè i la ILP serà més 
fàcil i més factible quan es vagi desenvolupant el tema de la TDT, quan al 
Congrés de Diputats de Madrid es desenvolupi la Llei d’audiovisuals, que no sé 
ben bé com es diu, però a més s’està tramitant.  Però per sobre de tot crec que 
cal que hi hagi voluntat política de les comunitats implicades, perquè fins ara hi 
ha hagut els handicaps amb TV3 i el País Valencià, hi ha hagut propostes de 
reciprocitat en les emissions que no han estat del tot acollides.  Per tant, per 
sobre de tot aquest reconeixement a les televisions i a la pluri... la diversitat 
plurilingüística requereix molta suport i acords polítics.  Però tot i així votarem a 
favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Hem trobat a faltar, entre els arguments que ha donat 
la portaveu del grup socialista, segurament els remordiments de consciència 
també per donar suport en aquesta... en aquesta moció, no?  I tot seguit ho 
explicaré.  Jo crec que estem parlant, hi han dos qüestions diferentes sobre la 
taula, no?, una és la Televisió sense fronteres i la voluntat de Televisió sense 
fronteres, no amb unes determinades fronteres, que és lo que he sentit fins ara, 
és a dir, amb unes determinades llengua i cultura sí, i amb altre no.  No, 
escolti’m, llengua i cultura jo crec que a Catalunya en compartim de moltes i no 
només d’una, eh?  Per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres no tenim 
absolutament cap inconvenient.  L’inconvenient és tècnic.  I, si m’ho permeten, 
jo els hi diria fins i tot, escolti’m, televisió sense fronteres ja n’hi ha avui, perquè 
hi han mitjans tècnics que permet veure totes les televisions, qualsevol mena 
de televisió, no només les espanyoles, les autonòmiques espanyoles, sinó 
també de molts altres indrets, no?  El problema està en quan volem que 
aquesta televisió sense fronteres sigui a través de... abans parlàvem de tubos 
de telecomunicacions, no?, doncs sigui a través d’un tubo que té una capacitat 
limitada.  Que els avanços tecnològics em permet incrementar aquesta 
capacitat és cert, però continuen tenint una capacitat limitada.  Per tant, la 
il·limitació de fronteres o la supressió de fronteres en el marc audiovisual, en 
aquest marc tecnològic no és possible, i com que no és possible doncs 
resultaria utòpic, absolutament utòpic donar suport a la proposta, a la moció 
que se’ns ha presentat des d’aquest punt de vista, no?  Per tant, ja avanço que 
el nostre posicionament serà contrari a la... a la moció.   
 
Ara bé, hi ha subjacent una segona qüestió, que és la visió de TV3 a la 
comunitat valenciana.  I la reciprocitat.  I miri, nosaltres, el Partit Popular estem 
perfectament d’acord en que hi hagi reciprocitat entre TV3, IB3 i Canal 9.  Tant 
és així que l’acord que reciprocitat entre TV3 i IB3 es va signar quan governava 
a les Illes Balears el Partit Popular.  Però, sap què passa?  Sap qui va donar de 
baixa les emisions de TV3 a la comunitat valenciana?  Li diré, per si no ho 
sabia, i no és una qüestió de competències autonòmiques o no, sap qui va 
donar de baixa les emisions de TV3 a la comunitat valenciana?, l’últim ministre 
d’Indústria que es deia José Montilla, que no és del Partit Popular.  José 
Montilla li va treure la freqüència a TV3 pe donar-li a la Sexta.  Les coses com 
són, i clares.  No s’hi val després a votar mocions per quedar bé però después, 
allò d’amagatotis, fem altres coses.  I sap en mans de qui està la solució del 
problema de que no es vegi TV3 a la comunitat valenciana?, en mans de 
l’actual ministre d’Indústria, senyor Miguel Sebastián.  Perquè el raonament és 
molt senzill, la Generalitat de Catalunya té dos multiplex i, per tant, la 
possibilitat d’emetre vuit programes, amb lo qual pot emetre els quatre propis 
més IB3 i Canal 9, cosa que no fa, per cert -ho fan en analògic, no ho fan en 
digital-, cosa que no fa, per cert, i s’està exigint que la comunitat valenciana, 
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que només té un multiplex, un, hagi d’emprar dos d’aquests programes per 
emetre els programes d’altres comunitats. 
 
Escolti’m, el problema està, va estar en el seu moment, en el ministre 
d’Indústria José Montilla i el problema està, no en la Televisió sense fronteres, 
en una decisió que ha de prendre el ministre d’Indústria i que està al seu abast, 
perquè en el seu moment ho van fer amb la Generalitat de Catalunya, cosa que 
també podrien fer ara amb la comunitat valenciana, donar-li aquest segon 
multiplex i permetre aquesta reciprocitat.  Per tant, el nostre vot, tot i que si fos 
per demanar l’emisió de TV3 a la comunitat valenciana, votaríem a favor, però 
com que amaga altres voluntats i no són possibles tecnològicament, nosaltres 
hi votarem en contra. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció.  De fet, gairebé per tot el que 
s’ha argumentat ja.  En aquest mateix plenari també hem presentat alguna 
moció relacionada amb aquesta temàtica.  Estarem sempre a favor de la difusió 
de la nostra llengua i, per coherència, amb la de les altres comunitats 
lingüístiques de l’Estat espanyol.  Els mitjans de comunicació hi han de jugar un 
gran paper en tot això i també les administracions.  Res més que ratificar el 
nostre vot favorable. 
 
ALCALDE 
 
No, no, esperi.  Ara li toca al senyor que ha presentat la moció.  Perdoni, si vol 
demanar la paraula... no és obligatori, naturalment no és obligatori.  Disculpa’m, 
eh?  El senyor Álvaro havia demanat la paraula i la senyora Arcarons també.  
Ara estem en l’altre torn. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Jo molt breument, perquè, aviam, el senyor del Partit Popular, que està en 
aquest món de les telecomunicacions, no em digui... no em dongui arguments 
tecnològics, perquè no serveixen.  Digui clarament i veritablement vostè per 
què vota en contra d’aquesta moció.  No em digui que no hi han sistemes 
tecnològics perquè això és fals, i vostè ho sap tan bé com jo.  Per tant, digui 
que vostè no vol votar a favor d’aquesta moció pel que representa culturalment, 
però no em digui que tecnològicament no es pot veure aquesta televisió al País 
Valencià i a Catalunya. 
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I després, lo de la Televisió sense fronteres és cert a mitges.  Per satèl·lit es 
poden veure tots aquests canals, però vostè sap tan bé com jo, perquè vostè 
és una persona que està en el Consell del Parlament de Catalunya, en el món 
aquest dels mitjans de comunicació, que hi han uns drets d’emisió, i aquests 
drets d’emisió només permeten veure segons que siguin programes de 
programació pròpia.  Per tant, jo puc veure des de casa meva Canal 9, però el 
partit de futbol que estiguin fent no el puc veure.  Si la pel·lícula que està fent 
Canal 9 només ha pagat drets per al País Valencià, jo no la puc veure per 
satèl·lit a Vilanova i la Geltrú.  Si fos amb aquest acord que està demanant 
aquesta moció pel tema de la televisió digital terrestre, podríem veure, tant 
vostè com jo, el partit del Llevant i el partit del Sabadell a Oriola i el podrien 
veure a Salses, que també es podria agafar el tema de Catalunya Nord.  Per 
tant, tecnològicament es pot veure.  I aquesta voluntat del conseller Tresserres, 
que ha arribat a un acord amb el conseller de Cultura de les Illes Balears i amb 
el conseller de Cultura del País Valencià, en aquests moments hi ha una part 
de Catalunya que està veient IB3, Canal 9 i TV3 en sistema d’alta definició.  Hi 
ha una part, perquè tecnològicament es pot fer.  I després també li dic que hi ha 
la voluntat política de que es puguin posar aquestes freqüències.  Per tant, no 
em digui que no són problemes tecnològics, digui’m que és una qüestió de 
voluntat política del Partit Popular de votar en contra d’aquesta moció i digui-ho 
clarament.  No, no s’escudi dient que són temes tecnològics.  No, no, vostè 
amb el tema que ja diu comunitat valenciana, imagini’s.  Vull dir, digui-ho 
clarament senyor Rodríguez, que vostè vota en contra de la moció pel tema de 
la llengua catalana i de la unitat de la llengua catalana als Països Catalans.  
Digui-ho per això i ja està. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Arcarons. 
 
MILA ARCARONS 
 
Voldria fer una segona reflexió amb relació al que diu el senyor Santi 
Rodríguez, i enllaçar-lo amb les paraules que he dit al final de la meva primera 
intervenció, en el sentit de dir que per sobre de tot calen acords polítics.  Jo 
crec que hem escoltat repetides vegades el conseller de Cultura i de Mitjans de 
Comunicació del nostre país explicar que això que vostè intenta dir de que la 
pilota està a la taula de Madrid, no és ben bé així.  La pilota està a la taula de la 
Conselleria de Cultura de... la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i el seu company del PP, que em sembla que es diu senyor 
Rambla... 
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ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez, vostè que habitualment ens diu que dels temes que van fora 
de la ciutat no en parla, porta una vehemència espectacular en aquest cas.  
Faci el favor, si us plau, de deixar acabar a la senyora Arcarons i després vostè 
manifesti el que li sembli sobre tot el tema aquest. 
 
MILA ARCARONS 
 
Bueno, només volia fer arribar les meves consideracions, que són aquestes, 
que crec que la pilota no està a Madrid, sinó que està a Catalunya i al País 
Valencià.  Recordo que dies enrera, quan hi havia un senyor diputat del PP, el 
senyor Piqué, es va sumar a les energies que van tenir els representants de 
Convergència, el senyor Tresserres, el senyor Montilla, el senyor Piqué, i fins i 
tot recordo que es va reconèixer l’esforç que feien totes les forces polítiques 
per intentar solventar totes les llacunes que feien que TV3 no es pogués veure 
al País Valencià.  A mi em dóna la impressió que aquestes llacunes són 
llacunes polítiques.  Per tant, la pilota està no a Madrid sinó en aquesta voluntat 
de permetre que TV3 es vegi al País Valencià i evidenciar que tenim una 
llengua i una cultura que ens uneix i que la compartim. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Arcarons.  Ara sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Miri, no és qüestió de vehemència, no?, és qüestió de 
les realitats.  Més vehement ha sigut el senyor Álvaro i a més a més dient 
coses, i ell que també es mou en el món de les telecomunicacions, que em 
sorprenen moltíssim que vostè em digui que el Canal 9 i que IB3 es veuen en 
alta definició a Catalunya.  A-na-lò-gic, IB3, a-na-lò-gic, a-na-lò-gic, no en alta 
definició, no, en a-na-lò-gic, i en algunes zones de Barcelona i en analògic.  
Primera qüestió.   
 
Segona qüestió.  Escolti’m, les televisions que es poden veure fora dels àmbits 
per les quals tenen llicència, i vostè ho hauria de saber també perfectament, 
òbviament no poden emetre els mateixos programes perquè tenen llicències 
per emetre uns programes en uns àmbits territorials determinats.  Perquè en el 
moment en què pugui passar això que vostè diu que seria desitjable, és el 
moment en què es carreguen absolutament totes les televisions, perquè deixa 
d’haver-hi negoci.  I, per tant, si vostè voldrà televisió se l’haurà de pagar, o 
l’haurem de pagar tots els ciutadans, com ja fem, com ja fem.   
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Després em sorprèn molt que la senyora Arcarons parli de la participació del 
senyor Piqué, suposo que deu parlar ara de recentment.  Miri, jo li puc explicar 
que quan el senyor Piqué encara estava en actiu en la política, ell va fer 
gestions i jo vaig ser testimoni directament amb el conseller de Cultura, senyor 
Tresserres, per tal que la comunitat valenciana dongués el seu vistiplau.  I el 
problema no està a la comunitat valenciana.  El primer problema el genera el 
senyor Montilla, retirant la freqüència a TV3 i donant-li a la Sexta.  José 
Montilla, aquell senyor que tenim a la foto quan era ministre d’Indústria.  I sinó, 
escolti’m, remeti’s als acords del Consell de Ministres, quan li dóna la 
freqüència de TV3 a la Sexta, primera circumstància.  I segona circumstància, 
és tan senzill com que el govern de l’Estat li doni un multiplex addicional a la 
comunitat valenciana i passi de tenir-ne un a tenir-ne dos, com té la Generalitat 
de Catalunya. 
 
I per acabar, per acabar permeti’m recordar-li al senyor Álvaro que quan s’ha 
hagut de votar la unitat de la llengua catalana el nostre grup municipal li ha 
donat suport.  Ara, quan hem de votar donar calés a la comunitat valenciana o 
donar calés amb altres perquè puguin veure la televisió d’aquí, quan hi han 
zones de Catalunya, i algunes molt properes a la nostra ciutat, que no veuen 
encara els canals públics de Catalunya, escolti’m, aquí nosaltres no hi 
passarem. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova 
amb el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Vots en contra: PP (2) 
 

 19. MOCIÓ SOBRE LES LIMITACIONS A LES PUBLICACIONS DE LES 
ACTES DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL COM A 
CONSEQÜÈNCIA DELS DICTÀMENS DE L’AGÈNCIA CATALANA 
DE PROTECCIÓ DE DADES. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la darrera moció, que és sobre les limitacions a les publicacions de 
les actes del Ple i de la Junta de Govern Local a conseqüència dels dictàmens 
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
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En data 10 de setembre de 2009 es dicta Decret d’Alcaldia, en consonància 
amb la doctrina consolidada de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 
(ACPD), sobre la publicació de les actes de la Junta de Govern Local, i que a 
partir del seu dictamen 3/2008, va en la direcció que les sessions d’aquest 
òrgan no tenen caràcter públic, d’acord amb el que estableixen els articles 70.1 
de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 156.1 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Ateses les conclusions d’aquest dictamen 3/2008 de l’ACPD, així com els 
posteriors 4/2008, 13/2008, i que especifiquen que “la previsió legal de la 
publicació d’un determinat tipus d’acord no habilita per si sol la difusió del 
contingut de les actes del Ple o la Junta de Govern en què es va adoptar 
l’acord”, així com “les actes són un document municipal i l’accés a les mateixes 
ha de regir-se pel règim d’accés a la informació en poder de les administracions 
públiques”, i conclou que “Amb caràcter general no resulta justificada la difusió 
a través de la web municipal del contingut de les actes de la Junta de Govern 
Local, ni les actes del Ple que continguin dades que puguin afectar al dret a la 
intimitat o altres dades de caràcter personal”, es van resoldre mitjançant 
l’esmentat Decret els següents punts:  
 
“Primer. La no publicació a la web municipal i en el tauler d‘anuncis de 
l’ajuntament de l’ordre del dia i les actes de la Junta de Govern Local.  
 
Segon. La publicació de l’ordre del dia i de les actes del Ple municipal sense 
les dades de caràcter personal, a partir de la data de publicació d’aquest 
Decret.  
 
Tercer. Eliminar de la web municipal les actes del Ple i de la Junta de Govern 
local publicades fins a la data.  
 
Quart. Deixar a la intranet de l’Ajuntament les actes de la Junta de Govern 
Local i el Ple municipal per a la consulta interna del personal i els regidors de la 
Corporació. ” 
 
En aquest sentit, la decisió es va fer extensiva al tauler d’anuncis de 
l’ajuntament incloent-hi també l’ordre del dia d’aquestes sessions entenent que, 
de no fer-ho, s’entrava en contradicció amb la pròpia doctrina abans 
esmentada. 
 
En els darrers dies s’ha iniciat un grup de treball format per serveis jurídics de 
diversos municipis i vehiculat entorn a la Federació de Municipis de Catalunya, 
que estudia conjuntament l’elaboració d’un document de petició a l’Agència 
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Catalana de Protecció de Dades, per tal que es pronunciï sobre aquest fet, i 
poder així aplicar amb més claredat i de forma harmonitzada les conclusions 
dels dictàmens emesos, en la línea de compatibilitzar el dret a la protecció de 
les dades de caràcter personal i el principi de transparència en la gestió 
pública.      
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament Municipal de Vilanova i la 
Geltrú l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
“1. L’adhesió de  l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al grup de treball format 
per personal dels serveis jurídics de diferents Ajuntaments que està elaborant 
un document de conclusions que es vehicularà a través de la Federació de 
Municipis de Catalunya, per tal que la Agència Catalana de Protecció de Dades 
es pronunciï d’una forma clara sobre els problemes generats en la aplicació i la 
interpretació de les conclusions dels dictàmens 3/2008,4/2008 i 13/2008, i 
adopti els acords pertinents per solucionar-los.  
 
2. Sol·licitar a l’Agència Catalana de Protecció de dades perquè, tot i respectar 
les seves decisions, reinterpreti o revisi la doctrina establerta als esmentats 
dictàmens per tal de poder fer viable la compatibilitat entre el dret a la protecció 
de dades de caràcter personal i el principi de transparència en la gestió pública 
municipal.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies.  Com que tinc diverses mirades de regidors, volguent dir que vagi 
ràpid, intentaré anar ràpid, eh?  Es tracta, simplement, de que vostès saben 
que la Junta de Govern Local, a proposta del secretari, després de tres 
dictàmens de la Junta Catalana de Protecció de Dades doncs va decidir el que 
va decidir, que és la no publicació a partir d’un moment de les actes del Ple i de 
la Junta de Govern.  En una reunió precisament de caps de Servei 
d’Informàtica de Localret, on hi va... hi assisteix Vilanova, aquest tema es va 
treure, o sigui, i allà ningú hi estava d’acord tampoc.  I es van posar d’acord 
amb l’Ajuntament de Barcelona, el secretari de l’Ajuntament de Barcelona, van 
fer un petit grup de treball, es van entrevistar amb els juristes de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades.  Sembla ser que després d’aquesta entrevista 
els juristes de l’Agència trontollaven una mica, i a partir d’aquí tot aquest grup 
de treball va passar també diria els informes a la Federació Catalana de 
Municipis perquè, a través de la Federació Catalana l’Agència torni a fer un 
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altre dictamen, per dir-ho d’alguna manera, sinó rectificant, doncs donant una 
mica més de màniga ampla en els dictàmens que en aquests moments hi ha 
previs... va fer. 
 
Per tant, si els hi sembla, hauríem de votar a favor... 
 
ALCALDE 
 
Fem () en aquestes negociacions, i posicionant-nos en contra, diguem-ne 
d’aquest acord de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, en el sentit de no 
permetre la publicació de les actes del Ple i de la Junta de Govern.  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, per votar absolutament a favor, eh?, de la moció.  Només una cosa, i veure 
si és possible i en tot cas que ens ho pugui comentar el senyor secretari, i és 
que al meu entendre el decret d’Alcaldia que en seu moment es va... es va 
emetre, potser es passa, des del punt de vista jurídic, de la seguretat, no?, 
perquè entenc que els... entenc, eh?, vull dir que els dictàmens de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades es refereixen a les dades de caràcter 
personal.  I alguns dels acords que es prenen en aquell decret són genèrics de 
tota la informació que surt de la d’allò... per tant, no sé si fóra possible que es 
poguessin publicar a la web sense que apareguessin les dades personals, 
perquè entenc, eh?, que els dictàmens de l’Agència Catalana de Protecció de 
Dades són únicament en relació amb això.  Si no és possible, doncs 
simplement és un petit prec dins de la pròpia moció. 
 
ALCALDE 
 
Tampoc es tracta de fer un debat jurídic, eh?, però en tot cas sí li manifesto que 
jo vaig firmar el que el secretari em va dir que corresponia als dictàmens de 
l’Agència.  Per tant, en la mesura que es poguessin ser més flexibles, la meva 
voluntat és aquesta, clarament. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
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RECULL DE PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

I LES SEVES RESPOSTES 
 
PREGUNTES DE CIU (13 de juliol de 2009) 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 
 
1) A la Junta de Govern Local del 25/04/2006 es va adjudicar la redacció 

del PAUM a l’empresa BCN, SL, per un import de 39.500 €: 
 
 - L’estudi es va fer? 
 - Quan es va acabar? 
 - Quin va ser el seu cost? 
 - Quin us s’ha fet d’aquest estudi? 
 
L’estudi es va adjudicar a l’empresa BCN, SL, i aquesta va lliurar una memòria-
guió del treball, amb la relació del contingut del PAUM i una proposta 
d’objectius. Després d’aquest tràmit no s’ha prosseguit el treball. Per tant, ni 
s’ha fet l’estudi, ni s’han fet els pagaments en aquest concepte.  Es va debatre 
en el seu moment i es va parlar d’altres alternatives com l’adaptació del PGO a 
la Llei d’Urbanisme, o la redacció d’un nou POUM, ja que simultàniament a 
l’encàrrec del PAUM va aprovar-se el Reglament de la Llei d’Urbanisme,  a més 
d’altres textos normatius de caire urbanístic que han fet repensar, de moment, 
la decisió de redactar aquest PAUM.  
      
2) Neàpolis: 
  
 - Quants són els metres quadrats útils de l’edifici Neàpolis? 
 - Quants metres quadrats s’estan utilitzant? 
 - Quins usos s’està donant a aquest espais? detall societats i ús. 
 
En els propers mesos es signaran convenis amb: 
 
− COMPEX. Espai per a cursos de tecnologia per a gent gran. 
− Comunitat Cultura. Espai per al centre de dinamització cultural tecnològica. 
− Taller de Cinema. Espai de promoció de cursos i estudis sobre cinema. 
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NEAPOLIS (m2)
ESPAI  ÚTIL 4.698 45,52%
PARQUING 2.400 23,26%
ESPAIS COMUNS 1.095 10,61%
ESPAIS EXTERIORS 1.790 17,34%
ESPAIS INSTALACIONS 337 3,27%

10.320 1
ESPAI ÚTIL 4.698 45,52%

OCUPAT NO OCUPAT TOTAL
CANAL BLAU 771,00 16,41% 0,16
CENTRE TECNOLÒGIC 1.270,00 27,03% 0,27
UOC 75,00 1,60% 0,02
NEÀPOLIS GESTIÓ 1.563,00 23,95% 9,32% 0,33
ITCAT 754,00 6,75% 9,30% 0,16
BAR 265,00 5,64% 0,06

0,76 0,24 1
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NUM DATA ENTITAT TÍTOL DURADA CONVENI DATA CAD TIPUS CATEGORIA
1 01/02/05 UPC Concessió administrativa 2a planta Neàpolis 50 anys 01/02/55 DINERARI APORTACIÓ ÚNICA

2 13/02/06 UPC parques tecnológicos indefinit CONVENI DINERARI APORTACIÓ ÚNICA 1.400.000

3 13/02/06 UPC subvenció indefinit CONVENI DINERARI RETORN DE 350.000 A  UPC

4 19/01/07 UPC CRAXX 5 anys prorrog +1 19/01/12 CONVENI DINERARI APORTACIÓ AJUNTAMENT ÚNICA

5 06/08/07 UPC Intercanvi informàtic 5 anys prorrog +1 06/08/12 CONVENI COL·LABORACIÓ

6 UPC SARTI 5 anys prorrog +5 CONVENI COL·LABORACIÓ
7 01/01/08 ICVSAM Cessió d'espais 4 anys + 4 01/01/12 CONTRACTE DINERARI APORTACIÓ MENSUAL

8 01/01/08 ICVSAM cessió plató 1 4 anys + 4 01/01/12 CONTRACTE COL·LABORACIÓ INTERCANVI AMB SERVEIS CB

9 05/12/06 UOC Cessió d'espais Centre de suport 12 05/12/20 CONVENI COL·LABORACIÓ

10 BAR Concessió administrativa espai bar/restaurant 25 anys CONCESSIÓ DINERARI APORTACIÓ MENSUAL

11 01/01/08 ITCAT Cessió d'espais 1a planta Ens ITCat 2 anys CONTRACTE DINERARI APORTACIÓ MENSUAL

12 19/10/07 UAB prod i avaluació de continguts en el entorn audiovisual i digital 3 anys prorrog +3 19/10/10 CONVENI COL·LABORACIÓ

13 01/11/08 B.SABADELL Lloguer espai caixer automàtic 1 any prorrog+ 1 01/11/09 CONTRACTE DINERARI APORTACIÓ MENSUAL

14 02/11/08 URV Creació observatori innovació mitjans digitals(Rovira Virgili) indefinit CONVENI COL·LABORACIÓ

15 SCRIC Cessió virtual domicili fiscal 3 anys prorrog +3 CONVENI COL·LABORACIÓ
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3) Treballadors municipals: 
 
- Nombre de treballadors ajuntament + empreses municipals a 31/12/1999 
 
  466+42 
 
- Nombre de treballadors ajuntament + empreses municipals a 31/12/2004 
 
512+145 
 
- Nombre de treballadors ajuntament + empreses municipals a 31/12/2008 
   
564+188 
 
4) Habitatge social: 
 
- Quines promocions municipals d’habitatges de protecció oficial, tant de 

lloguer com de propietat, s’han fet des de l’any 1999 fins avui? 
 
-  Cessió a l’Incasol de sòl per a la construcció de 35 habitatges per a joves en 

règim de lloguer. 
-  Cessió a l’Incasol de sòl al Sant Jordi per a la construcció de 98 habitatges en 

règim de lloguer. 
-  Promoció i construcció mitjançant la PIVSAM de 24 habitatges en règim de 

venda al Solicrup. 
 
També s’han construït: 
 
- 64 habitatges en règim de lloguer al Sant Jordi (Fundació Social La Caixa). 
- 62 habitatges en règim de lloguer al Solicrup 1. 
- 40 habitatges en règim de lloguer a la Sínia del Gall. 
- 9 habitatges en règim de lloguer al Fons de Somella. 
 
5) Bastida antics jutjats: 
  
- Quin ha estat el cost total del lloguer de la bastida de l’edifici dels antics 

jutjats? 
 
El cost total del lloguer de la bastida (anomenat tècnicament estabilitzador de 
façana) instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa consistorial a l’antic edifici dels 
jutjats de Vilanova i la Geltrú” és de 252.544,03 €, IVA inclòs. 
 
- Detall per anys. 
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El cost de l’estabilitzador de façanes instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa 
consistorial a l’antic edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú” durant l’any 2005 
(durant 6 mesos) és de 30.804,31 €, IVA inclòs. 
 
El cost de l’estabilitzador de façanes instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa 
consistorial a l’antic edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú” durant l’any 2006 
(durant 12 mesos) és de 61.608,63 €, IVA inclòs. 
 
El cost de l’estabilitzador de façanes instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa 
consistorial a l’antic edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú” durant l’any 2007 
(durant 12 mesos) és de 61.608,63 €, IVA inclòs. 
 
El cost de l’estabilitzador de façanes instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa 
consistorial a l’antic edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú” durant l’any 2008 
(durant 12 mesos) és de 65.561,85 €, IVA inclòs. 
 
El cost de l’estabilitzador de façanes instal·lat en l’obra “Ampliació de la casa 
consistorial a l’antic edifici dels jutjats de Vilanova i la Geltrú” durant l’any 2009 
(durant 6 mesos) és de 32.960,62 €, IVA inclòs. 
 
 
PREGUNTES DE LA CUP (22 de juliol de 2009) 
 
1)  S’ha endegat en els darrers dotze mesos alguna campanya per 

eliminar o controlar la presència d’aus exòtiques (cotorres) a la ciutat? 
En cas afirmatiu, a través de quins mètodes? 

 
No. 
 
2)  Per què al carrer Teatre cantonada amb carrer Lleida hi ha dues 

senyals contradictòries, una d'entrada i l'altra de sortida de zona 
residencial al mateix nivell? 

 
A la cruïlla del carrer Teatre i Lleida van instal·lar-se dues senyals un cop 
finalitzades les obres de reurbanització del carrer Teatre. Un senyal és de 
“Carrer de prioritat invertida” i l’altre de “fi de carrer de prioritat invertida”. 
Entenem que els dos senyals no són contradictoris, ja que el primer senyal esta 
ubicat al carrer Teatre que és on comença la zona, i el segon senyal està ubicat 
a l’inici del carrer Lleida per informar que finalitza la zona. Segurament, degut a 
la posició del senyal que va haver-se de col·locar molt a prop de la façana per 
evitar ser danyada pels vehicles que giren en aquest punt, pot prestar a 
confusió. Per aquest motiu es reubicarà a l’altre costat del carrer, a la dreta 
segons el sentit de la circulació i on hi estacionen vehicles, per preservar-la de 
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possibles danys. Cal dir que en aquesta posició el senyal és menys visible per 
als vehicles que giren del carrer Teatre al carrer Lleida. 
 
3)  Quants cursos s'han realitzat i quants s'han anul·lat per falta de 

participants del Campus de la Mediterrànea d’enguany? 
 
El programa del CUM del 2009 té previst fer 57 cursos (és possible que se’n 
programi algun més, per exemple cursos que funcionen bé i demanen 2a part, 
o alguns de nous que es puguin oferir des del Campus Empresa). 
 
D'aquests, fins a finals de juliol n’hi havia 37 de programats, dels quals 23 s'han 
pogut realitzar i 12 s'han anul·lat per manca d'alumnes. Uns altres 2 s’han 
aplaçat fina a finals d’any. 
 
Amb relació al número d’alumnes, ja han passat pels diferents cursos 479 
alumnes, i tenim fins a 763 inscripcions realitzades. 
  
4) Durant la passada edició ATTIC 2009, quants visitants van visitar 

l’esdeveniment? 
 
3.200 
 

- Quantes entrades es van repartir gratuïtament entre diferents 
compromisos?  

 
500 aproximadament. 
 
  -  Quantes persones van visitar l’esdeveniment pagant entrada i quina va 

ser la quantitat de diners recaptada?  
 
2.630 persones. 
7.890 euros en concepte d’entrades. 
 
 

PRECS 
 
ALCALDE 
 
Bé, passem a l’apartat de precs, eh?  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
El primer prec va en referència a la celebració de l’Onze de Setembre i, atès el 
que hem comprovat enguany que, previ a la celebració de l’acte institucional és 
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buidat el monument a Francesc Macià de les ofrenes anteriors que s’hi han 
realitzat durant el dia, doncs preguem que s’hi tingui cura, perquè no deixa de 
ser també un... bueno, un acte popular o un acte de la gent individual que va a 
deixar-hi alguna mostra de... bueno, alguna flor o algun ram de flors, i per tant 
que no siguin escombrades abans que comenci l’acte institucional.  Primer 
prec. 
 
Segon prec.  No hi ha resposta, eh que no? Segon prec.  Bé, preguem que 
se’ns sigui retornat o bé la regalem si serà utilitzada o utilitzat, el domàs de la 
Vegueria del Penedès que va penjar el dia... la diada castellera, crec, al balcó 
de l’Ajuntament, que era de la CUP, que vam penjar nosaltres intentant fer 
complir un acord de Ple i que va ser despenjada posteriorment i deu estar a 
l’Ajuntament. 
 
ALCALDE 
 
Més precs. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, dos qüestions.  Una primera.  En el conjunt d’obres que en aquests 
moments s’estan duent a terme a la ciutat, moltíssimes d’elles a la via pública, i 
conscients de que s’intenta fer un seguiment al més exhaustiu del 
desenvolupament de les mateixes, i fins i tot doncs es veu sovint el regidor de 
Projectes Urbans corrent amunt i avall intentant controlar tot aquest munt 
d’obres que s’estan fent a la ciutat; tot i amb això tenim coneixement de que 
algunes de les coses no s’estan fent amb tota la cura necessària, no?, i el prec 
va en el sentit, concretament ho sabem de coses de la rambla de la Pau, ho 
sabem de coses del carrer Tarragona, que afecta a un tema d’uns contenidors 
soterrats, i en aquest sentit el prec aniria en el sentit de que ateses les 
circumstàncies excepcionals de la cantitat d’obres que s’estan duent a terme, 
que s’intensifiqui al màxim la vigilància sobre les mateixes per evitar que en 
anys posteriors doncs s’hagi de gastar una cantitat de diners que en aquell 
moment no ens vindran com han vingut aquesta vegada, per tal d’arreglar-les. 
 
El segon prec és doble, no?, i atès que hem vist que s’ha penjat una bandera 
que considerem il·legal en el balcó de l’Ajuntament, el prec és que sigui 
retirada aquesta bandera il·legal, per un costat, i per un altre costat pregar que 
d’una vegada per totes es pengin les banderes oficials a la teulada de 
l’Ajuntament, com ho havien estat anteriorment.  Gràcies. 
 



 
 
 

 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
 

 

PURI SANTAMARÍA 
 
Un parell de precs.  Recordo que fa dos mesos i mig, o tres, no amb exactitud, 
que vam fer una sèrie de preguntes sobre el Pla de Convivència.  Parlant 
posteriorment amb la senyora Encarna Grifell ens van emplaçar a la Comissió 
Informativa.  Jo li pregaria, doncs, perquè no ens descuidem, no?, perquè a 
vegades no es descuida només el govern, també nosaltres, no?, que tingui a 
bé portar-ho un dia, eh?  Gràcies. 
 
Ja el segon?  I el segon prec és referit a una... a veure si ens pot lliurar un 
informe del secretari jurídic, no sé si és la figura correcta, sobre aquestes 
representacions als consells escolars de centre de les persones que en lloc del 
regidor hem de convocar... a veure, l’informe diu... ja m’ha entès senyor 
alcalde, m’estic embolicant... sí, que s’informi si realment... però jo tenia entès 
que la Llei diu que han de ser votades al Ple, els tècnics poden ser 
representants de l’Ajuntament, com no podia ser d’una altra manera, però han 
de ser persones votades, tenia entès, eh?  Per estar més ben informada, 
doncs pregaria que se’m lliuri l’informe.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Ho trasladem directament, directament ho trasladem. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Un prec.  Ja fa mesos que hi ha un o dos radars de control de velocitat mòbils 
a la ciutat, que els agents de la Policia municipal intenten ubicar de forma que 
els conductors no detectin, i com que des d’aquest grup no dubtem de que no 
hi ha cap tipus d’afany recaptatori per part de l’equip de govern, preguem que 
allà on s’ubiquin aquests radars mòbils se’n posi una senyalització per tal que 
els vianants, que els conductors de vehicles que vagin doncs a superar-los, 
sàpiguen de l’existència d’aquests radars mòbils.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Sí?  No, jo tinc dos precs i aniré ràpid.  Un és que 
m’ha passat aquest dematí passejant per la ciutat i he vist que les obres que es 
fan, com deia abans el senyor Santi Rodríguez, doncs s’estan olvidant d’aplicar 
mètodes mediambientals, de control mediambiental.  I em referiré a que li 
prego, senyor alcalde, que fagi arribar a totes les empreses que estan 
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treballant a la ciutat que durant el dia passeja molta gent i utilitzar eines de tall 
per tallar les llambordes sense utilitzar aigua, produeix una cantitat de pols que 
aquest dematí la rambla la gent tenia que marxar de la cantitat de pols que es 
feia.   
 
El segon prec va destinat de que fa temps, fa més de vuit mesos, veig 
aquestos dos bancs buits.  Llavors jo li pregaria que els senyors de la premsa, 
els periodistes que estan a fora, que els hi arregli els bancs i que puguin 
assenta’s aquí per prendre les notes.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs s’aixeca la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:00 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
 


