
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2010 

 
Acta núm. 4 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 12 d’abril de 2010, 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 
NEUS LLOVERAS I MASSANA 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO 
PURIFICACIÓ SANTAMARÍA IZQUIERDO 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ 
ISABEL LLANAS I SÀNCHEZ 
JOSEP IBARS I MESTRE 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I VERA 
FRANCESC XAVIER ESQUIU I ROVIRA 
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. 
 
Excusa la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA. 
 



 

 

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 

15 de març de 2010. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
  2. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de modificació de la delegació 

d’atribucions  als presidents de les Comissions Informatives. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  3. Aprovació de les xifres de població a 1 de gener 2010. 
  4. Donar compte Decret de l’Alcaldia de liquidació de l’exercici 2009 de 

l’Ajuntament i Organismes autònoms. 
  5.  Donar compte de l’Avaluació anual del Pla de Sanejament extraordinari 

2008-2015. 
  6.  Aprovació del Pla de Sanejament ordinari 2009-2012. 
  7.  Aprovació de l’Escenari pressupostari plurianual 2009-2012. 
  8. Contractació d’un préstec de 2.022.000 euros per al finançament 

d’inversions dins del programa de Crèdit Local de la Diputació de 
Barcelona. 

  9. Adhesió a la Resolució TRE/637/2010 relativa a l’Acord de retribucions de 
les persones beneficiàries d’un pla d’ocupació local. 

 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
10. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de resolució de les 

peticions d’ajuts destinats a entitats, associacions, i/o col·lectius per a l’any 
2010. 

11. Aprovació de la proposta de modificació de la Normativa d’usos i 
funcionament dels Espais d’Entitats de Vilanova i la Geltrú. 

12. Proposta d’adhesió a la Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats que 
treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de drogues. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
13. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 2 de març de 2010, 

relatiu a l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya, ECOVIDRIO i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
 MOCIONS 
 
14. Moció de CiU sobre la reducció de la morositat de l’Ajuntament. 



 

 

15. Moció de CiU sobre mesures anticrisi. 
16. Moció de CiU sobre la seguretat a la parada de bus del Racó de Santa 

Llúcia. 
17. Moció de la CUP per a la ubicació d’una deixalleria al centre. 
18. Moció de la CUP per promocionar el carnet de donants i les donacions de 

sang. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
19.  Pregunta del grup municipal de CiU: 
 

- Les males olors que desprenen els Torrents de la Pastera i Sant 
Joan. 

 
 PRECS 
 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, regidors, regidores, senyor Carbonell, Pla...  Molt bé, doncs 
comencem la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 12 d’abril.  El 
primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’acta.  Si hi ha alguna qüestió... 
o sinó la donaríem per aprovada, alhora que donem la benvinguda als alumnes 
de l’escola, de l’Institut Mir de la ciutat, que vénen a visitar l’Ajuntament i el Ple 
municipal.  Molt benvinguts. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament 
del dia 15 de març de 2010. 
 

  2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ 
D’ATRIBUCIONS  ALS PRESIDENTS DE LES COMISSIONS 
INFORMATIVES. 

 
ALCALDE 
 
El segon punt és a dintre de l’àrea d’Alcaldia i Presidència, donar compte del 
Decret d’Alcaldia de modificació de la delegació d’atribucions als presidents de 
les comisions informatives.  Senyor secretari... 
 



 

 

SECRETARI 
 
El podem donar per reproduït, perquè realment és molt llarg i no... 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, si no hi ha cap... hi ha alguna qüestió?  Passem, per tant, a la votació. 
 
SECRETARI 
 
Donar compte, donar compte. 
 
ALCALDE 
 
És donar compte, doncs, escolti, ja està.  Molt bé. 
 
El Decret d’Alcaldia del qual es dóna compte és el següent: 
 
“Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 1 de març de 2010, el qual 
es transcriu literalment a continuació: 
 
En data 18 de juny de 2007 l’Alcalde va aprovar diversos decrets de 
nomenament de presidents de Comissions i de regidors, així com el 
repartiment de les seves respectives atribucions. 
 
Amb la consolidació del Departament de Compres, Contractació i Serveis 
Generals s’ha modificat la tramitació de la despesa ordinària municipal pel que 
fa a la compra de material i a la contractació de subministraments i serveis. 
Aquests canvis es poden sintetitzar en tres característiques: centralització de 
la gestió, uniformitat de la tramitació i progressiva informatització dels 
processos. Tot això ha suposat canvis en l’organització i en les competències 
de les diferents àrees gestores municipals i, per tal de millorar-ne l’eficàcia, 
resulta necessari centralitzar en un únic òrgan l’autorització i disposició de la 
despesa. L’òrgan proposat és la Regidoria d’Hisenda i Règim Intern, atès que 
en aquesta Regidoria s’adscriu funcionalment el Departament de Compres, 
Contractació i Serveis Generals i, en conseqüència, serà el regidor d’Hisenda 
qui assumeixi l’atribució esmentada. 
 
D’altra banda, convé modificar la quantitat màxima de delegació per a 
l’aprovació de despeses, per tal que concordi amb l’import que figura a les 
bases d’execució del pressupost municipal  de cada exercici. 
 
Per tot això, en ús de les facultats que m’atribueixen els art. 51.3 i 54.3 de la 
Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, art. 23.4 de la 



 

 

Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, art. 43 i 
següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
corporacions locals, i l’art. 13 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
 

RESOLC 
 
PRIMER. Modificar el punt Primer d) del Decret d’aquesta Alcaldia de 18 de 
juny de 2007, de delegació d’atribucions al president de la Comissió 
Informativa Econòmica i Organització Interna i regidor d’Hisenda i Règim 
Intern, Sr. Albert Sanabra i Guillamon, que quedaria redactat així: 
 
d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 

disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat. 
Així mateix, l’autorització i disposició de la despesa quan aquesta es 
tramiti a través del Departament de Compres, Contractació i Serveis 
Generals i amb el mateix límit d’import esmentat, pel que fa a les 
atribucions de totes les àrees de gestió municipal. 

 
SEGON. Modificar el punt Primer d) del Decret d’aquesta Alcaldia de 18 de 
juny de 2007, de delegació d’atribucions a la presidenta de la Comissió 
Informativa de Ciutat Sostenible i Participació, Sra. Iolanda Sánchez Alcaraz, i 
regidora de Governança, Participació i Medi Ambient: 
 
d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 

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

 
TERCER. Modificar el punt Primer d) del Decret d’aquesta Alcaldia de 18 de 
juny de 2007, de delegació d’atribucions al president de la Comissió 
Informativa de Cohesió Social i Identitat, Sr. Josep Tomàs Álvaro i Juncosa, i 
regidor de Desenvolupament Local, Societat de la Informació, Promoció de la 
Ciutat, Joventut, Llengua i Agermanaments: 
 
d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 

disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 



 

 

d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Departament de 
Compres, Contractació i Serveis Generals. 

 
QUART. Modificar el punt Primer d) del Decret d’aquesta Alcaldia de 18 de 
juny de 2007, de delegació d’atribucions al president de la Comissió 
Informativa de Serveis a la Ciutat, Sr. Juan Luis Ruiz López, i regidor de 
Serveis Viaris: 
 
d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 

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

 
CINQUÈ.  Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta de Govern Local.” 
 

  3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE LES 
XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER 2010. 

 
ALCALDE 
 
El punt número 3 és l’aprovació de les xifres de població del 2010, de l’1 de 
gener. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
D’acord amb l’article 81 del Reglament de Població i demarcació territorial de 
les entitats locals, els ajuntaments han d’aprovar la revisió dels seus padrons 
municipals amb referència a l’1 de gener de cada any, i formalitzant les 
actuacions portades a terme durant l’exercici anterior, i per donar compliment 
a les disposicions vigents sobre la revisió del Padró municipal i el procediment 
d’obtenció de la proposta de la xifra oficial de població, aquest Ajuntament  

 
ACORDA: 

 
“Aprovar la totalitat de la gestió administrativa realitzada durant el període de 
la revisió del Padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 
2010, i la xifra de població resultant, que ascendeix a SEIXANTA-SIS MIL SIS-
CENTS QUARANTA-DOS habitants  (66.642). 
 



 

 

Lliurar els registres i la documentació a la Delegació provincial de l’Institut 
Nacional d’Estadística, per a la seva aprovació definitiva.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Hi ha alguna... això tampoc és molt opinable, és lo que hi ha.  Molt bé, 
doncs... les hem d’aprovar, doncs?   
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, s’ha d’aprovar. 
 
ALCALDE 
 
Carai, si diguéssim que no...  
 
SECRETARI 
 
Ens demanen... l’INE ens demana un acord. 
 
ALCALDE 
 
D’acord, d’acord.  Molt bé.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  4. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE 
DECRET DE L’ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2009 
DE L’AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS. 

 
ALCALDE 
 
I donar compte del Decret d’Alcaldia de liquidació del pressupost a 2009, de 
l’Ajuntament i Organismes Autònoms. 
 
SECRETARI 
 
Podem donar també per reproduït, si de cas, el Decret? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs donem per reproduït, perquè és el conjunt de la liquidació.  
Senyor Sanabra. 
 



 

 

El Decret del qual es dóna compte és el que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
Decret de l’Alcaldia de data 3 de març de 2010 
 
DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2009  
   
D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 191 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, text refós de la Llei d'hisendes locals,  
   
DISPOSO:  
Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els 
seus OO.AA. corresponent a l'exercici de 2009, d'acord amb les dades següents: 
   
 Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
   
 Deutors per ingressos de l'exercici corrent 25.477.010,05 
 Deutors per ingressos d'exercicis tancats 31.765.538,28 
 Deutors per operacions no pressupostàries 780.932,09 
 Provisió per a saldos de dubtós cobrament -750.000,00 
 Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
 Total deutors a finals de l'exercici 57.273.480,42 
   
 Creditors per despeses de l'exercici corrent 19.943.583,14 
 Creditors per despeses d'exercicis tancats 510.606,42 
 Creditors per operacions no pressupostàries 23.499.038,92 
 Pagaments realitzats pendents d'aplicació -100,25 
 Total creditors a finals de l'exercici 43.953.128,23 
   
 Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 3.510.979,18 
 Romanent líquid de tresoreria 16.831.331,37 
   
 Romanent per a despeses amb finançament afectat -16.728.507,73 
 Romanent disponible per a despeses generals 102.823,64 
   
 O.A. IMET-CFO La Paperera  
   
 Deutors per ingressos de l'exercici corrent 1.944.462,56 
 Deutors per ingressos d'exercicis tancats 993.729,89 
 Deutors per operacions no pressupostàries 5.896,58 
 Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
 Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
 Total deutors a finals de l'exercici 2.944.089,03 
   
 Creditors per despeses de l'exercici corrent 909.288,32 
 Creditors per despeses d'exercicis tancats 0,00 
 Creditors per operacions no pressupostàries 2.651.162,23 
 Pagaments realitzats pendents d'aplicació -4.625,96 



 

 

 Total creditors a finals de l'exercici 3.555.824,59 
   
 Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 135.756,67 
 Romanent líquid de tresoreria -475.978,89 
   
 Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
 Romanent disponible per a despeses generals -475.978,89 
   
   
 O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
   
 Deutors per ingressos de l'exercici corrent 384.891,50 
 Deutors per ingressos d'exercicis tancats 8.334,75 
 Deutors per operacions no pressupostàries 0,00 
 Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
 Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
 Total deutors a finals de l'exercici 393.226,25 
   
 Creditors per despeses de l'exercici corrent 442.305,24 
 Creditors per despeses d'exercicis tancats 0,00 
 Creditors per operacions no pressupostàries 29.628,60 
 Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
 Total creditors a finals de l'exercici 471.933,84 
   
 Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 103.382,68 
 Romanent líquid de tresoreria 24.675,09 
   
 Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
 Romanent disponible per a despeses generals 24.675,09 
 
 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, en tot cas dir que, com és preceptiu, el senyor Alcalde va signar aquest 
Decret de liquidació en data 3 de març.  Nosaltres el vam portar a la Comisió 
Informativa constituïda en Comisió Especial de Comptes, per tant a partir d’ara 
doncs és més o menys un mes que tenim, que tenen tots els grups per 
presentar esmenes, per estudia’l i vam quedar que el proper Ple, que per això 
el retrassàvem una setmana, que seria el 10 de maig, faríem el Ple de la 
liquidació, on en tot cas llavors... o sigui, un a un miraríem tots els números i 
com ha anat.  Dir, això sí, perquè és notori, també s’ha fet saber de que 
l’Ajuntament havia tancat en aquest cas amb un superàvit de 102.000 euros. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Senyor Rodríguez, Neus, després, senyora Lloveras. 



 

 

 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, i sense... sense ànim de entrar en el debat, atès que doncs s’obre 
aquest plaç d’anàlisis i d’estudi de les comptes presentades, però sí que fer 
una valoració, una petita primera valoració.  En primer lloc no ens ha sorprès 
les comptes finalment positives per 100.000 euros de l’Ajuntament, atès que 
era una de les condicions que hi havia per tal de poder ser mereixedors del 
crèdit per eixugar el dèficit de l’exercici 2008, un crèdit de 3.700.000 euros.  
Per tant, d’alguna manera s’havia de complir aquesta previsió.  Però també dir 
que a primer cop d’ull, de les comptes que hem vist, hi han números que ens 
sorprenen, hi han números, i en citaré un només eh?, i que és suficient per 
rebatre la teoria del superàvit de 100.000 euros teòrics, no?  I és que quan 
vàrem demanar l’estat d’execució, mentres s’estaven elaborant els 
pressupostos, una xifra que sorprenia i que sorprèn era que en multes de 
circulació, per exemple, hi havia una consignació pressupostària de 900.000 
euros i hi havia una cantitat consignada com a drets, per tant, de multes 
imposades, de 3.000.000 d’euros.  En aquell moment -fins i tot les previsions 
del pressupost del 2010 són inferiors a aquests 3 milions d’euros- se’ns va dir 
que no, que això no seria ni molt menys definitiu, perquè els ciutadans doncs 
que pagaven dintre del termini, doncs tenien una reducció de l’import de la 
multa i, per tant, que aquella cantitat de 3 milions d’euros finalment acabaria 
baixant.  Clar, el que ens ha sorprès és que es liquidi l’exercici 2009, sense 
que aquests 3 milions d’euros baixin, per tant es contemplen íntegrament com 
a un ingrés, no?  Per tant, home, de la teoria dels 100.000 euros val a dir que 
si hi ha superàvit aquest any a l’Ajuntament, doncs segurament serà gràcies a 
les multes de circulació que s’han anat imposant al llarg de l’any 2009.   
 
En qualsevol cas, tenim tot aquest periode per analitzar amb més detall les 
comptes i així ho farem i, per tant, quan es presentin a aprovació definitiva ens 
posicionarem definitivament al respecte.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Per part d’aquest grup tampoc no voldria entrar ara en el detall, perquè tenim 
un mes més per mirar si cal presentar al·legacions, però sí que hi ha un tema 
que voldria destacar.  En primer lloc, la nostra satisfacció pel resultat d’aquest 
pressupost, un pressupost que nosaltres vam participar, que vam donar suport, 
perquè el creiem equilibrat i així s’ha vist que el resultat és positiu.  Però sí que 
no puc deixar de dir que ens preocupa molt el resultat negatiu de l’IMET, de 



 

 

mig milló d’euros, que com que crec que l’Ajuntament i les empreses 
municipals s’ha de veure en una globalitat, és un punt negatiu que ens 
preocupa moltíssim i que creiem que en aquest cas, si bé a l’hora de fer aquest 
pressupost creiem que es va agafar una tendència positiva i així s’ha 
demostrat, sí que s’ha estat poc rigorós, o com a mínim s’ha tingut poca 
previsió, en el tema d’aquest organisme.  Per tant, si parlem de que avui 
aprovem... de que avui es dóna compte d’unes liquidacions, en global no es 
pot dir que siguin liquidacions positives, sinó que tenim un dèficit important en 
global mirant Ajuntament i empreses municipals.   
 
En quant a la resta de detalls, nosaltres entrarem en punts concrets quan 
anem a la liquidació, però sí que volem destacar l’escàs estat d’execució de la 
majoria d’inversions.  Aquest any hem vist molt de moviment a la ciutat, s’han 
fet moltes inversions, finançades per el FEIL, però ens preocupa que veiem 
que continuen havent-hi vint millons d’euros d’inversions i algunes d’elles molt 
antigues, atrassades.  A destacar els pavellons esportius, per exemple també 
hi han obres a la Collada que fa molt de temps que estan atrassades, façana 
marítima... Tots aquests temes ens preocupen a l’hora de veure el pressupost.  
Per tant, si bé la part d’ingresos i despeses aquest any veiem que s’ha estat 
rigorós i s’ha seguit una... un canvi de tendència, que es va apuntar a l’hora de 
fer aquest pressupost, sí que en quant a l’execució de les inversions no estem 
satisfets.  Considerem que aquesta manca d’execució de les inversions és 
degut als problemes econòmics i financers de l’Ajuntament, derivats a un 
creixent endeutament.   
 
No sé si després entrarem en el tema del Pla de Sanejament, però a nosaltres 
-voldria apuntar només breument- el que ens preocupa és què passarà en els 
propers anys.  Per què?  No perquè ara vulgui mirar una bola màgica, sinó pel 
fet del retorn d’aquests préstecs que hem hagut de demanar per compensar el 
dèficit de l’any 2008.  Són uns préstecs que s’han demanat amb una carència, 
l’any 2009 i 2010 no hi ha incidència, però els propers anys els retorns 
d’aquests préstecs es dupliquen i fins i tot es multipliquen per 2’5.  En aquest 
sentit ens preocupa, ens preocupa les dificultats per adquirir finançament, que 
demostra, que es reflexa després en les dificultats per executar inversions.  I 
aquest és un aspecte que a l’hora de la liquidació entrarem més a fons, però 
que ens preocupa sobre aquesta liquidació.   
 
Per tant, dos punts que ens preocupen: el dèficit negatiu de l’IMET i els 
problemes de finançament i la falta d’execució de les inversions.  Res més, 
gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Sanabra. 



 

 

ALBERT SANABRA 
 
Sí, primer de tot donar les gràcies al senyor Arrufat, perquè és l’únic que no ha 
entrat en la qüestió.  Els altres han dit: no volem entrar, però tothom ha entrat i 
a vegades una mica punyent, com el senyor Rodríguez, perquè sembla que 
quadrem el pressupost perquè hem fet no sé quantes multes.  Home, això és 
mentida, ho havem explicat sempre, però en tot cas ja ho demostrarem amb 
pèls i senyals que diu, que realment de multes, que se n’han de posar sempre, 
de multes de circulació, multes de radar i multes de zona blava, l’any 2009 se 
n’han posat 3.000 menys que al 2008, i això no és perquè ho digui jo, és 
perquè surt a les estadístiques, no me la invento jo la xifra, eh?  Per tant, molt 
bé. 
 
I el tema de la consignació, jo diria que el dia del pressupost es va explicar, 
inclús es va explicar perquè prevèiem menys de cara al 2010, però ja ho 
parlarem al proper mes. 
 
I lo que diu la senyora Lloveras, home, a veure, sembla que mai estiguem 
contents.  O sigui, si els altres anys sempre teníem de dir que l’estat d’execució 
de les inversions, per exemple l’any passat, de 54 milions en havien quedat 34 
per fer, aquest any de 55 en queden 20.  O sigui, hem girat la truita, abans 
teníem un 30% fet i aquest any n’hem fet un 70.  Evidentment que 
l’excel·lència, sota el meu punt de vista, eh?, sota el meu punt de vista 
l’execel·lència no existeix.  I fer el 100% no el farem mai.  Però és que si... jo 
per això no volia entrar gens, perquè home, ja els hi vaig dir a la Comisió 
Informativa, jo era un privilegiat perquè feia una setmana que tenia les xifres 
durant tota la Setmana Santa i, és clar, me les vaig mirar.  Però és que resulta 
que d’inversions gràcies a tota una sèrie de gent que hi ha treballant durant 
aquest any, hem contret i hem fet més del que hi havia previst.  O sigui, l’any 
2009 hi havia 10 milions d’inversions al pressupost i 11 del FEIL, 21.  N’hem fet 
32.  Home, si també hem de rebre bufetades per aquí, ja no entenc res, vull dir, 
em sembla que no.... 
 
ALCALDE 
 
Escolti, quedem doncs... donem per donada compte.   
 
Ho dic perquè si quedem a la Comisió Informativa que es fa el debat o no?, 
perquè és lo que deia el senyor Sanabra.  Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdó, senyor alcalde.  Bé, de cara al debat argumentarem bastantes més 
coses.  Jo crec que ha estat una introducció.  Fa menys d’una setmana que 



 

 

tenim els números, no ens els hem estudiat a fons, però sí que crec que és 
important dir quatre xifres per sobre.  I el senyor Sanabra ha parlat de dèficit 
zero i jo he volgut comentar que no és ben bé així.  I el tema de les inversions, 
sí, l’any passat en van quedar moltes pendents, però l’any passat va ser 
excepcionalment molt alt la cantitat d’inversions que van quedar pendents.  
Aquest any s’ha agafat una miqueta el carro d’aquest tema, però continuo 
pensant que 20 millons d’inversions pendents són moltes.  Per això ho he 
volgut comentar, eh?, com a punt que a nosaltros ens preocupa.  Però 
entrarem molt més en detall el dia del debat, tal com vam quedar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
I quan ho veiem ens permetrà veure que l’IMET no té dèficit, sinó que és la 
Paperera i és per una raó que ja es va explicar en el seu representant, que és 
el tancament de la Paperera, perquè l’IMET, que és l’organisme que està en 
curs en aquest moment tampoc ha tingut dèficit.  És important dir-ho perquè 
l’IMET el vam crear fa un any i l’IMET no té dèficit, és la Paperera, eh?, que es 
tanca aquest any i que té una cosa acumulada de fa bastants anys i que en 
principi no hi ha cap problema per resoldre’l, però... en fi, semblava important 
destacar-ho.  
 
Per tant, donem per donada la compte. 
 
I els següents punts, si els hi sembla –després les votacions es faran com ho 
creguin més convenient, eh?-, però el 5, 6, 7 i 8 em sembla que el senyor 
Sanabra suggeria de... els presentarà alhora, eh?  Després les votacions es 
faran quan correspongui.  És així, Albert?  Són temes bastant... en fi, que van 
molt lligats un de l’altre.  Senyor Gomáriz. 
 
S’ha donat compte del Decret de l’Alcaldia de liquidació de l’exercici 2009 de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia. 
 

  5.  ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. DONAR COMPTE DE 
L’AVALUACIÓ ANUAL DEL PLA DE SANEJAMENT 
EXTRAORDINARI 2008-2015. 

 
El secretari llegeix la conclusió final de l’Avaluació, la qual es transcriu 
íntegrament: 
 
Es dóna compte de l’informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 
extraordinari aprovat per l’Ajuntament el 6 de juliol de 2009, segons disposa 
l’article 9.3 del RD Llei 5/2009, de 24 d’abril. 



 

 

 
Abast de l’informe 
 
Avaluació anual Pla de Sanejament 2009-2015. Liquidació 2009 
 
Normativa 
 
- Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril. 
- Resolució de la Direcció general de Coordinació amb les CCAA i amb les 

EELL de 5 de maig 2009. 
 
Documentació revisada 
 
- Decret Liquidació Pressupost municipal 2009 i documentació comptable 

complementària. 
-  Pla de Sanejament 2009-2015 i Memòria de l’Alcaldia. 
 
Informe 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret Llei 5/2009, de 
mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, 
Intervenció ha d’emetre informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 
vigent. 
 
Vist el Decret de Presidència de 3 de març 2010, pel qual s’aprova la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament resulta:  
 

- El Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 
l’Ajuntament resulta un import positiu de 102.823,64 euros.  

- El resultat pressupostari ajustat de l’any ascendeix a 237.805,30 euros. 
- Així mateix l’estalvi net (estalvi corrent després d’amortitzacions) 

importa 1.664.956,91 euros. 
 
Ingressos 
 
Els impostos directes liquidats han estat superiors lleugerament a la previsió 
de liquidació a causa del bon comportament de l’impost sobre Increment del 
Valor dels Terrenys Urbans, mentre que l’impost de construccions i obres ha 
tingut uns drets nets inferiors a la previsió, si bé el rendiment brut ha superat 
en més del doble la quantitat prevista en el Pla, però ha estat disminuïda per 
la devolució de quotes de gairebé 500.000 euros a subjectes passius que 
desistien d’iniciar les obres a causa de la conjuntura immobiliària. 
 



 

 

El Capítol 3 de taxes i altres ingressos corrents no afectats ha augmentat 
considerablement (un 14,37%) a causa de l’increment de càrrecs de multes de 
circulació des que es comptabilitza la totalitat de denúncies tramitades a 
través de la gestió de la recaptació  encarregada a la Diputació de Barcelona. 
Els altres capítols d’ingressos han seguit una evolució positiva en termes de 
rendiment respecte a la liquidació prevista en el Pla. 
 
En resum, la liquidació real d’ingressos ordinaris ha representat un increment 
del 4,21% en relació amb la liquidació prevista, si bé la recaptació només s’ha 
incrementat un 0,86% respecte la previsió de drets recaptats del Pla. 
 
Despeses 
 
Les obligacions liquidades reals del Capítol 1 Personal i Capítol 3 Interessos 
bancaris han estat menors que les previstes inicialment a la liquidació. En el 
cas de les despeses financeres (disminució de l’11,53%) s’ha produït per la 
baixada d’interessos i pel menor cost anual dels nous préstecs contractats. En 
canvi, el Capítol 2 de béns i serveis ha augmentat relativament un 7,01% 
respecte de la previsió del Pla. 
 
Tot plegat les despeses ordinàries liquidades han augmentat un 1,56% i la 
recaptació un 2,07% en relació amb la previsió del Pla. 
 
Conclusió 
 
Els indicadors del Pla (resultat pressupostari, romanent de tresoreria i estalvi 
corrent) són positius i representen una millora en relació amb la previsió de 
liquidació 2009 aprovada en el Pla de sanejament. Això no obstant, les dades 
corresponents als cobraments de l’exercici corrent més exercicis tancats no 
han tingut una evolució tan positiva. La qual cosa, juntament amb els saldos 
pendents de cobrament d’inversions, ha comportat que es mantinguin les 
tensions de tresoreria. 
 
El present informe s’ha de presentar a l’Alcaldia per tal que doni compte al Ple 
municipal, i posteriorment s’haurà de trametre la present documentació 
juntament amb el model que figura a la Resolució de la Direcció general de 
Coordinació per via telemàtica al Ministeri d’Economia i Hisenda. 



 

 

 
 
ANNEX 5 AVALUACIÓ ANUAL  PLA DE SANEJAMENT. 
         

Any al qual es refereix l'avaluació  2009      

         

DENOMINACIÓ 2009 Pla de Sanejament 2009 Execució Real   
Previsió Previsió   Recaptació   

Liquidació Recaptació Liquidació corrent+   INGRESSOS 

(3) corrent + tancats (4) tancats 2009 TANCATS 

Impostos Directes 26.580.000,00 25.729.440,00 27.039.468,51 25.871.301,91 24.418.278,04 1.453.023,87 
Variació  4,47% 4,46% 1,73% 0,55%    
Impostos Indirectes 300.000,00 300.000,00 172.496,14 172.893,16 172.120,18 772,98 
Variació -56,22% -56,73% -42,50% -42,37%    
Taxes i altres ingressos     14.495.515,63 19.682.055,25    
 I. Afectats operacions capital     656.202,19 7.665.668,95    
Taxes i altres ingressos no 
afectats 12.100.000,00 12.000.000,00 13.839.313,44 12.016.386,30 11.090.255,56 8.591.799,69 
Variació  -3,22% -0,59% 14,37% 0,14%    
Transferències Corrents 19.450.000,00 19.200.000,00 19.743.465,29 19.169.180,95 17.593.923,37 1.575.257,58 
Variació  2,48% 1,47% 1,51% -0,16%    
Ingressos patrimonials 1.101.000,00 600.000,00 1.242.657,28 1.094.524,22 401.409,86 693.114,36 
Variació  9,22% 34,14% 12,87% 82,42%    
  Total ordinari   59.531.000,00 57.829.440,00 62.037.400,66 58.324.286,54    
        4,21% 0,86%    
Alienació inversions reals     8.152.871,67 0,00    
Transferències de capital     16.608.438,31 12.193.221,96    
Actius financers     21.920,00 17.565,00    
Passius financers 3.698.907,00 3.698.907,00 10.171.079,10 10.171.079,10    
 Total capital  3.698.907,00 3.698.907,00 35.610.511,27 30.047.535,01    
             

TOTAL 63.229.907,00 61.528.347,00 97.647.911,93 88.371.821,55 53.675.987,01 12.313.968,48 

 
 



 

 

 
Previsió Previsió 

pagaments   
Pagaments 

  
Liquidació corrent + Liquidació corrient +   

DESPESES 

(3) tancats (4) tancats 2009 TANCATS 

Despeses de Personal 26.150.000,00 26.140.000,00 25.693.678,65 25.577.985,78 25.135.224,73 442.761,05 
Variació        -1,75% -2,15%    
Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 20.690.000,00 19.500.000,00 22.140.788,24 20.831.127,53 15.801.076,01 5.030.051,52 
Variació        7,01% 6,83%    
Despeses Financeres 1.573.129,56 1.573.129,56 1.391.788,80 1.391.769,57 1.391.769,57 0,00 
Variació        -11,53% -11,53%    
 Endeutament anterior 1.045.023,02 1.045.023,02 918.758,80 918.758,80    
 Operacions de refinançament 78.106,54 78.106,54 45.250,00 45.250,00    
 Altres despeses financeres 450.000,00 450.000,00 427.780,00 427.780,00    
Transferències Corrents 9.242.000,00 9.000.000,00 9.326.183,23 9.578.595,16 8.385.158,73 1.193.436,43 
Variació       0,91% 6,43%    
  Total ordinari   57.655.129,56 56.213.129,56 58.552.438,92 57.379.478,04    
        1,56% 2,07%    
Inversions Reals     34.808.643,31 29.675.524,22 22.812.604,80 6.862.919,42 
Transferències de Capital     1.466.528,86 1.414.694,11 1.358.194,11 56.500,00 
Actius financers     21.920,00 21.920,00 21.920,00 0,00 
Passius financers 1.835.005,84 1.835.005,84 1.820.004,83 1.835.004,83 1.820.004,83 15.000,00 
 Endeutament anterior 1.835.005,84 1.835.005,84 1.820.004,83 1.835.004,83   
 Operacions de refinançament 0,00 0,00 0,00 0,00    
 Total capital     38.117.097,00 32.947.143,16    
                 

TOTAL 59.490.135,40 58.048.135,40 96.669.535,92 90.326.621,20 76.725.952,78 13.600.668,42 

         
INDICADORS D'ACOMPLIMENT DEL PLA DE SANEJAMENT      
         

Estalvi net deduït de la liquidació   1.664.956,91    

Romanent de Tresoreria Despeses Generals   102.823,64    

 



 

 

 
  6.  ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DEL PLA 

DE SANEJAMENT ORDINARI 2009-2012. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Amb data 6 de juliol de 2009 el Ple municipal va aprovar un Pla de 
Sanejament extraordinari (2009-2015), d’acord amb allò que preveia el Reial 
Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per tal 
de facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de 
pagament a empreses i autònoms, atès que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú havia liquidat el pressupost municipal de l’exercici 2008 amb un 
romanent de tresoreria negatiu per despeses generals. 
 
L’elaboració, objectius i seguiment del Pla extraordinari esmentat no s’ajusta a 
la configuració dels plans de sanejament ordinaris que es tramiten davant de 
la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb la seva competència d’òrgan de tutela financera de 
les entitats locals. 
 
L’objectiu fonamental del Pla extraordinari era aprovar la contractació 
d’operacions financeres per compensar situacions deficitàries de tresoreria 
que impedien pagar normalment als proveïdors, així com programar la càrrega 
financera futura derivada d’aquells préstecs. Mentre que els plans de 
sanejament ordinaris pretenen ajustar l’endeutament i l’estalvi net dels 
pressupostos municipals als nivells previstos a la normativa d’hisenda local al 
llarg de la vida del pla, per la qual cosa inclouen també la previsió d’inversió 
futura i el seu finançament  
 
Per tot això, el Pla extraordinari vigent resulta insuficient, a parer de les 
directives de Política Financera i Assegurances, per fer el seguiment de les 
noves operacions financeres que financen inversions futures, per la qual cosa 
es considera convenient aprovar un nou pla que complementi el pla 
extraordinari aprovat. 
 
Per tot això, i d’acord amb aquests antecedents, es proposa l’aprovació del 
següents acords: 
 
“PRIMER. Aprovar un Pla de Sanejament ordinari 2009-2012, que figura 
annex al present acord (Formulari 7, Model PR-1.0), que actualitza i 
complementa el Pla de Sanejament extraordinari aprovat per l’Ajuntament  el 6 
de juliol de 2009, i la Memòria d’Alcaldia que s’acompanya.  
 



 

 

SEGON. Trametre el present acord amb els annexos corresponents a la 
Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació. 
 
TERCER. Facultar el Sr. alcalde per signar els documents necessaris que 
concretin i fins i tot desenvolupin aquest acord, sempre que s’adaptin al 
contingut general aprovat.” 



 

 

 
Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i despeses         

           
   Exercici Exercici Exercici Exercici 
Estat d'ingressos  2009 2010 2011 2012 

1  Capítol 1 27.039.469 27.683.000 28.196.064 29.323.907 

2  Capítol 2 172.496 650.000 1.300.000 1.900.000 

3  Capítol 3 14.495.516 16.139.126 13.961.520 14.579.981 

4  Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització 656.202 3.013.640 0 0 

5  Capítol 4 19.743.465 18.770.000 19.434.170 20.251.537 

6  Capítol 5 1.242.657 1.116.160 1.156.711 1.202.979 

7  Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6) 62.693.603 64.358.286 64.048.465 67.258.404 

8  Capítol 6 8.152.872 0 0 0 

9  Capítol 7 16.608.438 2.815.250 2.500.000 2.500.000 

10  Capítol 8 21.920 101.000 101.000 101.000 

11  Capítol 9   10.171.079 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
       

Estat de despeses      

12  Capítol 1 25.693.679 25.850.875 26.639.730 27.747.922 

13  Capítol 2 22.140.788 21.994.625 22.136.914 22.389.021 

14  Capítol 3 1.391.789 2.182.301 2.268.423 2.277.748 

15  Capítol 4 9.326.183 9.461.181 9.709.645 10.098.031 

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 58.552.439 59.488.982 60.754.712 62.512.722 

17  Capítol 6 34.808.643 7.628.890 4.500.000 4.500.000 

18  Capítol 7 1.466.529 2.200.000 2.000.000 2.000.000 

19  Capítol 8 21.920 101.000 101.000 101.000 

20  Capítol 9   1.820.005 1.855.664 3.104.000 4.674.321 

 



 

 

Superàvit / dèficit no financer     

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) -7.372.698 -2.144.336 -706.247 745.682 

       

Estat del romanent de tresoreria     

22  Romanent de tresoreria per a despeses generals  102.003 0 0 0 

       

Deute viu      

23  Deute viu a llarg termini 38.923.114 41.067.450 41.963.449 41.289.128 

24  Deute viu a curt termini 15.759.481 15.700.000 15.700.000 15.700.000 

25  Deute viu avalat a llarg termini 9.168.947 8.703.855 8.238.762 7.773.670 

26  Deute viu avalat a curt termini         

       
Capacitat / necessitat de finançament     

27 Adquisicions netes d'actius financers         

28 Passius nets contrets         

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) 0 0 0 0 

       
Estalvi corrent i resultat pressupostari     

30 Estalvi corrent (7 – 4 – 16) 3.484.962 1.855.664 3.293.753 4.745.682 

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 1.820.005 1.855.664 3.104.000 4.674.321 

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 1.664.957 0 189.753 71.361 

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –4 –8 –9 –10 –11) 686.581 0 0 0 

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 978.376 0 189.753 71.361 

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)         

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)         

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)          

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)  5.581.651       

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)          



 

 

 
 
 

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)    6.322.222       

41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) 237.805 0 189.753 71.361 

       
Ràtios financeres      

42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 4 - 39)] (%) 2,68% 0,00% 0,30% 0,11% 

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)  8,95% 4,52% 7,85% 11,49% 

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 7,25% 3,73% 6,56% 9,67% 

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 4 – 39)] (%) 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 

46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)   101,85% 101,73% 102,89% 96,29% 

 
 



 

 

MEMÒRIA 
 

Antecedents 
 
Amb data 6 de juliol de 2009, el Ple municipal va aprovar un Pla de 
Sanejament extraordinari (2009-2015), d’acord amb allò que preveia el Reial 
Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per tal 
de facilitar a les entitats locals el sanejament de deutes pendents de 
pagament a empreses i autònoms, atès que l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú havia liquidat el pressupost municipal de l’exercici 2008 amb un 
romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals. Una còpia del Pla 
aprovat, juntament amb la Memòria i l’informe d’Intervenció, es va trametre a 
la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de 
Catalunya el 23 d’octubre de 2009. 
 
L’elaboració, objectius i seguiment del Pla extraordinari esmentat no 
s’ajustava a la configuració dels plans de sanejament ordinaris que es tramiten 
davant de la Direcció general esmentada, d’acord amb la seva competència 
d’òrgan de tutela financera de les entitats locals. 
 
En resum, l’objectiu fonamental del Pla extraordinari era aprovar la 
contractació d’operacions financeres amb la finalitat de finançar situacions 
deficitàries de tresoreria que impedien pagar normalment als proveïdors, així 
com programar la càrrega financera futura derivada d’aquells préstecs. Mentre 
que els plans de sanejament ordinaris pretenen ajustar l’endeutament i 
sanejar l’estalvi net dels pressupostos municipals d’acord amb els ràtios 
previstos a la normativa d’hisendes locals, per la qual cosa inclouen també la 
previsió d’inversió futura i el seu finançament. 
 
Per tot això, el Pla extraordinari vigent resulta insuficient, a parer de les 
directrius de la Direcció general de Política Financera i Assegurances, per fer 
el seguiment de les noves operacions financeres que financen inversions 
futures, per la qual cosa es considera convenient aprovar un nou Pla 2009-
2012 que complementi el Pla extraordinari aprovat. 
 
Criteris generals 
 
D’acord amb aquests antecedents, i atès el caràcter complementari del 
present Pla en relació amb el que va aprovar l’Ajuntament el 6 de juliol del 
2009, per tal d’elaborar i actualitzar les dades s’han establert els criteris 
següents: 
 



 

 

-  Les dades corresponents a l’exercici 2009 s’han transcrit d’acord amb la 
liquidació del pressupost aprovat per Decret de la Presidència de 3 de març 
del 2010. 

 
-  Respecte a l’any 2010 s’han consignat les xifres de l’estat d’ingressos i de 

despeses del Pressupost vigent, aprovat definitivament el 8 de març 
d’aquest any. 

 
-  Pel que fa a les previsions consignades per als anys 2011 i 2012: 

 
• S’han posat les mateixes xifres d’ingressos corrents (Capítols 1, 2, i 5) 

que hi havia en el Pla de sanejament extraordinari. El Capítol 3, taxes i 
altres ingressos, s’ha actualitzat a l’alça atenent les previsions de 
càrrecs de multes de circulació gestionades per la Diputació de 
Barcelona. El Capítol 4 de transferències corrents s’ha actualitzat a la 
baixa, segons les previsions de la Participació en els Tributs de l’Estat. 

• Així mateix s’han consignat les mateixes xifres de despesa corrent no 
financera (Capítols 1, 2, 4 i 5) que en el Pla extraordinari vigent, 
excepte el Capítol 2 de l’any 2011, que s’ha modificat a l’alça d’acord 
amb l’evolució que es preveu en la consignació del Pressupost del 
2010. 

• S’ha incorporat la previsió d’inversions i el seu finançament 
corresponent (despeses i ingressos de capital), que no es contemplava 
en el Pla extraordinari esmentat. 

• S’han revisat les xifres referents a les despeses financeres i retorn de 
capital (Capítol 3 i 9 de l’estat de despeses), d’acord amb la previsió de 
contractació dels nous préstecs. 

 
 
Marc econòmic 
 
Mantenim el marc econòmic general previst en el Pla de Sanejament  
extraordinari 2009-2015, que considerava una progressiva recuperació 
econòmica a partir del segon semestre del 2010, i l’inici d’un moderat 
creixement que permetria la millora dels rendiment dels tributs lligats al sector 
immobiliari. 
 
En aquest sentit la previsió d’IPC per als propers anys es preveia: 
 

Any 2010 2011 2012 
IPC 2% 3% 4% 

 
 
 



 

 

Evolució pressupost corrent no financer 
 
D’acord amb els criteris establerts l’evolució dels ingressos i despeses 
corrents en percentatge és el següent: 

 
Ingressos 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 
Cap 1 2,38 % 1,85% 4,00% 
Cap 3 -9,45% 6,37% 3,70% 
Cap 4 -4,93% 3,54% 4,43% 
Cap 5 -10,18% 3,63% 4,00% 
Despeses    
Cap 1 0,61% 3,05% 4,16% 
Cap 2 -0,66% 0,65% 1,14% 
Cap 4 1,45% 2,63% 4,00% 

 
D’altra banda, el Capítol 2 d’ingressos que inclou l’ICIO, es considera una 
recuperació immobiliària moderada, augmentant el seu rendiment a 1.300.000 
euros l’any 2011 i fins a 1.900.000 euros l’any 2012.  
 
Inversions i finançament 
 

 
D’entrada, per al 2011 i 2012 no es preveuen inversions finançades en part o 
totalment per quotes urbanístiques ni contribucions especials. 
 
Càrrega Financera 
 
Es considera la projecció de la càrrega financera actual incorporant les 
despeses derivades dels nous préstecs d’inversions. Les noves operacions es 
contractarien a un termini de 10 anys amb un any de carència i un tipus 
variable equivalent al 3% anual. 
 
D’altra banda, es preveu una utilització de les operacions de tresoreria a curt 
termini amb el mateix volum que en l’actualitat. Així mateix, no es contempla 
cap nova operació d’aval per garantir préstecs contractats amb entitats 
públiques vinculades a l’Ajuntament. 
 
Vilanova i la Geltrú, 25 de març 2009 
______________________________________________________________ 

 2010 2011 2012 
Inversions 9.828.890 6.500.000 6.500.000 
Finançament 9.828.890 6.500.000 6.500.000 

Contribucions 
Especials 

3.013.640               0               0 

Subvencions 2.815.250 2.500.000 2.500.000 
Préstecs 4.000.000 4.000.000 4.000.000 



 

 

 
 
  7.  ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE 

L’ESCENARI PRESSUPOSTARI PLURIANUAL 2009-2012. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El 5 de maig de 2008, el Ple municipal va aprovar un escenari pressupostari 
plurianual 2008-2011 amb l’objectiu d’aconseguir l’estabilitat pressupostària, 
d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
d’aprovació del reglament que desplega la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’estabilitat pressupostària. 
 
Atès que l’Ajuntament ha d’aprovar un Pla de Sanejament ordinari 2009-2012, 
complementari de l’extraordinari que va aprovar en data 6 de juliol 2009, 
d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics de la Direcció General de 
Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya, resulta 
convenient revisar l’escenari plurianual, actualitzar-ne les dades i adaptar el 
període de vigència al  termini del Pla de sanejament ordinari 2009-2012. 
 
Per tot això, vist l’Informe emès per l’Interventor Municipal, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar l’escenari pressupostari plurianual 2009-2012 que s’adjunta, 
consolidat amb els ens dependents de l’Ajuntament (Organisme Autònom de 
Patrimoni Biblioteca Museu Víctor Balaguer i Institut Municipal d’Educació i 
Treball - Centre de Formació Ocupacional La Paperera), a efectes de la 
consecució de l’objectiu d’estabilitat pressupostària (Formulari 9, Model PR-
1,2). 
 
SEGON. Trametre aquesta documentació a la Direcció general de Política 
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya per a la tramitació i comunicació que s’estableixi  
legalment. 



 

 

 
Model PR-1.2 Previsions d’ingressos i despeses (Dades consolidades del grup integrat per l'ens local i els ens dependents subjectes a 
tutela financera) 

  

Data d'aprovació Òrgan 

 
     

12/04/2010 Ple   Previsió Previsió Previsió 
   Exercici Exercici Exercici Exercici 
Estat d'ingressos  2009 2010 2011 2012 

1  Capítol 1 27.039.469 27.683.000 28.196.064 29.323.907 

2  Capítol 2 172.496 650.000 1.300.000 1.900.000 

3  Capítol 3 15.356.857 16.703.233 14.637.600 15.179.191 

4  Detall del capítol 3: contribucions especials i quotes d'urbanització 656.202 3.013.640 0 0 

5  Capítol 4 23.398.186 22.277.133 23.065.743 24.087.556 

6  Capítol 5 1.247.417 1.122.202 1.162.938 1.209.455 

7  Ingressos per operacions corrents (1 + 2 + 3 + 5 + 6) 67.214.425 68.435.568 68.362.345 71.700.109 

8  Capítol 6 8.452.872 0 0 0 

9  Capítol 7 16.391.909 2.015.250 2.500.000 2.500.000 

10  Capítol 8 21.920 101.000 101.000 101.000 

11  Capítol 9   10.171.079 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
       

Estat de despeses      

12  Capítol 1 29.831.878 30.063.830 30.825.559 32.012.062 

13  Capítol 2 25.674.194 26.025.052 26.194.215 26.560.934 

14  Capítol 3 1.579.602 2.307.301 2.447.400 2.547.300 

15  Capítol 4 6.426.146 5.164.081 5.299.896 5.511.892 

16  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 63.511.820 63.560.264 64.767.070 66.632.188 

17  Capítol 6 35.567.505 8.034.890 4.500.000 4.500.000 

18  Capítol 7 850.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 



 

 

19  Capítol 8 21.920 101.000 101.000 101.000 

20  Capítol 9   1.820.005 1.855.664 3.101.000 4.674.321 

       

Superàvit / dèficit no financer     

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) -7.870.119 -2.144.336 -404.725 1.067.921 

       

Estat del romanent de tresoreria     

22  Romanent de tresoreria per a despeses generals  -348.480 0 0 0 

       

Deute viu      

23  Deute viu a llarg termini 38.923.114 41.067.450 41.963.449 41.289.128 

24  Deute viu a curt termini 15.759.481 15.700.000 15.700.000 15.700.000 

25  Deute viu avalat a llarg termini 9.168.947 8.703.855 8.238.762 7.773.670 

26  Deute viu avalat a curt termini         

       
Capacitat / necessitat de finançament     

27 Adquisicions netes d'actius financers         

28 Passius nets contrets         

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27 - 28) 0 0 0 0 

       
Estalvi corrent i resultat pressupostari     

30 Estalvi corrent (7 – 4 – 16) 3.046.403 1.861.664 3.595.275 5.067.921 

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 1.820.005 1.855.664 3.101.000 4.674.321 

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 1.226.398 6.000 494.275 393.600 

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –4 –8 –9 –10 –11) 745.443 6.000 0 0 

34 Resultat pressupostari (32 – 33) 480.955 0 494.275 393.600 

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)         

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)         



 

 

 
 
 

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)          

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)  5.581.651       

39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)          

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)    6.322.222       

41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38 - 39 - 40) -259.616 0 494.275 393.600 

       
Ràtios financeres      

42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37 - 39/ (7 - 4 - 39)] (%) 1,84% 0,01% 0,72% 0,55% 

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37 - 39) / 23] (%)  7,83% 4,53% 8,57% 12,27% 

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 6,33% 3,74% 7,16% 10,33% 

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 4 – 39)] (%) -0,52% 0,00% 0,00% 0,00% 

46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%)   95,00% 95,67% 96,40% 90,32% 

 



 

 

   
  8. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. CONTRACTACIÓ 

D’UN PRÉSTEC DE 2.022.000 EUROS PER AL FINANÇAMENT 
D’INVERSIONS DINS DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va sol·licitar en data 5 de març 
de 2010 un préstec en el marc del Programa de Crèdit Local 2010 de la 
Diputació de Barcelona, amb número de referència a l’expedient 
2010/0002307. 
 
Vist l’escrit de la Diputació de Barcelona on es comunica l’aprovació de 
l’esmentada sol·licitud en els següents termes: 
 

• Import préstec tramitat davant Caixa de Catalunya: 2.022.000,00 euros, 
amb un termini de 10 anys (inclosos 12 mesos de carència) i amb un 
tipus d’interès d’Euribor + 1,90%. Sense comissió d’obertura. 

• Import préstec subvencionat per la Diputació de Barcelona: 
1.758.000,00 euros; i subvenció proposada: 281.951,56 euros. 

 
Atès que per a la seva tramitació es requereix per part de l’Ajuntament la 
presa dels acords següents: aprovació del préstec; aprovació de la minuta del 
préstec; acceptació de la subvenció; aprovació del conveni de la subvenció i la 
determinació de la primera disposició. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:  
 
“PRIMER. Aprovar el préstec d’import 2.022.000,00 euros per al finançament 
de projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2010, d’acord amb les 
condicions següents: 
 

• Tipus d’interès: Euribor + 1,90% 
• Termini: 10 anys, inclosos 12 mesos de carència 

 
SEGON. Aprovar la minuta del préstec, segons el model que s’adjunta. 
 
TERCER. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
d’import 281.951,56 euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del 
préstec sol·licitat. 
 
QUART. Aprovar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, regulador del subsidi del 



 

 

préstec atorgat per la Caixa d’Estalvis de Catalunya, amb càrrec al Programa 
de Crèdit Local 2010 de la Diputació de Barcelona, segons model adjunt. 
 
CINQUÈ. Determinar una primera i única disposició per la totalitat del crèdit 
concedit.  
 
SISÈ. Facultar el Sr. Joan Ignasi Elena Garcia, Alcalde de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, o la persona en qui delegui, per a la signatura i 
formalització dels documents que es deriven del present acord. 
 
SETÈ. Trametre els termes del present acord al Servei de Programació de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
 

MINUTA DE PRÉSTEC TIPUS D'INTERÈS VARIABLE 
INDEXAT A EURIBOR A 3 MESOS 

 
 
OFICINA: .........................         
PRÉSTEC NÚMERO: ...... 
PRESTATARI: ................. 
 
 
 
Barcelona, el .............. 
 
 
R E U N I T S: 
 
El Sr. ....., que obra en nom i representació de ...... (en endavant la part prestatària), i 
que està facultat per a aquest acte segons ..... adoptat en sessió de data ... de .... de 
..... 
 
El Sr. ...., que actua en nom i representació de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
segons les facultats que consten en les seves escriptures de poders. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament, en la respectiva qualitat amb què actuen, 
capacitat plena per a aquest acte i, a aquest efecte, 
 
 
M A N I F E S T E N: 
 
1. Que la part prestatària va aprovar el pressupost general per a l’exercici de 2010. 
 
2. Que aquesta operació gaudeix de la corresponent autorització de la Diputació de 
Barcelona per acollir-se a l’Acció concertada de finançament subsidiat de les 
operacions financeres a formalitzar pels Ajuntaments de la província de Barcelona. 



 

 

 
3. Que amb el fi de formalitzar el préstec esmentat, la Caixa d’Estalvis de Catalunya i 
la part prestatària atorguen el present contracte de préstec, amb subjecció a les 
següents  
 
C L À U S U L E S: 
 
PRIMERA. La Caixa d'Estalvis de Catalunya concedeix a la part prestatària un 
préstec de .....  euros (.....,- euros). 
 
De l’import esmentat, la part prestatària rep en aquest acte la quantitat de .....,- euros, 
mitjançant un ingrés en el compte corrent número ......, que té obert a l’oficina de .....  
de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, i atorga, per l’import que representa, la carta de 
pagament més eficaç. 
 
SEGONA. El capital pendent de devolució produeix interessos a favor de la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, a tipus variable, a l’alça o a la baixa, que es detallen en 
aquesta mateixa clàusula. L’interès nominal anual que s’ha de satisfer en cada 
moment s’ha de calcular de la manera següent: 
 
Per al període que comprèn els dies que falten per transcórrer del trimestre natural en 
curs, els interessos es meriten i calculen al tipus nominal convingut del ..... per cent 
anual. 
 
Per a cadascun dels trimestres naturals successius que restin, el tipus nominal 
d’interès ha de ser el què resulti d’addicionar el marge de 1,90 punts al tipus d’interès 
de referència. 
 
El tipus d’interès de referència és el "tipus interbancari ofert en euros" a un termini de 
tres mesos (denominat EURIBOR a tres mesos), que es defineix com el tipus 
d’interès a què s’ofereixen dipòsits interbancaris en euros a aquest termini, dins de la 
zona de la Unió Monetària Europea entre els bancs i les caixes de primera línia. 
Aquest tipus d’interès es publica a les onze del matí, hora de Brussel·les, per mitjà de 
Bridge Telerate; també se’n fa una àmplia divulgació a la premsa i s’hi pot accedir 
fàcilment mitjançant les pantalles Reuter's, Telerate o altres serveis d’informació 
financera. 
 
L’EURIBOR al termini expressat que s’ha d'aplicar és el que es publica el tercer dia 
hàbil immediat anterior al de l’inici del nou període d’interès.  
 
El tipus d’interès a aplicar serà vigent durant el període de tres mesos. 
  
Si per qualsevol causa no s’ha publicat l’EURIBOR aplicable el tercer dia immediat 
anterior al de l’inici del nou període d’interès, s’ha de prendre l’últim publicat dins del 
mateix període d’interès. Si per qualsevol causa no s’ha publicat aquest tipus dins de 
l’esmentat període d’interès, fins que per a un nou període d’interès complet pugui 
tornar a ser utilitzat, s’ha d’adoptar, com a tipus de referència substitutiu, el tipus de 
rendiment intern en el mercat secundari del deute públic de termini entre dos i sis 
anys, definit a l’epígraf 5 de l’annex VIII de la Circular 8/1990 del Banc d’Espanya 



 

 

com "la mitjana mòbil semestral centrada en l’últim mes dels rendiments interns 
mitjans ponderats diaris dels valors emesos per l’Estat materialitzats en anotacions 
en compte i negociats en operacions simples al comptat del mercat secundari entre 
titulars de comptes, amb venciment residual entre dos i sis anys". Aquest índex es 
publica cada mes en el Butlletí Oficial de l’Estat. L’índex que s’ha de prendre en 
consideració per determinar el tipus d’interès nominal anual aplicable a aquesta 
operació és l’últim publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat abans del tercer dia hàbil 
anterior al de la data d’inici del nou període d’interès. Les remissions de caràcter 
general al tipus de referència contingudes en aquest document, s’entenen fetes 
també al tipus d’interès substitutiu, en els casos en què aquest s’hagi d’aplicar. En el 
supòsit que s’adopti aquest índex substitutiu el marge serà de 1,90 punts i s’haurà 
d’arrodonir la suma de la mateixa manera que en el cas que s’apliqui l’índex de 
referència convingut amb caràcter principal.  
 
S'entén per dia hàbil, a l'efecte previst en el paràgraf anterior, tots els dies de la 
setmana exceptuant-ne dissabte, diumenge i els dies festius. S’entén com a dia festiu 
el que té aquesta consideració en el calendari establert pel sistema TARGET, així 
com els dies en què les oficines de bancs i caixes d’estalvis de la localitat on es 
formalitza aquest contracte estiguin tancades al públic. 
 
La part deutora manifesta que disposa dels mitjans adequats per saber per ella 
mateixa el tipus de referència i, per tant, el tipus d’interès nominal anual aplicable a 
l’operació en cada moment. No obstant això, la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
comunicarà per escrit el tipus d’interès a aplicar al següent període d’interès. 
 
Especialment s’acorda que la Caixa d’Estalvis de Catalunya pot acreditar els tipus 
d’interès de referència aplicables a aquesta operació mitjançant les publicacions del 
Banc Central Europeu o del Banc d’Espanya on constin (incloent-hi el Butlletí Oficial 
de l’Estat i el Butlletí de la Central d’Anotacions del Banc d’Espanya), o una 
certificació expedida per les entitats esmentades, la Confederació Espanyola de 
Caixes d’Estalvis o per qualsevol entitat de crèdit que formi part del grup dels que 
concorren a la seva formació, o per qualsevol altre mitjà admès en dret. 
 
Si per qualsevol causa no es pogués determinar el tipus nominal d’interès per al 
trimestre següent de la manera que s’ha establert i en relació amb els índexs abans 
expressats, s’haurà d’aplicar durant tot l’esmentat trimestre natural següent o 
següents el tipus d’interès aleshores vigent, fins que en un dels moments pactats i 
per al trimestre natural següent sigui possible de nou determinar-lo d’acord amb el 
que s’ha convingut abans. 
 
Les parts accepten plenament el procediment de determinació del tipus d’interès 
aplicable a aquesta operació creditícia, així com la seva justificació, les 
comunicacions i els terminis establerts. 
 
Els interessos es meriten diàriament i es liquiden i s’han de satisfer per trimestres 
naturals vençuts el primer dia del trimestre natural següent al qual corresponguin. 
L’import absolut dels interessos meritats en cadascun dels trimestres naturals 
esmentats s’obté amb l’aplicació de la fórmula "I = c x r x t : 400", en què "c" és el 
capital pendent d’amortització el primer dia del període a què el càlcul es refereixi, "r" 



 

 

és el tipus nominal d’interès anual aplicable i "t" és el nombre de períodes trimestrals 
objecte de liquidació. 
 
Com a excepció, els interessos del període corresponent a la fracció que falta per 
transcórrer del present trimestre natural s’hauran de liquidar l’últim dia d’aquest 
període, d’acord amb la fórmula esmentada, amb la diferència que "t" serà el nombre 
de dies transcorreguts des del dia d’avui fins al dia ........., ambdós inclosos i el divisor 
ha de ser 36.500. S’ha de procedir de la mateixa manera quan es liquidin interessos 
corresponents a un període que no coincideixi amb un trimestre natural, en els casos 
que correspongui (venciment, normal o anticipat del préstec, amortització abans del 
venciment, etc.). 
 
La taxa anual equivalent (TAE) d’aquesta operació de préstec és del ....  per cent, 
segons resulta del càlcul en els termes previstos en l’annex V de la Circular del Banc 
d’Espanya núm. 8/1990 de 7 de setembre. La TAE no inclou les despeses 
complementàries ni els tributs corresponents a aquesta operació ni les comissions i 
despeses que la part deutora pugui evitar fent ús de les facultats que aquest 
contracte li concedeix. 
 
TERCERA. Aquest préstec no merita comissions. 
 
QUARTA. La durada d’aquest contracte està determinada per la fracció del present 
trimestre natural i ..... trimestres naturals consecutius. 
 
La devolució del capital del préstec s’ha d’efectuar mitjançant el pagament de ..... 
quotes trimestrals iguals i consecutives, que meriten l’últim dia de cada trimestre 
natural. La primera de cadascuna d’aquestes quotes es meritarà el dia ...... i l’última el 
dia ...... 
 
L’import de cadascuna de les quotes és de ...... euros, que s’han de fer efectius, junt 
amb els interessos que s'hagin produït, ja que ambdós conceptes constitueixen un 
únic pagament, el dia immediat següent al de la seva meritació. 
 
La Caixa d’Estalvis de Catalunya està facultada per carregar trimestralment en el 
compte de la part prestatària les quantitats corresponents. 
 
La part deutora pot efectuar amortitzacions parcials anticipades, sempre que 
representin, com a mínim, una quantitat equivalent a un cinc per cent del capital 
prestat. 
 
CINQUENA. Les quantitats que la part prestatària deu i que no satisfaci quan vencin 
meritaran interessos de demora a favor de la Caixa d’Estalvis de Catalunya al tipus 
nominal anual que resulti d’incrementar en cinc punts el tipus d’interès ordinari vigent 
en cada moment, des del dia següent al dia en què s’hauria d’haver efectuat el 
pagament fins al dia en què sigui satisfet el dèbit, ambdós inclosos. 
 
A l’efecte de l’article 317 del Codi de comerç, els interessos no satisfets s’entenen 
capitalitzats, es meriten i liquiden dia a dia i el seu import s’ha de calcular, segons la 
fórmula indicada per als interessos ordinaris, pels dies transcorreguts des del dia en 



 

 

què la falta de pagament es produeix fins al dia en què se satisfà el dèbit, excloent-ne 
el primer i incloent-hi l’últim. 
 
SISENA. Com a garantia de la devolució del capital prestat, del pagament dels 
interessos i comissions vençudes i no satisfetes, dels interessos de demora, costes i 
despeses en cas de litigi, la part prestatària respon personalment, de manera 
il·limitada, en els termes previstos en l’article 1.911 del Codi civil. 
 
La part prestatària està obligada, d’acord amb el que disposa l’article 165.1 del reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb l’article 170.2 d’aquest text refós, 
a consignar en l’estat de despeses del pressupost general de la corporació, durant 
tota la vigència d’aquesta operació de crèdit, les quantitats necessàries per afrontar 
les obligacions derivades d’aquest contracte. 
 
Amb la finalitat de justificar el compliment d’aquesta obligació, la part prestatària ha 
d’entregar anualment a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, immediatament després de 
l’aprovació del pressupost, una certificació, lliurada pel secretari, que acrediti que s’ha 
practicat la consignació pressupostària suficient. 
 
SETENA. Els pagaments derivats d’aquest préstec, s’han de fer en el compte número 
......, obert a nom de la part prestatària, a l’oficina de .......... de la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya. 
 
A fi d’atendre els pagaments esmentats, la part prestatària domicilia irrevocablement 
en aquest compte les quantitats que ha de percebre en concepte de participació 
municipal en els tributs de l’Estat durant tot el període en què aquest préstec no 
estigui totalment cancel·lat. S'entén que aquesta domiciliació irrevocable de 
transferències s’efectua amb un fraccionament previ de l’import total a transferir en la 
proporció que representen les anualitats de les operacions crèdit, de cada entitat de 
crèdit, en el conjunt de les anualitats de les operacions vigents acollides al sistema de 
domiciliació, d’acord amb el conveni entre el Departament d’Economia i Finances de 
la Generalitat de Catalunya i Caixa Catalunya relatiu a les operacions de crèdit a 
concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la 
participació municipal en els tributs de l’Estat. 
 
VUITENA. La Caixa d’Estalvis de Catalunya pot donar per vençuda l’obligació, encara 
que no hagi transcorregut el termini estipulat, si la part prestatària no paga la quota 
d’amortització o els interessos en els venciments respectius, o qualsevol altra 
quantitat a què estigui obligada d’acord amb el que preveu aquest contracte o 
incompleix qualsevol de les clàusules. 
 
NOVENA. Totes les despeses derivades d’aquest contracte, així com els honoraris 
del fedatari públic, els impostos i gravàmens que recaiguin sobre l’operació de 
préstec o sobre els interessos aniran a càrrec de la part deutora, tret que la llei 
atribueixi preceptivament el pagament a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, a la qual la 
part prestatària autoritza per fer el càrrec en el compte citat en la clàusula primera.   
 



 

 

DESENA. La Prestatària no podrà cedir, transferir, substituir ni subrogar els drets i 
obligacions contrets en aquest Contracte sense el consentiment exprés i escrit de 
Caixa d’Estalvis de Catalunya. 
 
Caixa d’Estalvis de Catalunya podrà cedir o vendre totalment o parcialment el préstec 
o les accions derivades del mateix, mantenint-se sempre i en tots els casos Caixa 
d’Estalvis de Catalunya en la funció d’Entitat Agent i com a únic interlocutor amb la 
part Prestatària pel que respecta a aquesta operació. 
 
ONZENA. En aquest mateix acte l'Ajuntament de ........ faculta a la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya per tal que pugui efectuar, per compte del mateix, les ordres de 
pagament oportunes per a l'efectiva aplicació del total dels fons obtinguts amb la 
subvenció d'interessos concedida per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona a l'amortització anticipada del préstec, essent aquesta  l'única finalitat 
possible dels mateixos tal i com s'ha convingut a l'estipulació tercera del Conveni 
signat amb la citada Corporació. Aquesta facultat es limitarà única, expressa i 
solament a l'operació de subvenció d'interessos del préstec que es documenta amb 
aquest contracte. 
 
 
I com a testimoni de conformitat amb el contingut d’aquest contracte, les parts que hi 
concorren, en la respectiva qualitat amb què actuen, ho firmen, per triplicat, amb la 
intervenció del Secretari de l’Ajuntament en el lloc i dia consignats a l’encapçalament. 
La part prestatària declara rebre, en aquest acte, de la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
un exemplar d’aquest contracte i un altre de les normes sobre dades de valoració i 
tarifes de comissions i despeses repercutibles que la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
aplica als seus clients. 
 
 
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL 
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS 
DELS PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA 
PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS 
 

 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (president / 
president delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, 
núm. 126, assistit pel secretari Sr............................. 
 
L’Ajuntament de ................................... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. 
....................................., (alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., 
..............,  assistit pel secretari de la Corporació, Sr............... 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament 
capacitat legal per obligar-se 



 

 

 
 
MANIFESTEN 
 
  I.  Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 

............... va prendre l’acord d’atorgar a l’Ajuntament de ...................... una 
subvenció d’import ....................... euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec 
de .................. euros acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta 
Corporació i la ..................................... mitjançant conveni de ...............................  

 
 II. Que l’Ajuntament de ................ , mitjançant (acord / resolució) de (Junta de 

Govern / Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa 
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. 

 
III.  A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat, 

ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden 
les següents: 

 
ESTIPULACIONS 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i 
amb càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per 
subsidiar el tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat 
íntegrament al finançament d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en 
la línia de crèdit oberta per a dotar el Programa de Crèdit Local que 
......................................... té concertada amb la Diputació de Barcelona mitjançant 
conveni signat amb data .................................. 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu 
import íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per 
.....................................que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als 
trenta dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es 
compromet a presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, 
en la que es faci constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament 
d’inversions municipals i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per 
finançament d’operacions ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el 
compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També 
podrà comprovar l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i 
del propi préstec al finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, 
un cop hagin estat degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per 



 

 

l’Ajuntament, podrà rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions 
necessàries per a l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la 
subvenció del tipus d’interès del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que 
determinen les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar 
el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de 
Barcelona i l’Entitat de Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 
d’octubre de 1994 (publicades al BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva 
aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present 
document per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Gomáriz.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Tal com ha dit el secretari, al primer punt es tracta, 
com vostès saben, degut al deute que hi va haver-hi l’any 2008, i acollint-nos a 
un Real Decret que va emetre el Ministeri de Madrid, de la Llei 5/2009, de 24 
d’abril, vam agafar un préstec a sis anys, amb dos de carència, de 3’8 milions 
d’euros.  Aquests 3’8 milions d’euros hi entrava el dèficit que hi havia hagut, 
que era 3’1-3’2, més el que... els crèdits no reconeguts, o sigui, el que hi havia, 
per dir-ho d’alguna manera, factures sobre la taula que en diem.   
 
El que ens demana, el que ens demanen en aquest cas és de que fem aquesta 
avaluació d’aquest Pla de Sanejament i, per tant, el que hem plasmat és el que 
hi havia, en teòric al 2009, al Pla de Sanejament, i la liquidació que... l’execució 
final d’aquest Pla, i on surten els números que hi havia previstos, els números 
reals, que en definitiva surten de la documentació que se’ls hi va donar la 
setmana passada, i on surt aquest romanent de tresoreria de 102.824 euros. 
 
Paral·lelament amb això, i quan vam anar a la Direcció General de Tutela 
Financera de la Generalitat, el que ens van dir és de que seria bo que... 
aprovar un Pla de Sanejament que en aquest cas duraria fins l’any 2012, i que 
serviria per demanar els crèdits, els possibles crèdits doncs de que nosaltres 
tinguéssim durant aquests anys i concretament aquest any 2010, per fer 
inversions, no?, els 4 millons que nosaltres vam posar en el pressupost 



 

 

d’inversions.  Per tant, el que fem aquí és a llavorens, tal com explica també 
l’interventor en tota la memòria que fa, doncs a l’exercici 2009 posem la 
liquidació, a l’exercici 2010 posem lo que hi ha al pressupost i a l’exercici 2011 
i 2012 posem les xifres que hi havia en aquest Pla de l’Estat, en l’altre Pla de 
Sanejament, excepte, tal com explica ell en el capítol 3, que degut a una sèrie 
de taxes que en tot cas s’incrementen doncs a llavorens varia.  I l’últim és que 
la mateixa Generalitat va dir: ja que feu un Pla de Sanejament, l’Escenari 
Plurianual que s’acabava el 2011, doncs feu-el coincidir amb aquest Pla de 
Sanejament i a llavorens també fem aquest Escenari Plurianual.  La diferència 
entre l’Escenari Plurianual i el Pla de Sanejament és que en aquest hi ha els 
organismes autònoms, o sigui, hi ha l’IMET-Paperera i la Biblioteca Balaguer, i 
per això les xifres, normalment les xifres d’entrada dels capítols d’ingressos 
pràcticament són els mateixos i els capítols de despeses doncs a llavorens 
varien.   
 
Per tant, una mica comprimit serien aquests punts i l’últim punt és demanar el 
crèdit de 2 milions a través de la Caixa de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, que seria a compte d’aquests 4 milions que tenim pels 
pressupostos d’inversions d’aquest any.  En tot cas el primer punt seria donar 
compte i els altres tres em sembla que s’han d’aprovar, no? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Gràcies.  Bé, molt breument.  Nosaltres crec que estem en el deure, des de la 
Candidatura d’Unitat Popular, de recordar el que ja vam dir en el debat de 
pressupostos, que és que calculant l’endeutament de Vilanova respecte als 
seus habitants, i fent una divisió simple, ens surt que cada vilanoví deu 600 
euros.  Creiem que és un endeutament gros, que hi hem de parar molta 
atenció.  Entenem que tot el que es porta ara són, de fet, còpies i 
actualitzacions del mateix Pla de Sanejament que es va presentar per a l’Estat, 
tal com ha explicat el regidor, però continuem estant preocupats per aquest 
progressiu endeutament.  
 
I respecte a l’Escenari Pressupostari trobem adequat l’increment d’ingressos 
propis que hi figura, el càlcul d’increment d’ingressos propis.  No és exagerat.  
El que no entenem, i potser és per desconeixement també, però no ho 
entenem, i si ens estem equivocant també agrairia que ho corregissin, però el 
tant per cent relatiu a... el que s’estableix a la relació entre endeutament i 
ingressos propis, que estableix l’Escenari Pressupostari, que es manté en 95% 



 

 

els propers 2-3 anys.  I això o bé és que no es demanaran més crèdits, o bé 
entenem que no és realista.  I ja està. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Llàstima que el primer dels quatre punts sigui donar compte, perquè 
seria l’únic en el qual estaríem disposats a votar favorablement.  I els altres, 
doncs, malauradament haurem de votar en contra, eh?  I dic això perquè el 
primer punt, efectivament, és donar compte del compliment del Pla de 
Sanejament, per citar la mateixa nomenclatura que es va haver d’aprovar l’any 
passat, per poder recórrer, com explicava el regidor, a un crèdit de tres milions 
set-cents, o vuit-cents mil euros, que era per fer front al dèficit que havia tingut 
l’Ajuntament en l’exercici 2008, més les factures que no s’havien pogut pagar 
per manca de crèdit en aquell pressupost.  I per tant, en aquell moment 
nosaltres vam donar-hi suport, perquè enteníem que aquell crèdit permetia, 
d’alguna manera, ajudar als industrials que havien treballat per l’Ajuntament a 
cobrar d’una forma més ràpida, més àgil i per tant alleugerir d’alguna manera la 
càrrega que en aquelles dates i que continua en aquestes dates, pateixen la 
majoria de petites i mitjanes empreses del nostre país.  Aquesta és la primera 
circumstància i, per tant, en aquell moment vam donar suport en aquell Pla de 
Sanejament.   Avui se’ns presenta, a més de donar compte de l’execució 
d’aquell Pla de Sanejament, una altra modificació del Pla de Sanejament 
diguem-ne ordinari, que és aquell que permet demanar els préstecs per fer les 
inversions del pressupost anual.  I també l’altre punt que és el de sol·licitar el 
préstec a la Diputació, en aquest cas, no? 
 
En la mesura en que això és per donar compliment al pressupost, a un 
pressupost que nosaltres no vàrem donar suport, també anunciem el nostre vot 
negatiu i també el vot negatiu als plans de sanejament, en el sentit que 
nosaltres sempre hem cregut que els plans de sanejament tenen que ser un 
compromís i que l’equip de govern, de forma recurrent, considera que els plans 
de sanejament simplement és un tràmit per poder accedir als nous crèdits que 
demanen any rere any.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
També breument.  A veure, al grup municipal de Convergència i Unió, tal com 
he dit abans, sí que ens preocupa l’execució d’aquest Pla de Sanejament, 
perquè veiem que en els propers anys l’import de les devolucions per préstecs 
s’incrementa molt, es multiplica per 2’5 i creiem que això serà un problema.  
Però entenem que aquest tràmit forma part, és una formalitat que es requereix 
per al normal funcionament, és un document que han preparat els tècnics de la 
casa; per tant, nosaltres creiem que no podem fer altra cosa que votar a favor, 
tot i que ens preocupa part del contingut d’aquest informe.   
 
Sí que, enllaçant amb el comentari del regidor Rodríguez, voldria comentar que 
també valorarem molt el compliment d’aquest Pla de Sanejament.  S’ha donat 
en els darrers anys, casi en tots els plans de sanejament, que s’han anat 
modificant any rere any, i han acabat no assemblant-se res amb el document 
original.  Crec que és un instrument que està a les nostres mans precisament 
per sanejar situacions com la que ens vam trobar l’any 2008 i, per tant, és 
preceptiu que es fagi, per aquest motiu nosaltres votarem a favor, però sí que 
estarem molt al tanto de que això no es converteixi en paper mullat i que es 
vagi modificant cada any.  Per aquest motiu aquest any votarem a favor, però 
no... això no vol dir que admetem que en els propers anys això es vagi 
modificant.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.  Albert, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, bé, hi ha una cosa que ha dit el senyor Arrufat, no?, i és endeutament per 
als vilanovins, no sé, ha dit més o menys 600 euros, em sembla que ha dit.  A 
veure, miri, per una altra raó jo tinc aquí una llista, no sabia pas que vostè anés 
a dir això, no?, el que... els endeutaments de diferents ciutats per habitant, no?  
Sap quina és a Catalunya, a l’any 2008, eh?, el liquidat que hi ha en aquests 
moments és del 2008, encara que algú digui 2009, el 2009 encara no està 
liquidat, avui donem compte nosaltres, altres ajuntaments donaran compte vés 
a sapiguer quan, però al 2008, que hi ha els papers i els números fets, sap 
quina és la ciutat que endeutament dividit per habitants està més alt?  Doncs 
és Tiurana, que té 78 habitants i deu 335.000 euros, per tant deu 4.295 euros 
per habitant.  És clar, això de les ràtios depèn de com no demostren res.  És 
clar, que nosaltres devem no sé quants milions de deute, dividit per tants 
habitants que té Vilanova, surtin 600 o 700 inclús poden arribar a sortir, doncs 
bueno, doncs hi ha ciutats doncs de que deuen 4.295, i ciutats molt properes 
doncs que estan a 1.500 o 1.600.  A veure, abans comentava amb el senyor 



 

 

alcalde, o sigui, tot és qüestió de la capacitat d’endeutament d’un que agafa un 
préstec quan compra un pis.  Evidentment, no és el mateix la persona que la 
unitat familiar, ja que a vegades es parla amb unitats familiars, la unitat familiar 
que ingressi 3.000 o 4.000 euros i pagui un préstec de 1.000 o 1.200 euros, 
per tant te’n queden 2.800 més, que aquella unitat familiar que n’ingressa 
1.500, paga un préstec de 700, per tant inferior al de 1.200, però només n’hi 
queden 700 nets.  Qui va més bé durant el mes?  El que té el préstec de 1.200 
o el que té el préstec de 700?  Ho dic perquè tot això de les ràtios depèn de 
com les podem fer venir bé d’una manera o d’una altra, també, eh?  I és que 
ha donat la casualitat, jo no ho portava preparat perquè no sabia que vostè 
hagués dit això, eh?, però miri, ja m’ha anat bé, no? 
 
I sobre l’altre que... suposo que es deu referir quan deia això del 95%, mirant... 
clar, aquí una mica hem de córrer, mirant les xifres estem parlant del volum de 
deute sobre ingressos corrents, no?, que més o menys es manté per un 95%, 
és clar, nosaltres augmentem cada any, augmenta aquest deute, però també 
augmenten els ingressos corrents.  Per tant, per això es manté aquesta xifra 
d’aquest 95%.  Se suposa que està ben fet, en definitiva, tal com explico jo, 
això no  deixa de ser un excel que anant sortint, anant introduint les xifres al 
principi, al final de tot et surten aquestes ràtios, no?, però jo penso que 
l’important per a nosaltres és que el... per a nosaltres i per a tots els 
ajuntaments, el deute que agafen els ajuntaments siguem capaços de torna’l, 
que és el que ens passa a casa nostra. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Molt breument, i sense... no, tampoc s’ha generat cap polèmica.  Jo la ràtio no 
la feia amb una voluntat concloent, eh?, no era una sentència: 600 euros per 
habitant i això s’acaba el món, ni estem posicionats.  Home, i l’exemple de 
Tiurana potser no seria el més adequat per a Vilanova, no?, és segurament 
excepcional.  Però continuo sense entendre o continuem sense entendre, o 
entenent, llavors considerant que és errònia la previsió de l’Escenari 
Pressupostari on el volum d’endeutament respecte a ingressos es manté igual, 
perquè els ingressos augmenten, però augmenten mig milió d’euros, i això 
significa que l’any que ve no demanarem quatre milions de crèdit?, o m’he 
perdut? 
 
ALCALDE 
 
Perquè alhora te’n vas eliminant, conforme vas pagant també vas matant... 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
I eliminarem quatre milions de... 
 
ALCALDE 
 
Vas amortitzant crèdits, vas amortitzant crèdits que tens. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però eliminarem llavors quatre milions?, és quatre milions el ritme de retorn del 
crèdit que tenim anualment?  
 
ALBERT SANABRA 
 
No, no, no eliminem quatre milions.  En tot cas després ens ho mirem, home. 
 
ALCALDE 
 
L’exemple de Tiurana era per posar l’exemple de que és una caricatura, no?, 
naturalment amb tots els respectes, des del punt de vista que són 85 habitants.  
Però sobretot el que volem destacar que el que és important és respecte als 
teus ingressos, la capacitat o no que tinguis –després aquí cadascú podem 
donar la nostra opinió- de tornar o no.  Perquè també hi han exemples no 
massa llunyans, i en aquest sentit és important no fer-ho per habitants, hi ha 
ciutats properes que tenen tots dos... no, no, ho dic perquè tenen tots dos més 
menys el mateix número d’habitants i en canvi tenen pressupostos molt 
diferents, no?, en el cas de Sant Pere de Ribes i de Sitges, per exemple.  Són 
dos ciutats amb el mateix número d’habitants, més menys, i en canvi uns tenen 
un pressupost molt més alt que l’altre molt probablement vinculat a la renta per 
càpita, no?  Per tant, en aquest sentit posem de manifest el fet de que és molt 
important relacionar-ho amb el que tu pots pagar en funció dels teus ingressos, 
i no tant en funció del número d’habitants, que això és també relatiu, no?, que 
no va vinculat exactament al que tu pots pagar necessàriament. 
 
Molt bé, escolteu, jo crec que com que s’han manifestat el grup de 
Convergència i Unió a favor dels tres punts que s’han de votar, el grup Popular 
en contra i el senyor Arrufat s’absté, per tant, si els hi sembla, hem donat 
compte del punt número 5 i si els hi sembla el 6, 7 i 8 els votem junts, plegats, 
eh? 
 
Vots a favor, doncs?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb el vot del 
govern i del grup de Convergència i Unió, el vot en contra del grup Popular i 
l’abstenció del grup de la CUP. 



 

 

 
S’ha donat compte del punt número 5 de l’ordre del dia. 
 
Seguidament es passen a votar conjuntament els punts 6, 7 i 8 de l’ordre del 
dia, els quals s’aproven amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA i ERC (21) 
   Vots en contra: PP (2) 
   Abstenció: CUP (1) 
 

  9. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. ADHESIÓ A LA 
RESOLUCIÓ TRE/637/2010 RELATIVA A L’ACORD DE 
RETRIBUCIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES D’UN PLA 
D’OCUPACIÓ LOCAL. 

 
ALCALDE 
 
I, per tant, passaríem al punt número 9, que és l’adhesió a la resolució relativa 
a l’acord de retribucions de les persones beneficiàries d’un Pla d’Ocupació 
Local. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vista l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases 
reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats 
locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (Projecte 
Impuls-Treball). 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de participar en 
l’esmentada convocatòria amb la presentació de projectes de plans d’ocupació 
locals. 
 
Vista la Resolució TRE/637/2010, de 2 de març, del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’admet el dipòsit i s’acorda la 
publicació de l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites 
com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació locals, que 
inclou el sistema retributiu aplicable.  
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent acord: 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereix a l’Acord subscrit 
d’una part per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis, i de l’altra, per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la 



 

 

Unió General de Treballadors de Catalunya, en data 16 de febrer de 2006, 
publicat en el DOGC núm. 5586, de 12 de març, Resolució TRE/627/2010, de 
2 de març, relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació en el marc del plans d’ocupació locals, que inclou els 
sistema retributiu aplicable.” 
 
ACORD 
relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació 
en el marc dels plans d’ocupació locals. 
 
Barcelona, 16 de febrer de 2010 
 
REUNITS 
 
D’una part, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, que, d’acord amb l’article 133.4 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, 
tenen la consideració de representants dels interessos generals de les institucions de 
govern local que agrupen. 
 
I, de l’altra, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya, com a organitzacions sindicals més representatives de 
caràcter autonòmic. 
 
I reconeixent-se ambdues parts com a interlocutors vàlids, 
 
EXPOSEN: 
 
Atès que una de les mesures presses en l’acord dels “30 compromisos per a 
l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya” és el foment 
de polítiques actives d’ocupació; 
 
Atès que els plans d’ocupació locals desenvolupats en el conjunt de programes del 
Projecte Impuls promogut per la Generalitat de Catalunya són una política pública de 
caràcter extraordinari que pretén, d’una banda, ser una resposta immediata a la 
situació de crisi econòmica i, alhora, contribuir als fonaments del creixement de futur;  
 
Atès que els plans d’ocupació locals són una política activa d’ocupació que prioritzarà 
persones sense prestació d’atur o que estiguin a punt d’esgotar-la i que no hauran de 
disposar de les habilitats necessàries a l’inici de l’activitat, sinó que l’objectiu és la 
seva capacitació al llarg de la seva execució; 
 
Atès que la situació actual del mercat de treball amb un elevat nombre de persones 
en situació d’atur requereix facilitar la incorporació del major nombre possible de 
beneficiaris/àries a les diferents polítiques actives d’ocupació, i en especial en 
aquelles que incorporen l’experiència laboral com a mesura d’inserció laboral; 
 



 

 

Atesa la voluntat de les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya i 
de les entitats locals de Catalunya d’incrementar el nombre de contractacions en el 
marc dels plans d’ocupació locals i millorar la seva qualitat; 
 
Atès que la finalitat dels plans d’ocupació és incrementar l’ocupabilitat efectiva de les 
persones participants en el mercat de treball, i que un dels seus objectius principals 
és, per tant, proporcionar una feina a les persones que altrament tindrien grans 
dificultats per trobar-ne una, de manera que puguin adquirir experiència professional i 
millorar la seva ocupabilitat; 
 
Atès el particular objecte del contracte de durada determinada que vehicula la 
contractació d’aquestes persones, que es destina a cobrir la realització d’actuacions 
de caràcter temporal, d’interès general i social, i de naturalesa addicional respecte de 
les actuacions habituals de les entitats que promouen els plans; 
 
Ateses, per tant, les especificitats pròpies de les persones aturades que participen en 
aquests plans així com les particularitats derivades del propi objecte contractual, i 
tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de l’ocupació de les dites 
persones 
 
ACORDEN: 
 
Primer 
Establir la retribució de les persones beneficiàries d’un pla d’ocupació local, 
desenvolupat en l’àmbit territorial de Catalunya i en el marc dels programes de 
polítiques actives d’ocupació que gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya, que 
siguin contractades per les entitats locals de Catalunya d’àmbit municipal i 
supramunicipal, i les seves entitats dependents o vinculades, amb la doble finalitat 
d’incentivar llur contractació així com de millorar-ne la qualitat mitjançant la garantia 
de suficiència retributiva. 
 
Segon 
Que s’acorden tres nivells retributius que es corresponen amb la següent divisió 
funcional: 
 
Nivell 1 
Personal que desenvolupa tasques de direcció de projectes: 
16.800 € de retribució anual bruta. 
 
Nivell 2 
Personal que desenvolupa funcions de coordinació de tasques i/o d’equips: 
15.400 € de retribució anual bruta. 
 
Nivell 3 
Personal que desenvolupa tasques d’execució: 
14.000 € de retribució anual bruta. 
 
Aquests nivells corresponen a una jornada màxima de 40 hores setmanals, adaptable 
a les administracions locals, empreses i organismes públics. 



 

 

 
Tercer 
A la finalització del contracte laboral de durada determinada, les persones 
beneficiàries dels plans d’ocupació local tindran dret a percebre una indemnització de 
quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar vuit 
dies de salari per cada any de servei. 
 
Quart 
Atès el caràcter extraordinari dels plans d’ocupació locals considerats, el present 
Acord tindrà la mateixa vigència temporal que els plans locals d’ocupació 
desenvolupats en el marc dels programes de polítiques actives d’ocupació que 
gestiona el Servei d’Ocupació de Catalunya iniciats l’any 2010, i només cobrirà les 
contractacions que es realitzin, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2010, sens 
perjudici que les parts signatàries acordin la pròrroga del present Acord. 
 
Cinquè 
Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podran 
adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent acord plenari. 
 
En prova de conformitat, les parts subscriuen el present document en el lloc i data 
indicats a l’encapçalament. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Bé, aquest punt, que també el vam tractar en la 
Comisió Informativa, com vostès saben, aquest any la Generalitat de 
Catalunya ha tret un diríem... uns plans d’ocupació extraordinaris.  Si no 
m’equivoco 100 milions d’euros per a tot Catalunya.  I que funcionen diferent 
dels plans d’ocupació, per dir-ho d’alguna manera, normals de cada any, no?, 
que també ens diuen que n’hi haurà aquest any, de normals.  Si vostès se’n 
recorden, als plans d’ocupació els ajuntaments fan unes propostes i en tot cas 
després la Conselleria els acepta o no.  En aquest cas s’ha fet una mica al 
revés i afagant per padró d’habitants, des de la Conselleria han dit als 
ajuntaments quants... quantes persones es podrien veure beneficiades 
d’aquests plans d’ocupació que per tindre dret al pla d’ocupació han de ser 
persones que estiguin sense cobrar, ni l’atur ni el subsidi de l’atur, i en tot cas 
estiguin a l’últim mes de subsidi de l’atur, o sigui que pràcticament se’ls hi vagi 
a acabar els 421 euros que cobren quan ja se’ls hi ha acabat l’atur.  A Vilanova 
ens toquen 136 persones.   
 



 

 

Això és una mica... el tractament que hem fet des de l’equip de govern i també 
una mica quan explicàvem l’altre dia a la Comisió Informativa, és un tractament 
molt caut, em sembla que la paraula és correcta, en l’aspecte de que no volem 
llançar campanes al vol.  I ho vam explicar l’altre dia a la Comisió Informativa.  
136 llocs de treball destinats a uns programes molt concrets que han vingut 
des de la Conselleria.  Nosaltres hem fet, penso que s’ha fet un bon treball.  
Totes les àrees han respost i si no m’equivoco, demà, a Junta de Govern 
s’aprovaran com uns 160 i pico, 160 i pico diríem peticions.  Per què en posem 
més que... les fem, diríem, relacionades, o sigui, per una prioritat, i en posem 
més de 136 perquè ens van dir que ho féssim així, perquè diríem la intenció de 
la Generalitat és que si hi ha ajuntaments que no arriben al seu cupo, doncs 
repartir-ho en altres que n’hagin fet més, no? 
 
Quan realment vinguin aprovats, a llavorens nosaltres hem d’anar aquí a l’OTG 
i dir: necessitem especialistes per a aquests plans, i després, quan ens 
donguin la llista amb la gent especialista, faríem una selecció de les persones 
que es poden acollir a això.  La idea, inicialment, era començar de l’1 de juliol 
al 30 de desembre, i si no recordo malament, perquè això ho portem juntament 
amb la Regidoria... amb l’IMET, ho han allargat quinze dies i podria ser que es 
comencés el 15 de juliol.   
 
Paral·lelament amb tot això, les centrals sindicals majoritàries del país, com 
són Comisions Obreres i UGT, o UGT i Comisions Obreres, es van posar 
d’acord amb la Conselleria i amb les federacions... amb la Federació de 
Municipis i amb l’Associació de Municipis de Catalunya, per els diners que 
tenien de cobrar la gent que fes aquests plans d’ocupació.  Que és el que en 
aquests moments nosaltres ens estem adherint.  Però val la pena també 
recordar que el conveni i dic conveni perquè la gent que entra són laborals, per 
tant és conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Vilanova, el que posa en els plans 
d’ocupació normals, per dir-ho d’alguna manera, és que equiparem a la feina 
que fa el treballador al que es cobra segons conveni, o sigui, si la Generalitat 
ens dóna doncs 1.000, amb un Pla d’Ocupació normal, i el treballador segons 
conveni n’ha de cobrar 1.300, els 300, la resta de 300 els posa l’Ajuntament.  
Clar, això és un contrasentit amb el que realment s’està aprovant.  I així ho 
hem manifestat nosaltres a les nostres centrals, les centrals sindicals de 
l’Ajuntament, a la reunió que vam tindre la setmana passada, en l’aspecte de 
que tinguéssim en compte que això és un Pla Especial i que realment pogués... 
deixéssim, en aquest cas concret d’aplicar lo que normalment estem aplicant, 
perquè realment si la Generalitat a nosaltres ens dóna, números rodons, eh?, 
700 euros per persona al mes per a aquest Pla, i nosaltres ho hem de 
complementar en 500 euros més, 500 per 136 comencem a multiplicar el que 
ens grava això a l’Ajuntament.  Tenint en compte que cada persona que ve, 
pensem que això serà des de l’1 de juliol fins al 30 de desembre, a cada 
persona que ve l’hem de vestir, l’hem de vestir vol dir que se’ls hi ha de donar 



 

 

sabates de seguretat, roba, si anem a parar de cara a l’hivern doncs un jersei, 
un anorac, i tot això serà diners que els ajuntaments, no l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, sinó tots els ajuntaments, això serà un sobrecost que no 
estava previst, però que nosaltres, per lo menys l’equip de govern, i em sembla 
que tots hi estem d’acord, hi juguem, hi juguem amb això perquè durant mig 
any 136 persones, si trobem tota aquesta gent i ens accepten tots aquests 
plans, 136 persones tindran feina durant mig any i cobraran, cobraran aquests 
700 euros, però realment ara representa que no estan cobrant res, per tant, 
durant mig any estarien cobrant aquests 700 euros.  
 
I bueno, em sembla que ho he explicat tot. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, també molt.... 
 
ALCALDE 
 
Perdoni, disculpin, eh?, només un matís que el senyor Sanabra ha dit, entre les 
raons... ai, que es distribuïen per raó del número d’habitants i del número 
d’aturats, eh?  Vull dir que no només és una ràtio en funció del número 
d’habitants, sinó també del número d’aturats.  Endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, molt breument també, i en tenim diferents comentaris a fer respecte... 
concretament al que s’aprova, però també respecte a la proposta de plans 
d’ocupació extraordinaris, perquè la mesura, la mesura engegada per la 
Generalitat... no m’allargaré amb el que ja ha explicat el regidor Sanabra, que 
hem anat parlant en diferents comissions i en el Consell Rector de l’IMET 
sobre els diferents possibles inconvenients que comporta per a les finances de 
l’Ajuntament a l’hora d’haver de dispensar més diners doncs per cadascun 
d’aquests treballadors que vingui pels plans d’ocupació extraordinaris, i que 
suposarà un cost afegit, doncs, per a l’Ajuntament, però sí que volem posar 
l’accent en el fet, i entenem perfectament el raonament que fa i el que... que fa 
l’Ajuntament i el que ha proposat a les centrals sindicals de l’Ajuntament, i 
entenem que si són plans d’ocupació extraordinaris en situació de crisi molt 
probablement no s’hagi o s’hagi de fer una excepció a l’hora d’equiparar 
aquests treballadors als salaris del conveni col·lectiu.  Però és que realment 
són baixos els sous que ofereix la Generalitat, són molt baixos, són molt baixos 



 

 

i són més aviat poc dignes.  Estableix tres nivells, els dos primers nivells són 
raonables, fins i tot... són raonables, i agafant-ho en un extrem de crisi, però 
són raonables; ara, el tercer nivell, que imaginem nosaltres que serà el 90%, 
14.000 euros bruts anuals i 8 dies d’indemnització per any treballat, i només 
podran treballar un any si es prorroguen sis mesos els plans d’ocupació, 8 dies 
d’indemnització en un sou tan petit a l’hora de plegar doncs és realment molt 
baix.  Per tant, jo no sé com resoldrà l’Ajuntament la situació laboral d’aquesta 
gent, segurament i trobem positiu que es faci una excepció en el conveni 
col·lectiu, però que es faci una excepció a mitges i que es quedi a mig camí 
entre el que la Generalitat ofereix per treballador, que és el sou mínim 
interprofessional, bàsicament, una miqueta més, em sembla, i el que haurien 
de cobrar per conveni col·lectiu.  Nosaltres demanem, doncs, que es faci un 
esforç d’alguna manera, o compensant-ho també amb altres mesures fiscals o 
amb altres bonificacions que permetin que aquests treballadors no estiguin en 
una situació tan... doncs tan precària a nivell de... a nivell d’ingressos. 
 
I després, finalment, una cosa que nosaltres no entenem, i que no depèn de 
l’Ajuntament, però que volem expressar al Ple també, no entenem i trobem que 
a la curta poder no, però a la llarga sí que serà negatiu, el que creiem que ha 
estat una mala decisió és suprimir, per tal de fer aquesta mesura d’urgència i 
de contractació directa, etc., que són els plans d’ocupació extraordinaris, haver 
suprimit els tallers ocupacionals que, al nostre entendre, complien una funció 
positiva, que ingressaven més diners que els treballadors que vindran ara, és a 
dir, tenien retribucions més altes, i que històricament havien complert doncs 
una funció i no entenem, doncs, aquest cop sobre la taula i aquest esborrar del 
mapa aquests... els tallers ocupacionals, les escoles-taller i les cases d’ofici, 
per fer aquesta mesura extraordinària que sí que l’entenem en situació de crisi, 
però no mereixia eliminar pel camí doncs totes les altres mesures que ja 
existien.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Simplement per anunciar que donarem suport en aquesta proposta i que 
evidentment aquesta no és ni molt menys, ja ho hem dit també respecte 
d’altres actuacions específiques, no serà la solució ni molt menys definitiva al 
problema de l’atur, serà doncs una solució absolutament coiuntural, que 
aquesta mesura comportarà que l’Ajuntament tingui altres despeses, deia el 
senyor Sanabra, respecte al vestuari, n’hi hauran altres doncs segurament en 
quant a materials per poder dur a terme les obres, i después, home, nosaltres 
crec que... i relacionat amb el que deia el senyor Arrufat, eh?, tampoc no 



 

 

podem deixar de dir que hi hauran, hi han efectes col·laterals, no?, perquè el 
fet de que es posi en marxa aquest pla d’ocupació efectivament significa que 
es deixen de fer altres actuacions formatives.  I això, com ens afecta? Home, 
doncs miri, doncs també ens afecta a l’Ajuntament, perquè en la mesura en 
què es deixen de fer o es deixen de finançar, perquè no es deixen de fer 
actuacions formatives per part, en aquest moment, de la Paperera, però sí que 
es deixen de finançar, això contribueix a que aquest dèficit que hem parlat avui 
mateix de la Paperera, doncs sigui... es vagi incrementant, no?  Per tant, 
home, aquests plans tenen uns costos per a aquest Ajuntament i per a tots els 
ajuntaments que jo crec que ja fem suficient d’assumir, i que si almenys doncs 
serveix perquè 136 persones, si són més millor, doncs surtin d’una situació que 
esperem que sigui coiuntural en la qual es queden doncs absolutament sense 
cap mena d’ingresos.  Doncs esperem que això sigui positiu.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí?  Ara, molt bé.  Per anunciar el nostre vot favorable també a la decisió, a la 
resolució, però no deixaré tampoc de poder manifestar la nostra opinió al 
respecte dels plans específics aquests d’ocupació local, que entendran que el 
nostre grup doncs no és favorable a la formulació que ha fet la Generalitat.  De 
fet, crec que des del punt de vista municipal hi ha prouta contestació a aquest 
tipus de plans, perquè entenem doncs que la Generalitat ha fet un pedaç 
utilitzant objectius estructurals per una mesura cojuntural, és a dir, intenta 
posar coses de nova economia amb una solució, o en temes d’ocupació que 
han de ser per resoldre un problema cojuntural de la crisi en aquest moment, 
cosa que fa molt difícil en aquests moments doncs que segurament d’aquests 
136 llocs de treball que podria ocupar a gent de Vilanova difícilment, esperem 
que sí, i esperem que això doncs reverteixi a la nostra població, es puguin 
cobrir els 136 plans, que desapareixen, com ja ha dit el senyor Arrufat, doncs 
les escoles-taller, que per tant... que també ha estat contestat, fins i tot pels 
propis sindicats, no?, i entenem que s’utilitza un pedaç que posa presió un cop 
més a les polítiques municipals, un cop més és l’Ajuntament o els ajuntaments 
els que han de resoldre un problema que genera en aquest cas fins i tot 
l’administració de la Generalitat, i entenem que aquest no és el camí, no és el 
camí per prendre mesures que realment pal·liïn els efectes de la crisi sobre la 
població.  Tot i això, entenem doncs que aquesta resolució el que fa en 
aquests moments és aprovar els sous, per entendre’ns, de les persones doncs 
que podran adreçar-se a aquests plans, i que ha estat fruit del consens entre 
els sindicats i les entitats municipalistes, doncs el nostre grup doncs s’adhirà, 



 

 

sense cap problema en el sentit aquest, però també reiterar doncs que no 
crèiem que el model que ha plantejat la Generalitat sigui el correcte. 
 
ALCALDE 
 
Home, si em permeten, jo comparteixo alguna de les anàlisis que s’han fet, 
començant per la del senyor Sanabra, i les reflexions respecte de les dificultats 
que ens aporta a l’Ajuntament més, no?, aquests plans, però també voldria, 
home, penso que posar negre sobre blanc que més enllà d’altres 
consideracions respecte si podria estar millor, si la llista d’àmbits en els quals 
es podia treballar i per tant presentar plans, és lo suficientment adequada a la 
realitat d’avui o no, si hauria de ser més ampli o no el tipo de treballs que es 
poden fer en aquests plans, que jo crec que podria i hauria de ser més ampli, 
en la línia del que deia el senyor Sánchez.  En aquests moments no hem de 
parlar... podem parlar de nova economia en alguns àmbits, però els qui fem 
mesures pal·liatives per la situació econòmica d’avui, i per tant pels aturats 
d’avui, probablement hem de pensar en una altra clau.  Tant defenso que hi 
hagin... hi hagués hagut una ampliació dels supòsits en els quals poder 
treballar, els problemes que genera als ajuntaments.  Parlàvem del vestuari, 
del material i dels problemes financers que això ens portarà, perquè aquestes 
persones cobraran, hauran de cobrar cada mes i la Generalitat no sé si té 
previst pagar-nos també cada mes.  En aquest sentit això generarà també uns 
problemes que haurà de resoldre doncs el govern, l’Ajuntament i en particular 
el senyor Sanabra, no?  Però, home, són 100... són molts recursos, eh?, que 
s’han posat per a aquesta situació d’un esforç gran per part del govern de la 
Generalitat.  Jo també el vull... crec que és important posar-lo de relleu.  El 
govern de la Generalitat ha posat sobre la taula molts recursos per pal·liar 
aquesta situació que... i en aquest sentit doncs em sembla que també és 
positiu destacar-ho.  Que podria haver-se fet millor?  Segur, sempre.  Que 
podrien haver-hi un... en fi, acurat més algun dels mecanismes?  Segur.  Però 
amb l’esforç i l’aposta per generar llocs de treball en aquelles persones que 
estan en situació d’atur, i per poder passar aquesta situació de crisi en la millor 
manera possible, i comparteixo doncs que el salari... pot imaginar el que 
penso, doncs ho comparteixo, però és destacable també i em sembla que és 
obligació també meva que també ho posi de relleu com una acció positiva i, en 
fi, una determinació positiva del president de la Generalitat i del govern de la 
Generalitat en el sentit de posar recursos sobre la taula del govern de la 
Generalitat, de la Generalitat en definitiva, per pal·liar la situació de crisi. 
 
Per acabar només voldria dir, i en aquests és normal que en aquest sentit 
doncs tinguem posicions els partits diferents, una altra cosa és el que hem de 
fer aquí, no?  El que hem de fer aquí jo crec que és acollir-nos, com vostès tots 
han dit, intentar doncs que quan... que tots 136 possibilitats siguin efectives, 
estiguin en el... treballant, que puguin cobrar aquests recursos, que puguin 



 

 

després doncs trobar feina i passar el millor possible, doncs, al menys 
malament possible aquesta situació. 
 
I finalment posicionar-me també, com feia el senyor Arrufat, en contra de la 
desaparició de les escoles-taller, que em sembla que és un error, eh? En 
aquest sentit han fet molt bona feina, i no només per la feina que han fet, sinó 
per la formació que han donat a les persones que han fet aquesta... han 
participat d’aquests projectes d’escola-taller.  Em sembla que hauria sigut bo 
mantenir-ho. 
 
Passem a la votació, per tant.  Vots a favor?  Abstencions?  S’aprova amb 
l’abstenció de la CUP i el vot a favor de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
   Abstenció: CUP (1) 
 

10. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. DONAR COMPTE DE L’ACORD 
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE RESOLUCIÓ DE LES 
PETICIONS D’AJUTS DESTINATS A ENTITATS, ASSOCIACIONS, 
I/O COL·LECTIUS PER A L’ANY 2010. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 10, ja dintre de Cohesió Social i Identitat, que és 
donar compte de l’acord de la Junta de Govern sobre la resolució de les 
peticions d’ajuts destinats a entitats, associacions i col·lectius per a l’any 2010. 
 
El secretari llegeix el text de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local: 
 
“Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament 
celebrada el dia 23 de març de 2010, que literalment diu: 
 
  - Destinar les quantitats relacionades amb càrrec a les partides 

corresponents, per fer front als convenis i subvencions de l’any 2010, 
segons el document que s’adjunta. 

 
  - Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la 

formalització del següent acord.” 
 



 

 

 

NOM DE L'ENTITAT 
Número de 
partida 

NIF Import Tipus contracte 

HOSPITALITAT DE LOURDES 01,169,21202 G-08696478 1.500 € SUBVENCIÓ 

CASA DE ANDALUCÍA 01,169,21202 G-58066093 600 € SUBVENCIÓ 

CASA CASTILLA LEÓN 01,169,21202 G-58106691 600 € SUBVENCIÓ 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ RAFAEL ALBERTI 01,169,21202 G-58785569 800 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DEL GARRAF 01,169,21202 G-60598067 500 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ BONSAI VILANOVA 01,169,21202 G-61219796 500 € SUBVENCIÓ 

HERMANDAD N.S. ROCÍO DE LA C. GARRAF 01,169,21202 G-63218895 750 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ LÚDICA LA COLLADA 01,169,21202 G-64578412 300 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ DE REIKI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 01,169,21202 G-64589195 450  € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ AMICS DEL COUNTRY DE VNG 01,169,21202 G-64676042 750 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ GUIXOT 01,169,21202 G-64725427 500 € SUBVENCIÓ 

AAVV BARRI DE MAR 06,169,20203 G-58308032 6.600 € CONVENI 

AAVV DE SANTA MARIA 06,169,48000 G-08844094 1.300 € CONVENI 

AAVV BARRI DE MAR 06,169,48000 G-58308032 3.400 € CONVENI 

AAVV DE LA PLAÇA DE LA SARDANA 06,169,48000 G-58325903 7.200 € CONVENI 

AAVV DE L'ARMANYÀ 06,169,48000 G-58516121 4.200 € CONVENI 

AAVV. DE SANT JOAN 06,169,48000 G-58662743 10.700 € CONVENI 

AAVV CAN MARQUÈS 06,169,48000 G-58800152 3.200 € CONVENI 

AAVV DEL TACÓ 06,169,48000 G-58904186 10.500 € CONVENI 

AAVV DEL MOLÍ DE VENT 06,169,48000 G-59030791 13.500 € CONVENI 

AAVV DE LA COLLADA-ELS SIS CAMINS 06,169,48000 G-59116285 4.200 € CONVENI 

AAVV DE LA GELTRÚ 06,169,48000 G-59301680 7.000 € CONVENI 

AAVV DEL CENTRE VILA 06,169,48000 G-60556776 8.000 € CONVENI 

AAVV FONDO SUMELLA 06,169,48000 G-60905775 4.200 € CONVENI 

AAVV DEL PRAT DE VILANOVA 06,169,48000 G-62205182 1.300 € CONVENI 

AAVV DE L'ARAGAI 06,169,48000 G-62676978 1.300 € CONVENI 

AAVV I PROPIETARIS BARRI DE RIBES ROGES 06,169,48000 G-64900327 1.000 € CONVENI 



 

 

 
FEDERACIÓ D’AAVV 06,169,48000 G-65010399 4.000 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA FRONTISSA 08,169,48200 G-61970620 1.100 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ CULTURAL ISLÀMICA 08,169,48200 G-62554233 900 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ GARRAF PLURAL 08,169,48200 G-63267991 600 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ GUINEA EQUATORIAL 08,169,48200 G-63937189 900 € CONVENI 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA GARRAF 08,169,48200 G-64302771 1.000 € CONVENI 

CREU ROJA 08,169,48200 Q-2866001-G 2.400 € CONVENI 

CÀRITAS 08,169,48200 Q-5800295-G 2.100 € CONVENI 

CAN PISTRAUS 09,466,48200 G-64365026 3.500 € CONVENI 

LA CRIDA 09,466,48202 G-60118569 750 € SUBVENCIÓ 

ORGANITZACIÓ ZERO 09,466,48202 G-61557484 3.500 € CONVENI 

CATALUNYA VOLUNTÀRIA. ASSES. MOBILITAT OJ 09,466,48202 G-62216098 5.000 € CONVENI 

ENDIMARI 09,466,48202 G-62963012 3.000 € CONVENI 

DESPERTA 09,466,48202 G-64288434 2.500 € CONVENI 

ESPAVILA 09,466,48202 G-64421458 3.000 € CONVENI 

ITUTU ACHÉ 09,466,48202 G-65174393 2.000 € CONVENI 

DK-YE 09,466,48202  2.000 € CONVENI 

DANSAIRES VILANOVINS 31,451,226,0602 G-08973810 18.375 € CONVENI 

XARXA D'ESPECTACLES 31,451,226,0602 G-59167288 4.500 € CONVENI 

ROSSEGALL 31,451,226,0602 G-59344911 1.500 € CONVENI 

GRUP INSTRUMENTAL DE  LA GELTRÚ 31,451,226,0602 G-60426079 450 € CONVENI 

JOVENTUTS MUSICALS 31,451,226,0602 G-62261391 1.800 € CONVENI 

CORAL MOIXAINA 31,451,226,0602 G-64619489 800 € CONVENI 

COR DE CAMBRA ISQUIONE 31,451,226,0602 G-64846033 800 € CONVENI 

ORFEÓ VILANOVÍ 31,451,226,0602 X-3233132E 1.200 € CONVENI 

IEP 31,451,489,01 G-08885311 3.000 € CONVENI 

PENYA FILATÈLICA 31,451,489,01 G-08944969 1.500 € CONVENI 

COLLA DE GEGANTERS 31,451,489,01 G-52216680 3.000 € CONVENI 

AE TALAIA 31,451,489,01 G-58124702 4.475 € CONVENI 



 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FOTOGRAFIA 31,451,489,01 G-58284803 2.500 € CONVENI 

DRAC DE VILANOVA 31,451,489,01 G-58302712 4.500 € CONVENI 

UNIÓ VILANOVINA 31,451,489,01 G-58302712 3.000 € CONVENI 

AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS 31,451,489,01 G-58550252 12.000 € CONVENI 

GRUP DE DANSA 31,451,489,01 G-58550278 500 € CONVENI 

MUSEU DEL MAR 31,451,489,01 G-58627498 1.000 € CONVENI 

AFEVI 31,451,489,01 G-58819707 1.900 € CONVENI 

BORDEGASSOS 31,451,489,01 G-59137562 17.000 € CONVENI 

CÍRCOL CATÒLIC 31,451,489,01 G-59167288 3.000 € CONVENI 

AEUGG 31,451,489,01 G-59195537 1.000 € CONVENI 

DIABLES DE VILANOVA 31,451,489,01 G-59967703 9.050 € CONVENI 

AMICS DE LA LÍRICA 31,451,489,01 G-59972745 2.200 € CONVENI 

DRAC DE LA GELTRÚ 31,451,489,01 G-60665817 2.000 € CONVENI 

AMICS DEL MUSEU VÍCTOR BALAGUER 31,451,489,01 G-61211959 3.000 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA 31,451,489,01 G-61427878 6.500 € CONVENI 

CERCAVILA DE L'IMAGINARI 31,451,489,01 G-62408000 6.500 € CONVENI 

UNESCO GARRAF 31,451,489,01 G-63617609 200 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL D'ENVEJA 31,451,489,01 G-63714562 600 € CONVENI 

KATHARSIS THEATRE 31,451,489,01 G-63948012 300 € SUBVENCIÓ 

FOMENT VILANOVÍ 31,451,489,01 G-64418189 6.000 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ CARPA JUANITA I PORRÓ 31,451,489,01 G-64532831 800 € CONVENI 

DIABLES DE LA COLLADA 31,451,489,01 G-64726417 800 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ CULTURAL ATENEU VILANOVÍ 31,451,489,01 G-65149262 300 € SUBVENCIÓ 

BALL DE LA MOIXIGANGA 31,451,489,01 Q-5800283C 800 € CONVENI 

FALCONS DE VILANOVA 31,451,489,01 V-61987327 2.000 € CONVENI 

DIABLESES DE LA GELTRÚ 31,451,489,01  600 € CONVENI 

AAVV BARRI DE MAR 31,451,489,01  1.000 € CONVENI 

AAVV LA GELTRÚ 31,451,489,01  4.500 € CONVENI 

AAVV SANT JOAN 31,451,489,01  2.500 € CONVENI 

AAVV TACÓ 31,451,489,01  2.000 € CONVENI 



 

 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ D'ESPORT BASE 33,340,22610 G-62543160 15.160 € CONVENI 

AMPA CEIP CANIGÓ 33,340,2260801 G-58229253 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA ESCOLA LLEBETX 33,340,2260801 G-58712449 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA CEIP POMPEU FABRA 33,340,2260801 G-59344812 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA DE L'ARJAU 33,340,2260801 G-59388215 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA ESCOLA STA. TERESA 33,340,2260801 G-59624544 400 € SUBVENCIÓ 

AMPA IES LLUCH I RAFECAS 33,340,2260801 G-59881581 600 € SUBVENCIÓ 

AMPA COL·LEGI SANT BONAVENTURA 33,340,2260801 G-59895326 800 €  

AMPA CEIP GINESTA 33,340,2260801 G-60187408 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA IES DOLORS MALLAFRÈ- IES BAIX A MAR 33,340,2260801 G-60283504 1.200 € SUBVENCIÓ 

AMPA COSSETÀNIA MARGALLÓ 33,340,2260801 G-61164257 1.200 € SUBVENCIÓ 

AMPA ESCOLA EL CIM 33,340,2260801 G-61254165 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA ESCOLA LA PAU 33,340,2260801 G-61705471 600 € SUBVENCIÓ 

AMPA SANT JORDI 33,340,2260801 G-63284277 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA CEIP ITACA 33,340,2260801 G-63886956 800 € SUBVENCIÓ 

AMPA CEIP VOLERANY 33,340,2260801 G-64270895 600 € SUBVENCIÓ 

AMPA MANUEL DE CABANYES 33,340,2260801 G-65174898 800 € SUBVENCIÓ 

AE TALAIA 33,340,48201 G-58124702 1.000 € CONVENI 

CLUB PATÍ VILANOVA   33,340,48201 G-58242421 22.000 € CONVENI 

CLUB ESPORTIU VILANOVA I LA GELTRÚ 33,340,48201 G-58262858 18.000 € CONVENI 

CLUB DE FUTBOL VILANOVA I LA GELTRÚ 33,340,48201 G-58496217 56.000 € CONVENI 

SEPC LA GAVINA 33,340,48201 G-58773227 200 € SUBVENCIÓ 

CLUB BILLAR VILANOVA I LA GELTRÚ 33,340,48201 G-58880030 800 € SUBVENCIÓ 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 33,340,48201 G-59488288 2.700 € SUBVENCIÓ 

FUNDACIÓ CLUB NÀUTIC VILANOVA 33,340,48201 G-60280039 1.500 € SUBVENCIÓ 

CLUB TENNIS TAULA VILANOVA 33,340,48201 G-60589454 2.700 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DEL GARRAF 33,340,48201 G-60598067 300 € SUBVENCIÓ 

CLUB CICLISTA VELO SPRINT VILANOVA 33,340,48201 G-61574331 2.700 € SUBVENCIÓ 

CLUB ESPORTIU ALFA 33,340,48201 G-62217609 2.700 € SUBVENCIÓ 

CLUB HÍPIC ROSPER 33,340,48201 G-62492970 300 € SUBVENCIÓ 



 

 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ D'ESPORT BASE 33,340,48201 G-62543160 40.840 € CONVENI 

CLUB TRIATLÓ VILANOVA I LA GELTRÚ  33,340,48201 G-63427736 1.500 € SUBVENCIÓ 
SEL VILANOVA I LA GELTRÚ  
(SEC. ESP. ASSOCIACIÓ PENYA RUGBY LA LLEGANYA) 

33,340,48201 G-63610778 900 € SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ DE DONES NAVEGANTS TANIT 33,340,48201 G-64132897 300 € SUBVENCIÓ 

CLUB BÀSQUET SAMÀ 33,340,48201 G-641845269 3.300 € SUBVENCIÓ 

AE LLAGUTS CONFRARIA DE PESCADORS 33,340,48201 G-64449689 300 € SUBVENCIÓ 
ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE JOSHIMON KARATE DO 
SHORIN RYU 33,340,48201 G-65050528 300 € SUBVENCIÓ 

CLUB PATÍ VILANOVA FUNDACIÓ PRIVADA  33,340,48201 V-64597701 34.000 € CONVENI 

CLUB ESPORTIU AZIMUT 33,340,48201 V-64642739 270 € SUBVENCIÓ 

JUNTA CAN PAHISSA 34,231,48000 ---------- 2.150 € SUBVENCIÓ 
FRATERNITAT CRISTIANA DE PERSONES 
DISCAPACITADES 

34,231,48000 G-08328486 500 € SUBVENCIÓ 

GRUP DE JUBILATS CCOO 34,231,48000 G-08496606 200 € SUBVENCIÓ 

AULA D'EXTENSIÓ DE LA GENT GRAN 34,231,48000 G-59195537 1.700 € CONVENI 

AMICS DE LA GENT GRAN 34,231,48000 G-60017464 4.400 € CONVENI 

ALBA LACTÀNCIA MATERNA 34,231,48000 G-60447000 250 € CONVENI 

CE DRAC MÀGIC 34,231,48000 G-60618402 2.650 € CONVENI 

GENT GRAN DE LA MAR 34,231,48000 G-60923695 300 € SUBVENCIÓ 

COMPEX 34,231,48000 G-61862249 2.800 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ DE DONES LA FRONTISSA 34,231,48000 G-61970620 1.600 € CONVENI 

AI MARE! ASSOC. DE SUPORT A LA LACTÀNCIA 
MATERNA 34,231,48000 G-64554850 250 € CONVENI 

GRUP DE CANT L'ALBADA 34,231,48000 G-64859507 1.650 € CONVENI 

CE L'ESPURNA 34,231,48000 Q-5800102 2.500 € CONVENI 

CE ELS GRUMETS 34,231,48000 Q-5800191-H 1.000 € CONVENI 

CE LA GELTRÚ 34,231,48000 Q-5800283-C 2.800 € CONVENI 

CE LA CAPSA 34,231,48000 Q-5800295-G 1.000 € CONVENI 

L'ASSOCIACIÓ MARINADA 35,230,48000 en tràmit 750 € CONVENI 



 

 

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ 
PRECOÇ (CDIAP GARRAF) 

35,230,48000 G-08992216 3.000 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER JUNTA 
LOCAL DE VNG 

35,230,48000 G-28197564 750 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROMIÀLGIA 35,230,48000 G-43595206 1.200 € CONVENI 
ATRA ASSOCIACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES 
ADICCIONS 35,230,48000 G-58219874 1.600 € CONVENI 

DELEGACIÓ GARRAF ASS. CATALANA PARKINSON 35,230,48000 G-58276072 1.200 € CONVENI 
ASSOCIACIÓ ALFA PRO DISMINUIDOS PSÍQUICOS 
COMARCA GARRAF 

35,230,48000 G-59485664 300,00 € SUBVENCIÓ 

AMICS DE LA GENT GRAN 35,230,48000 G-60017464 5.400 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DEL GARRAF 35,230,48000 G-60219763 1.000 € CONVENI 

FORMACIÓ I TREBALL. FUNDACIÓ PRIVADA 35,230,48000 G-60229846 4.000 € CONVENI 

ALBA LACTÀNCIA MATERNA 35,230,48000 G-60447000 600 € CONVENI 

ASS FAMILIARS AMICS DELS MALALTS MENTALS 35,230,48000 G-62059043 750 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE DEL GARRAF 35,230,48000 G-62297676 750 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ SUPORT 35,230,48000 G-63129860 3.500 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ SÍNDROME DE SJÖGREN 35,230,48000 G-64411481 800 € CONVENI 
AI MARE, ASSOCIACIÓ DE SUPORT A LA LACTÀNCIA 
MATERNA 

35,230,48000 G-64554850 600 € CONVENI 

CENTRE D'ATENCIÓ SOCIAL I DE LA SALUT CAPSIS 35,230,48000 J-64186836 0,00 € CONVENI 

CARITES INTERPARROQUIAL 35,230,48000 Q-5800295-G 2.000 € CONVENI 
SERVEI D'HABITATGE SOCIAL PARRÒQUIA ST. JOAN 
BAPTISTA 

35,230,48000 R-5800102-E 3.400 € CONVENI 

AAVV DEL CENTRE VILA 41,151,61911 G-60556776 3.000 € SUBVENCIÓ 

AAVV CASERNES 41,151,61911 G-62705546 1.300 € CONVENI 
APMA, AGRUPACIÓ PER LA PROTECCIÓ DEL MEDI 
AMBIENT 

42,170,48000 G-59642785 1.000 € SUBVENCIÓ 

SOS RACISME  G-58958323 0,00 € CONVENI 

ASSOCIACIÓ CANDOMBE  G-63456784 0,00 € CONVENI 

   555.570 €  

                                       



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Tal com ha explicat el senyor secretari, de fet és 
l’acord i donar compte de la suma de les propostes que s’han rebut en totes les 
regidories en quant a acollir-se les entitats i associacions i col·lectius de la 
nostra ciutat pel tema dels convenis i de les subvencions.  La quantitat 
econòmica ve a ser la mateixa que l’any passat.  Ja saben que a la majoria de 
regidories d’enguany doncs el pressupost era pràcticament el mateix i el que 
hem fet ha estat bàsicament mantenir, amb alguns increments, i treballar 
sobretot per part dels tècnics municipals en aprofundir que els convenis doncs 
donar el màxim de resultat, no?  Un conveni no deixa de ser un pacte, un acord 
entre l’entitat i col·lectiu i l’Ajuntament, en què hi ha unes obligacions, i a canvi 
de fer unes coses es rep o bé en serveis o bé en diners, en aquest cas la 
quantitat dels 577.000 euros doncs és una quantitat prou important.  
Segurament que d’aquí a final d’any hi ha uns convenis amb algunes entitats 
que encara no estan tancats del tot i, per tant, estarem al mateix percentatge o 
potser una miqueta més per sobre que l’any 2009. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé. Paraules?  Molt bé, doncs gràcies, senyor Álvaro.  
 
S’ha donat compte de l’acord de la Junta de Govern Local. 
 

11. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA D’USOS I 
FUNCIONAMENT DELS ESPAIS D’ENTITATS DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 11, que és l’aprovació de la proposta de modificació 
de la Normativa d’usos i funcionament dels Espais d’Entitats de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atès que en la sessió extraordinària del Ple del dia 30 juliol de 2001 es va 
aprovar la Normativa d’usos i funcionament dels Espais d’Entitats de Vilanova 
i la Geltrú. 



 

 

 
Atès que cal modificar la Normativa, per tal d’adequar-la a les noves 
circumstàncies que requereixen els Espais d’Entitats, s’acorda: 
 
“PRIMER. Modificar en part la NORMATIVA D’USOS I FUNCIONAMENT 
DELS ESPAIS D’ENTITATS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, en la qual s’afegirà 
en l’apartat 4.1.1 el següent text:  
 
Els espais seran per a ús preferent de grups, col·lectius, coordinadores i/o 
entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (en endavant, 
entitats), prèvia sol·licitud “per part del president/a de l’Entitat”, i posterior 
autorització.  
 
“Caldrà especificar el motiu de la xerrada, col·loqui, exposició o acte, i en 
cas que el motiu de l’acte no coincidís amb el que s’havia descrit en la 
instància de sol·licitud, l’Ajuntament es reserva el dret de sancionar 
l’entitat i/o restringir-ne l’ús en properes activitats.” 
 
SEGON. Sotmetre aquesta modificació a informació publica mitjançant un 
anunci al BOP, per un termini de 30 dies, quedant aprovada definitivament si 
no es produeixen al·legacions. 
 
TERCER. Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris per a la formalització d’aquest acord.“ 
 
 

NORMATIVA D’USOS I FUNCIONAMENT DELS ESPAIS D’ENTITATS  
DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància de l’associacionisme com 
a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat. En aquest sentit, 
el Pla de Mandat de l’Ajuntament 1999-2003 recull entre d’altres accions adreçades a 
aquest sector, la voluntat de posar a l’abast del sector associatiu, espais per a 
desenvolupar amb qualitat les seves activitats. 
 
Aquesta normativa té com a finalitat regular l’ús i el funcionament dels Espais 
d’Entitats de Vilanova i la Geltrú, que actualment són els següents: l’Espai d’Entitats 
del carrer de Sant Pau número 13, propietat de Caixa Penedès i amb cessió d’ús a 
l’Ajuntament d’aquesta ciutat, i del Toc, del carrer de Sant Sebastià número 11, de 
propietat municipal. 
 
Qualsevol entitat, col·lectiu o grup de persones que vulgui fer ús d’algun d’aquests 
espais, haurà de complir tot allò que s’estableix en aquest document.  
 



 

 

Els Espais d’Entitats són doncs, equipaments oberts al moviment associatiu de la 
ciutat de Vilanova i la Geltrú creats amb l’objectiu de posar a l’abast de les entitats, 
associacions i col·lectius de la vila, eines i espais per al desenvolupament de les 
seves activitats amb qualitat i com a base d’una major cooperació associativa i de 
reforçament de la presència de les entitats en la vida de la ciutat. 
 
2. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ 
 
Tenint en compte la realitat associativa de la nostra ciutat, el model de gestió que es 
planteja per aquests espais d’entitats està basat en un sistema de corresponsabilitat 
entre Ajuntament i entitats.  
 
En aquest sentit, si bé la gestió directa anirà a càrrec de la Regidoria responsable 
d’aquests equipaments, la voluntat de desenvolupar un sistema de corresponsabilitat 
fa que es consideri necessària la existència d’una comissió d’entitats. 
 
2.1 COMISSIÓ D’ENTITATS 
 
2.1.1 Objectiu  
La Comissió d’Entitats té per objectiu establir un marc de treball comú entre les 
entitats usuàries de l’equipament i el propi Ajuntament alhora que ha de facilitar la 
participació d’aquestes entitats en la gestió de l’Espai d’Entitats.  
 
2.1.2 Estructura 
La Comissió d’Entitats estarà formada per totes les entitats usuàries de l’equipament i 
per personal tècnic municipal relacionat amb el món associatiu. 
 
2.1.3 Funcionament 
El funcionament d’aquesta comissió es planteja amb caràcter obert i el ritme de 
treball es marcarà en funció de les necessitats que es vagin plantejant. 
 
2.1.4 Funcions 
Aquesta Comissió serà la responsable de vetllar pel compliment d’aquesta normativa 
així com del seguiment i control de l’ús i de la gestió de l’espai, i de la elaboració de 
propostes de programació i dinamització per tal de fer de l’equipament un element viu 
i enriquidor de la vida social i cultural de la ciutat. 
 
A més, aquesta comissió podrà elaborar un reglament de règim intern de 
l’equipament que haurà de comptar amb el vist-i-plau municipal i realitzarà una 
valoració anual de la gestió i  funcionament de l’equipament que servirà a 
l’Ajuntament per millorar la gestió i qualitat dels serveis dels Espais d’Entitats. 
 
3. HORARI DE FUNCIONAMENT 
 
Inicialment, els Espais d’Entitats restaran oberts les 24 hores del dia, tots els dies de 
l’any, a excepció feta d’aquelles ocasions que per algun motiu extraordinari 
l’equipament s’hagi de tancar o destinar a un altre ús. 
 
 



 

 

4. CESSIÓ D’ESPAIS  
 
4.1 CONSIDERACIONS GENERALS   
 
4.1.1 Destinataris 
Els espais seran per a ús preferent de grups, col·lectius, coordinadores i/o entitats 
sense ànim de lucre de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (en endavant, entitats), prèvia 
sol·licitud per part del President/a de l’Entitat, i posterior autorització. 
 
Caldrà especificar el motiu de la xerrada, col·loqui, exposició o acte, i en cas que el 
motiu de l’acte no coincidís amb el que s’havia descrit en la instància de sol·licitud, 
l’Ajuntament es reserva el dret de sancionar l’entitat i/o restringir-ne l’ús en properes 
activitats.   
 
Les autoritzacions d’ocupació de l’Espai d’Entitats del carrer de Sant Pau, aniran  
vinculades al manteniment del conveni de col·laboració entre l’Obra social de Caixa 
Penedès, propietària de l’immoble i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  
En tots els casos, les activitats que es realitzin hauran de ser obertes, d’interès social, 
culturals, lúdiques o formatives i oferir un servei a les ciutadanes i ciutadans de 
Vilanova i la Geltrú i tindran prioritat aquelles activitats que responguin a un interès 
general. 
 
4.1.2  Característiques 
Tots els Espais d’Entitats disposen de tres tipus d’espais:  
a) Despatxos d’us compartit com a seu de l’entitat, que disposarà d’una taula, tres 
cadires i un armari, aquest darrer per a ús exclusiu. 
b) Espais amb caràcter polivalent (sala d’actes i/o exposicions i sala de reunions i/o 
tallers 
c) Sala de recursos i suport a entitats. Aquesta sala disposa d’equipament informàtic, 
telèfon, fax, connexió a Internet i documentació a disposició de les entitats. 
 
4.2 PROCEDIMENT 
 
Totes les sol·licituds s’hauran de fer per escrit seguint el model creat per aquest 
efecte i l’Ajuntament podrà sol·licitar a l’entitat la documentació que consideri 
oportuna. Totes les sol·licituds s’hauran de fer amb una antelació mínima d’una 
setmana i es tindrà en compte l’ordre de sol·licitud. 
 
En funció del tipus d’espai, existiran dos tipus de sol·licituds:  
 
a)  Les que regularan l’ús continuat dels despatxos i espais polivalents, que hauran 

de comptar amb el vist-i-plau de la Comissió Informativa competent i que es 
regularan a través de convenis anuals que seran aprovats per la Comissió de 
Govern. 

 
b)  Les que regularan l’ús de les sales amb caràcter polivalent que només hauran de 

comptar amb la corresponent autorització de la Regidoria responsable de la 
gestió de l’equipament. 



 

 

4.3 PREU 
 
El preu d’ús d’aquests espais vindrà regulat per les ordenances fiscals vigents quant 
a taxa per a l’utilització d’edificis municipals i d’altres instal·lacions.  
 
D’acord amb les ordenances, en tots els casos, l’entitat haurà de dipositar una fiança 
que serà retornada un cop finalitzada l’activitat sense que s’hagi produït cap 
desperfecte. En cas contrari, es podrà denegar el retorn de la fiança i reclamar, si els 
desperfectes superen la quantitat dipositada, el pagament total dels desperfectes 
ocasionats d’acord amb el que s’assenyala en el punt 9 d’aquesta normativa. 
 
4.4 RÈGIM D’ÚS 
 
4.4.1 Les entitats hauran de facilitar a l’Ajuntament la relació de les persones que 
utilitzaran habitualment les seves instal·lacions, seguint el model creat per aquest 
efecte. Aquest requisit serà imprescindible per tenir-hi accés i les entitats, hauran de 
comunicar per escrit qualsevol modificació d’aquesta relació. 
 
4.4.2 Les entitats tenen la responsabilitat de mantenir les instal·lacions en el mateix 
estat en què es trobaven abans d’utilitzar-les. És per això que tal i com s’assenyala 
en l’apartat anterior, les entitats hauran d’assumir el cost de qualsevol desperfecte 
ocasionat a les sales o al material que hi hagi a l’equipament. 
 
4.4.3 Només restaran a la disposició de les entitats les sales i/o els equipaments 
sol·licitats i en els horaris sol·licitats i en aquest sentit, no es podran fer servir espais 
comuns o d’altres espais i/o equipaments sense l’autorització de la Regidoria 
responsable de l’equipament. 
 
4.4.4 En els diferents espais no està permès:  
 
-El consum de tabac ni de begudes alcohòliques. 
-Menjar, excepte en activitats que s’autoritzi el contrari 
-Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de 
combustió o explosió. 
-L’accés d’animals excepte en situacions concretes 
 
4.4.5 Depenent del tipus d’acte o activitat que es desenvolupi, l’entitat haurà de 
disposar de la corresponent assegurança. 
 
4.4.6 Les entitats que utilitzin algun dels espais de caràcter polivalent, hauran de 
nomenar una persona responsable que serà qui vetllarà pel control i seguretat de 
l’espai utilitzat. 
 
4.4.7 En els despatxos, les entitats només podran desenvolupar les activitats pròpies 
de secretaria i seu tècnica, no podent-se realitzar cap altre activitat sense autorització 
expressa de la Regidoria responsable de l’equipament. L’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, podrà negar l’autorització d’ús de sales quan les activitats a realitzar puguin 
causar molèsties evidents per a les persones usuàries de l’equipament o del veïnat, 
fins i tot en aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però en què 



 

 

posteriorment es demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades 
prèviament. 
 
4.4.8 Les entitats que tinguin la previsió d’utilitzar aparells elèctrics o electrònics que 
suposin un consum superior als 2.000 wats, hauran de comptar amb l’autorització 
expressa de la Regidoria responsable de l’equipament. 
 
4.4.9 La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per un temps 
definit i amb l’equipament acordat. El muntatge i el desmuntatge d’aquest equipament 
serà responsabilitat de l’entitat sol·licitant.  
 
4.4.10 Les condicions d’ús de la sala de recursos i suport a entitats, d’acord  amb les 
ordenances fiscals vigents, es detallaran en el corresponent conveni o en el 
document d’autorització puntual signat entre l’entitat i l’Ajuntament. En qualsevol cas 
però, caldrà omplir degudament les fitxes d’utilització de cada recurs. L'Ajuntament es 
farà càrrec del manteniment dels recursos així com del consum telefònic, de fax i 
Internet quan aquests s’hagin autoritzat. La detecció d’excessos no justificats en els 
esmentats consums o la no cumplimentació de les fitxes d’utilització dels recursos, 
pot ser causa de sanció, d’anul·lació de l’autorització i de resolució del conveni. 
 
4.4.11 Les entitats hauran de notificar a la Regidoria responsable de la gestió de 
l’equipament la detecció de qualsevol anomalia per tal que aquesta pugui corregir-la 
el més aviat possible i garantir així la qualitat del servei. 
 
4.4.12 Les entitats assumiran la responsabilitat de tot dany que la seva activitat pugui 
ocasionar al personal o als bens mobles, immobles i instal·lacions de l’equipament. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, quedarà exempt de qualsevol 
responsabilitat respecte de l’activitat desenvolupada i de tot allò que d’aquesta se’n 
derivi, així com del mobiliari, utillatge i altre material que les entitats tinguin dipositat 
en els espais que utilitzi. 
 
4.4.13 Les entitats que facin ús d’algun despatx com a seu, hauran de participar 
activament de la Comissió d’Entitats d’acord amb el punt 2.1 d’aquesta normativa. 
 
4.4.14 La no utilització continuada de l’espai sol·licitat en els horaris establerts sense 
causa justificada podrà comportar la pèrdua de la cessió. 
 
4.4.15 Els casos no previstos en aquesta normativa seran estudiats de manera 
particular per la Regidoria responsable de la gestió de l’equipament. 
 
5. CESSIÓ DEL MATERIAL 
 
Cada equipament disposarà d’un inventari de tot el material que conté. El material de 
propietat municipal es podrà cedir de manera puntual a les entitats com a 
complement d’una activitat a fer en el si de l’equipament. 
 
Per tal de formalitzar la cessió caldrà emplenar correctament la corresponent fitxa de 
sol·licitud de material. 
 



 

 

L’entitat sol·licitant es fa responsable de la cura del material  i de retornar-lo en les 
mateixes condicions en que se li ha cedit. En cas que es produeixi algun desperfecte 
es farà càrrec de la despesa ocasionada. Si el/la responsable no volgués fer-se’n 
càrrec, aquest fet podrà comportar una sanció d’acord amb el que s’assenyala en el 
punt 9è d’aquesta normativa i fins i tot es podrà recórrer a la via jurídica corresponent. 
 
6. NETEJA DELS ESPAIS 
 
La neteja normal dels espais anirà a càrrec de l’Ajuntament. En el cas que es realitzin 
activitats que comportin una neteja complementària, aquesta anirà a càrrec de 
l’entitat usuària que se’n farà responsable en tot moment. 
 
7. CONSERVACIÓ DE L’ESTRUCTURA I INFRAESTRUCTURA 
 
La conservació del bon estat dels espais és responsabilitat de totes les persones i 
entitats usuàries de l’equipament. En el moment en què es detecti una conducta que 
vagi en detriment de la conservació dels espais, aquest fet podrà comportar una 
sanció d’acord amb el que s’assenyala en el punt 9 d’aquesta normativa.  
 
En el moment en què es produeixin desperfectes per negligència dels usuaris o 
usuàries, caldrà abonar el cost d’aquests, podent ser o no, al mateix temps, 
sancionades econòmicament la persona o persones que els ha ocasionat, i/o l’entitat 
organitzadora de l’activitat. 
 
8. CUSTÒDIA I RESPONSABILITAT DE LES CLAUS 
 
L’equipament disposa d’una clau d’accés i d’un sistema de control d’accés mitjançant 
targetes de banda magnètica.  
 
Podran sol·licitar les claus i la corresponent targeta d’accés als espais, els 
responsables de les entitats que hagin emplenat en el seu moment el full de sol·licitud 
i serà de la seva responsabilitat, custodiar i vetllar pel seu manteniment i bon ús. 
 
Si per qualsevol motiu es produeix una pèrdua d’aquest material, anirà a càrrec de 
l’entitat el cost de la seva reposició, sense perjudici que pugui sancionar-se d’acord 
amb el punt 9 d’aquesta Normativa, si es considera que la pèrdua ha estat per 
negligència.  
 
Serà responsabilitat de la Regidoria que gestioni aquests equipaments el conèixer i 
fer el manteniment, en tot moment, dels jocs de claus i targetes distribuïts. 
 
9. SANCIONS 
 
9.1 Qualsevol entitat que no respecti el compliment d’aquesta normativa i en funció 
de la gravetat, podrà ser sancionada de la forma següent: 
 
-Amb una sanció econòmica de fins a 150 euros. 
-Amb la retirada, parcialment o totalment del permís d’utilització de l’espai. 
 



 

 

9.2 Qualsevol entitat que no faci un bon ús dels espais cedits, se la podrà sancionar 
econòmicament fins a 150 euros, a més d’afrontar la totalitat de les despeses 
produïdes pels desperfectes ocasionats i la conseqüent pèrdua de la fiança 
dipositada. 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Si tenen tots coneixement de la modificació... intervencions?  Passem 
a la votació, doncs.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

12. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA 
XARXA PERIFÈRICS D’ENS LOCALS I ENTITATS QUE 
TREBALLEN PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA 
PREVENCIÓ EN L’ÀMBIT DE DROGUES. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número 12, que és la proposta d’adhesió a la Xarxa Perifèrics 
d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció 
en l’àmbit de les drogues. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
El consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del 
punt de vista social i de la salut, i que es constitueix com un fenomen 
multicausal i multidimensional, perquè les seves conseqüències es manifesten 
tant en la vessant física com en la psicològica i social. 
 
Les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la 
importància que atorguen a les iniciatives locals en aquest camp. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està desenvolupant programes de 
prevenció en l’àmbit de les drogues i la Xarxa pot ser una eina de millora i 
suport a aquestes accions. 
 
Com és un fet notori que els municipis no viuen una situació aïllada en relació 
amb la problemàtica que suposen les drogues, sinó que la situació és comuna 
i global, i que el fet de treballar en xarxa és una estratègia que pot aportar més 
beneficis i optimitzar costos i recursos. 
 



 

 

En aquest sentit, des de l’any 2001 un grup d’ens locals i entitats de prevenció 
en l’àmbit de les drogues es reuneixen periòdicament per compartir 
experiències i esforços, i per reflexionar davant aspectes nous de la realitat de 
les drogues i els patrons de consum. 
 
Les competències dels ens locals en l’àmbit de la prevenció i la promoció de la 
salut vénen establertes per  la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local; els articles 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 
la Llei 20/85, de 25 de juliol, sobre mesures i accions per a la prevenció i 
assistència a Catalunya en matèria de substàncies que poden generar 
dependència.  
 
Per això, la Comissió Informativa l’Àrea de Cohesió Social i Identitat proposa 
al Ple l’adopció del següent  

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa 
Perifèrics d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la 
prevenció en l’àmbit de les drogues. 
 
SEGON. Manifestar l’acord amb els següents objectius derivats del document 
fundacional adjunt: 
  

• Reflexionar i definir les bases per a un model d’intervenció comunitària 
d’àmbit local en matèria de drogues a Catalunya. 

• Compartir elements tècnics (programes, propostes, metodologies i 
estratègies) en matèria de prevenció i promoció de la salut. 

• Impulsar iniciatives d’intervenció i accions comunes segons 
disponibilitat pressupostària: compartir experiències i recursos per al 
desenvolupament de les intervencions necessàries en matèria de 
prevenció en l’àmbit de les drogues en els diferents punts del territori. 

• Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes de 
prevenció en l’àmbit de les drogues: clarificació de competències de les 
diferents administracions i de les fonts de finançament. 

 
TERCER. Desenvolupar activitats, programes o plans de prevenció de 
drogues seguint les línies estratègiques i d’intervenció consensuades a través 
de l’“Estratègia Nacional” i el “Pla d’Actuació en prevenció 2010-2016: 
Consum de drogues i problemes associats” de la Generalitat de Catalunya, 
amb el compromís de donar-hi continuïtat i estabilitat. 
 



 

 

QUART. Nomenar per al present mandat corporatiu la Sra. Encarna Grifell i 
Martín com a representat polític i la Sra. Neus Pijoan i Gallego com a 
representant tècnic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a la Xarxa 
Perifèrics.” 
 
 

DOCUMENT FUNDACIONAL DE “PERIFÈRICS” 
 
1. PRESENTACIÓ 
 
La Xarxa Perifèrics és una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció 
de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament des 
de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes 
nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum. 
 
L’any 2005 es va convidar a formar-hi part a la Subdirecció General de 
Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i, amb el temps, s’han incorporat 
nous perfils al grup com àrees de joventut, entitats i associacions que també es 
dediquen a la prevenció dels usos problemàtics de drogues i la promoció de la salut. 
 
Actualment està format per: Ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Vilanova i la 
Geltrú, Vilafranca del Penedès, Girona, Amposta, Lleida i Sant Sadurní d’Anoia; 
consells comarcals del Pla d’Urgell i del Baix Camp; Mancomunitat Penedès-Garraf; 
CAS Tortosa; Associació PDS; ASSAUPAM; GASS; CEPS; EdPac, i la Subdirecció 
General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat, amb el 
suport de la Xarxa Sida i Món Local. 
 
Les trobades van començar per fer front a la percepció de: 
 

• L’aïllament professional dels tècnics i tècniques locals en quant a un marc de 
referència teòric i operatiu en relació amb la prevenció en l’àmbit de les 
drogues. 

• La manca de coordinació d’una manera sistemàtica i global entre la tasca feta 
des del territori i la tasca feta des d’altres administracions supralocals. 

 
L’ús del mot Perifèrics, és conseqüència d’aquest sentiment amb la voluntat d’integrar 
la participació de qualsevol ens o entitat que treballi per assolir els objectius de la 
Xarxa. 
 
2. JUSTIFICACIÓ 
 
2.1. El fenomen del consum de drogues 
 
Entenem el fenomen com a: 
 
Complex perquè tant en el seu inici com en el manteniment conflueixen factors 
personals, familiars, relacionals, educatius, laborals, socials, econòmics, culturals i 
polítics; i multiforme, perquè origina diversos perfils de consumidors/es en funció de 



 

 

la finalitat, la situació i l’estil de consum; de l’edat de l’usuari/a; de la substància 
consumida; de la situació personal, i de l’entorn social. 
 
Aquesta visió multifactorial i diversificada dels usos i abusos de drogues ens porta 
a superar concepcions reduccionistes. Cal adoptar una perspectiva més àmplia: la 
dimensió social, que integri i reordeni les intervencions educatives, laborals, 
mèdiques, psicològiques, polítiques i judicials. La conseqüència immediata d’aquest 
enfocament és la comprensió que les intervencions han d’estar orientades des de la 
responsabilitat compartida tant per la persona com per l’entorn social, que té el 
compromís d’articular els mecanismes necessaris per abordar les situacions que es 
derivin dels usos de drogues. 
 
La prevenció1, constitueix el mitjà més eficaç per a l’abordatge dels consums de 
drogues i els problemes que s’hi associen. Entenem per actuacions preventives 
universals un conjunt de mesures i processos educatius planificats que afavoreixin el 
desenvolupament de factors de protecció i disminueixin els factors de risc, amb 
l’objecte d’aconseguir instaurar estils de vida positius, saludables i autònoms, que 
facilitin diferents itineraris de construcció de la pròpia identitat psicosocial, dels quals 
les drogues no formin un pilar bàsic, des d’una actuació interdisciplinària i 
multidimensional. 
 
S’assumeix l’existència d’usos problemàtics de drogues que no podrien ser evitables i 
generarien danys a la població consumidora i/o a tercers. Això farà necessari el 
desenvolupament d’actuacions preventives selectives adreçades als grups que estan 
en circumstàncies de risc especial, així com el suport i la coordinació amb les 
intervencions adreçades a disminuir els danys ocasionats per aquests consums. 
 
També cal tenir en compte que hi ha usuaris/es de drogues per als quals no suposa 
cap problema l’ús d’aquestes substàncies, per a qui aquests comportaments són a 
l’esfera de les decisions personals i de la vida privada. 
 
2.2. Idoneïtat del marc local 
 
L’àmbit territorial (municipi, agrupació de municipis, comarca...) inclou tots i cadascun 
dels agents que tenen incidència al territori, ja siguin administracions públiques, 
col.lectius professionals o entitats civils o socials, de tal manera que se li confereix 
una dimensió comunitària. 
 
La posició que té l’Ajuntament com a administració més pròxima a la ciutadania fa 
que tingui una millor disposició per identificar els seus problemes i respondre-hi amb 
celeritat. 
 
L’àmbit local esdevé l’espai òptim per cercar complicitats i per generar dinàmiques 
participatives i coresponsables entre tots els agents implicats. 

                                            
1 Referència: Llibre blanc de la prevenció a Catalunya. Part II: “Estratègia Nacional de 
Prevenció: consum de drogues i problemes associats”. 

 



 

 

 
D’aquesta manera ho recull l’Organització Mundial de la Salut quan fa les 
recomanacions següents: 
 

• “Els programes (...) han d’ésser locals en el seu origen, enfocament, 
compliment i administració.” 

• “Les estratègies i polítiques nacionals o generals han de donar suport a 
les iniciatives locals.” 

 
Aquestes recomanacions han tingut reflex en la normativa estatal mitjançant el Pla 
Nacional sobre Drogues, aprovat el 24 de juliol de 1.985. Entre els objectius generals, 
es preveu: 

• “Desenvolupar instruments que permetin valorar els nivells de risc i de 
protecció d’una determinada comunitat i que facilitin l’avaluació de 
l’eficàcia de les intervencions.” 

 
La normativa administrativa vigent a Catalunya reconeix en l’àmbit de l’Administració 
local la plena competència municipal pel desenvolupament de polítiques de 
prevenció, serveis i reinserció social, entre les quals es poden incloure accions 
formatives en matèria de prevenció i lluita contra les drogues. 
 
Aquesta normativa queda reflectida a la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; als articles 66 i 71 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i per la 
Llei 20/85, de 25 de juliol, sobre mesures i accions per a la prevenció i assistència a 
Catalunya en matèria de substàncies que poden generar dependència. 
 
A més, la recentment aprovada pel parlament, Llei de Salut Pública de Catalunya, 
considera fonamental garantir la resposta a les necessitats en matèria de salut 
pública i l’equitat en la gestió dels riscos de la salut amb una atenció especial al 
territori i a l’àmbit local. Per això crea l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que 
operativitza l’impuls descentralitzador que es dóna al sistema sanitari català. 
 
Ens sentim confiats i esperançats, des del món local, del desenvolupament de 
l'Agència de Salut Pública de Catalunya, en el marc de la nova Llei de salut pública 
18/2009, aprovada al Parlament de Catalunya el 14 d’octubre de 2009, com també, 
del desplegament dels 37 Governs Territorials de Salut (GTS). Creiem que són unes 
eines que afavoriran la promoció de la salut en els nostres territoris. 
 
Pel que fa al marc conceptual de la prevenció sobre drogues, s’ha de tenir en compte 
l’Estratègia Nacional de Prevenció: consums de Drogues i problemes associats. 
Elaborada pel Departament de Salut, a través de la Subdirecció General de 
Drogodependències emprant un procés participatiu amb professionals dels ens 
locals, administracions i experts en l’àmbit de la prevenció. A l’Estratègia 
s’estableixen les línies estratègiques a seguir en l’àmbit preventiu i emmarca i 
defineix el Pla d’Actuació en Prevenció 2010-2015. Que operativitza les actuacions 
preventives sobre drogues, tenint en compte l’evidència disponible. 
 



 

 

2.3. Estratègies i elements bàsics d’intervenció des de l’àmbit local 
 
La participació de tots els agents que intervenen, actuen i conviuen a la comunitat 
ha d’esdevenir tant una estratègia com un objectiu en si mateixa. Tanmateix, la 
participació ha de permetre el repartiment de tasques i responsabilitats de manera 
organitzada per actuar de forma coresponsable. 
 
Els lligams i valors comunitaris són elements que cal prioritzar i reforçar amb 
l’objectiu de crear i mantenir viu un ambient de motivació i compromís permanent de 
les persones que intervenen en un territori concret. 
 
Els protagonistes, tant en qualitat de subjectes emissors com de subjectes 
receptors de les accions, són els ciutadans i les ciutadanes, independentment de la 
seva qualitat de polítics, tècnics, professionals, voluntaris, afectats, etc. 
 
Les estratègies i les metodologies de treball que es proposem han de disposar d’un 
aval i reconeixement tècnic i científic: els problemes associats al consum de 
drogues són complexos. Els plans i programes locals precisen de coneixements, 
actituds i procediments adequats per desenvolupar solucions encertades i eficaces. 
S’han d’aprofitar els avenços de la ciència i la tecnologia per desenvolupar propostes 
d’èxit. 
 
Els problemes associats al consum de drogues són multifactorials (mèdics, socials, 
laborals, psicològics); per això calen programes concebuts des d’un enfocament 
multidisciplinari i transversal.  
 
La sostenibilitat és una eina bàsica per reforçar la credibilitat de qualsevol programa 
mitjançant el compromís del seu manteniment en el temps. 
 
3. CONSTITUCIÓ FORMAL DE LA XARXA 
 
La Xarxa Perifèrics existeix en un nivell tècnic de relació i coordinació des de l’any 
2001. En aquests moments, i després d’un debat intern, i d’haver organitzat el 1r 
Espai de Trobada per a professionals de la prevenció en l’àmbit de drogues a Lleida 
al març de 2009, vam considerar necessari donar un pas endavant, a fi de generar 
una estructura de funcionament que incorporés el comprimís de les entitats i les 
institucions. Així com fer-ne partíceps la resta d’ens locals i entitats del territori català. 
 
Tenint com a referents altres xarxes en l’àmbit català, com ara la Xarxa Sida i món 
local, sense pretendre tenir una personalitat jurídica pròpia, sí que pretenem crear 
una eina representativa del món local en l’àmbit de la prevenció, que pugui ser un 
interlocutor viable en el nou espai català de treball territorial, conformat pel 
desplegament de la Llei de salut pública. 
 
3.1. Objectius de la xarxa 
 
1. Reflexionar i participar activament en la definició de les bases per a un model 
d’intervenció comunitària d’ àmbit local en matèria de drogues a Catalunya. 
 



 

 

2. Compartir elements tècnics (programes, propostes, metodologies i estratègies) en 
matèria de prevenció i promoció de la salut. 
 
3. Impulsar iniciatives d’intervenció i accions comunes: compartir experiències i 
recursos per al desenvolupament de les intervencions necessàries en matèria de 
prevenció a l’àmbit de les drogues en els diferents punts del territori. 
 
4. Impulsar iniciatives que afavoreixin la sostenibilitat dels programes de prevenció a 
l’àmbit de les drogues: clarificació de competències de les diferents administracions i 
de les fonts de finançament. 
 
3.2. Funcionament i estructura de la Xarxa 
 
Fins a dia d’avui, el funcionament de la Xarxa s’ha basat principalment en la 
participació per igual de tots els seus membres sense distinció. La presa de decisions 
sempre s’ha intentat realitzar per unanimitat de tots els seus participants. 
 
Aquesta filosofia de treball és la que volem que continuï present. Per portar-ho a 
terme proposem la següent organització per al funcionament de la xarxa. 
 

Assemblea General 
 

Comissió Tècnica 
Permanent 

 
Grups de Treball 

 
1. Assemblea general 
 
Estarà formada per tots els membres que configuren la Xarxa. Cada membre tindrà 
un únic vot quan sigui necessari, tot i que a l’assemblea podran participar dos 
participants; el representant polític i el tècnic. Les funcions d’aquest òrgan són: 
 

-  Aprovar l’adhesió de membres a la Xarxa. 
-  Aprovar l’adscripció de membres a la comissió tècnica permanent fins a la 

propera assemblea general. 
-  Aprovar les línies estratègiques de la Xarxa proposades per la Comissió Tècnica 

Permanent. 
-  Aprovar el Pla de Treball anual proposat per la Comissió Tècnica Permanent. 
-  Aprovar la creació de Grups de Treball específics. 
-  Aprovar els canvis determinants de la Xarxa: tipus d’ens, estructura, metodologia, 

objectius, criteris per ser-ne membre, tipus de participació, criteris d’adhesió i 
localització de la seu, entre d’altres. 

 
Aquesta assemblea es reunirà a la seu corresponent de la Xarxa, com a mínim, amb 
una periodicitat anual. 
 



 

 

S’hi permet convidar a proposta de qualsevol membre, determinats ens o 
personalitats que es consideri oportú prèvia proposta de la Comissió Tècnica 
Permanent. 
 
2. Comissió Tècnica Permanent 
 
Està formada pels representants tècnics dels diferents ens locals i entitats. Serà 
nomenada per l’Assemblea General, a petició de les diferents candidatures que es 
presentin. 
 
Les seves funcions són: 
 

-  Proposar i desenvolupar les línies estratègiques de la Xarxa. 
-  Elaborar, proposar i coordinar la realització del Pla de Treball anual. 
-  Assumir la representació ordinària de la Xarxa. 
-  Proposar la creació de Grups de Treball específics i coordinar-los. 
-  Realitzar l’informe anual per presentar-lo a l’Assemblea General. 

 
La periodicitat serà trimestral i/o quan es consideri convenient segons les necessitats. 
 
3. Grups de Treball específics 
 
A proposta de la Comissió Tècnica Permanent, es podran crear grups de treball 
específics amb objectius molt concrets, temporalitat limitada i un nombre de 
participants reduït. Estaran definits per la mateixa assemblea creadora. 
 
Aquests grups estaran coordinats des de la C.T. Permanent i en podrà formar part 
qualsevol representant dels ens locals i entitats que hi vulguin participar, així com 
persones externes que enriqueixin les aportacions en la temàtica seleccionada. 
 
Periodicitat: els grups de treball es reuniran amb la periodicitat que considerin 
convenient atenent als propis objectius. 
 
3.3. Membres 
 
La xarxa té una orientació territorial, per tant, estant convidats a la participació tots 
aquells ens locals i entitats que treballen al territori català, així com també altres 
administracions que entre els seus objectius de treball s’inclogui la prevenció en 
l’àmbit de les drogues. Per altra part, ens agradaria comptar amb la participació 
d’altres institucions, agrupacions de municipis o entitats que, malgrat el seu territori 
d’actuació no sigui el català, treballin des de la proximitat del territori. 
 
D’aquesta manera hem definit les següents figures: 
 

• Membres de ple dret: amb veu i vot, podran ser tots aquells ajuntaments, 
consells comarcals, mancomunitats de municipis, diputacions o altres 
organismes supramunicipals que estiguin treballant en prevenció en l’àmbit de 
les drogues; també en podran ser les ONGs i altres entitats que estiguin 
treballant en l’àmbit de la prevenció en el territori català. 



 

 

 
• Observadors: poden ser persones expertes,institucions i/o entitats vinculades 

a l’àmbit de la prevenció de les drogues que no pertanyin a la Xarxa i que es 
consideri convenient convidar de manera puntual a les diferents reunions de la 
Xarxa, així com també altres institucions, agrupacions de municipis, entitats o 
administracions que malgrat el seu territori d’actuació no sigui el català, 
treballin des de la proximitat del territori. 

 
La Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, forma part de la Xarxa, a través del seu suport tècnic i 
institucional. Les seves funcions a l’Assemblea i la Comissió Tècnica seran les 
mateixes que les de qualsevol altre membre. 
 
3.4. Criteris d’adhesió 
 
Per tal de formar part de la Xarxa Perifèrics és necessari complir els següents 
requisits: 
 

-  Haver-hi compromís polític d’adscripció a la Xarxa Perifèrics d’ens locals i entitats 
que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, 
mitjançant acord de Ple o Junta de Govern en el cas de les administracions 
públiques, o acord de la junta directiva o de govern de la societat, en el cas 
d’entitats (vegeu l’annex). 

-  Estar desenvolupant activitats o programes de prevenció an l’àmbit de les 
drogues seguint les línies estratègiques i d’intervenció consensuades a través del 
Pla d’Actuació en prevenció sobre drogues 2010-2016 amb el compromís de 
donar-hi continuïtat i estabilitat.  

-  Designar els representants tècnics i/o polítics que participin a la Xarxa. 
 
3.5. Seu de la Xarxa 
 
Davant la circumstància de no existir una seu física i tenint en compte la filosofia 
territorial, així com la multitud de poblacions que formen i/o poden formar part de la 
Xarxa, la seu serà canviant i aprovada per l’Assemblea General segons candidatures 
proposades pels mateixos ens locals i entitats. 
 
La periodicitat de la seu de la Xarxa serà anual. El territori que aculli la seu serà 
l’encarregat de fer les convocatòries a l’Assemblea General i acollir el plenari i 
gestionar la documentació general que es pugui generar. Paral.lelament les trobades 
de la Comissió Tècnica Permanent i dels grups de treball seran rotatòries per tot el 
territori com fins ara, i autogestionades. 
 
Per altra banda, existeix una referència virtual a través del blog de la Xarxa, des d’on 
es pretén informar de l’activitat de Perifèrics i d’aquelles altres qüestions importants 
pel que fa a la prevenció http://periferics.blogspot.com. 
____________________________________________________________________ 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Endavant, senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, avui el que es presenta és l’aprovació d’una 
proposta d’adhesió a la Xarxa d’entitats locals i ens locals que estan treballant 
en l’àmbit de la prevenció de les drogodependències.  Aquesta proposta es va 
presentar a la Comisió Informativa i, per tant, allà es van comentar tots els 
detalls de la proposta.  Però aquí comentarem només els trets més importants 
que són l’objectiu, una mica, i els avantatges.  L’objectiu de la Xarxa és 
compartir coneixements i experiències amb altres entitats i altres ens que estan 
treballant en el tema aquest de la prevenció de les drogodependències i 
l’avantatge principal és el del treball en xarxa, que és precisament fer un espai 
estable on compartir i on posar en comú les reflexions d’aquest àmbit perquè 
des del municipi habitualment és un àmbit complex, i des del municipi moltes 
vegades, allò, tens la sensació d’estar treballant molt sol en aquesta, en aquest 
apartat que és històricament molt implicat... és on s’implica molt l’Ajuntament, 
perquè és un àmbit molt de proximitat.  Llavorens, al tenir aquesta xarxa 
d’alguna manera facilita el fer les reflexions conjuntes i compartir sobretot 
bones pràctiques.  L’objectiu i les avantatges són pràcticament aquestes. 
 
Aquesta xarxa, de fet, està funcionant des del 2001 i està formada per una 
sèrie d’ajuntaments i una sèrie també d’entitats.  Vilanova i la Geltrú hi està des 
dels seus inicis, però es va començar a trobar d’una manera informal i ara el 
que s’està fent, perquè s’hi va afegir també la Subdirecció General de 
Drogodependències, donat el treball seriós que s’estava fent i la reflexió 
seriosa que s’estava fent, llavorens es va considerar adequat el poder donar-li 
entitat per tal de ser reconeguts a l’hora de promoure iniciatives.  Llavorens ara 
bàsicament és l’adhesió.  S’ha de sol·licitar formalment aquesta adhesió en la 
Xarxa que s’ha constituït ara formalment, de fet es constitueix el dia 7 de maig 
a Lleida, que la seu s’anirà movent entre els diferents municipis, i durant un 
any serà Lleida i, per tant, doncs ara hi haurà la constitució.  Només apuntar, 
perquè això no és una cosa així aïllada, només apuntar que s’està treballant 
des de l’Ajuntament en el que és... en el que serà el segon Pla Local de 
Drogues, i això s’està treballant també amb altres municipis, que això ja es 
portarà òbviament a la Comisió Informativa i ja s’anirà treballant, per després 
portar a aprovació en aquest Ple.  Per tant, ara és només... es demana el vot 
favorable diguem en aquesta adhesió en aquesta Xarxa, que és bàsicament 
per millorar els resultats dels serveis. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Grifell.  Passem, doncs, a la votació.  Vots a favor?  S’aprova 
per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 

13. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA 
DE GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2010, RELATIU A 
L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA, ECOVIDRIO I 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
Passem al punt número 13, que és l’acord... ratificació de l’acord també, de la 
Junta de Govern de 4 de març relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració 
entre l’Agència de Residus de Catalunya, ECOVIDRIO i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de l’acord següent: 
 
Actualment, la recollida selectiva de vidre al municipi de Vilanova i la Geltrú 
l’està prestant la Mancomunitat Penedès-Garraf.  A partir del dia 1 de març de 
2010, la nova empresa adjudicatària del servei de neteja i recollida de residus 
sòlids urbans, SUFI, SA, és la que se’n fa càrrec. 
 
Per tal de poder gaudir de la compensació econòmica prevista pel fet de dur a 
terme la recollida selectiva de vidre a partir del dia 01/03/2010, la Junta de 
Govern Local del dia 2 de març de 2010 va aprovar l’adhesió al conveni de 
col·laboració signat entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio. 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la 
Llei municipal de règim local de Catalunya, aquesta regidoria proposa al Ple 
de l’Ajuntament que aprovi el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de març de 
2010, en què es va aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració signat entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio, per tal de poder gaudir de la 
compensació econòmica prevista pel fet de dur a terme la recollida selectiva 
de vidre a partir del dia 1 de març de 2010. 
 



 

 

SEGON. Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Tal i com ja es va explicar a la Comisió Informativa, el que 
és és l’adhesió per part de l’Ajuntament al conveni entre l’Agència Catalana de 
Residus i l’ECOVIDRIO per tal de tots aquells... per tal de poder recuperar, 
no?, la part econòmica pel que fa al reciclatge que fa aquesta empresa, no? 
 
Això és l’Agència Catalana de Residus signa aquest conveni amb aquesta 
empresa i el que fem els ajuntaments és adherir-nos pura i simplement per 
poder després fer el retorn del cànon corresponent. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Endavant, senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  No, senzillament el nostre grup votarà a favor, l’únic que 
demanaria que es canviés l’error que hi ha a l’ordre del dia.  No és Junta de 
Govern del dia 4 de març, sinó és Junta de Govern del dia 2 de març.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Ho trasladaré al senyor secretari. 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

14. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA MOROSITAT DE 
L’AJUNTAMENT. 

 
ALCALDE 
 
Anem a les mocions.  La primera és del grup de Convergència i Unió sobre la 
reducció de la morositat a l’Ajuntament.  Sembla que estan parlant-ho a la 
Comisió Informativa, no? 
 



 

 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsica... sí?, bé, doncs per deixar-la sobre la taula definitivament.  
Parlàvem amb el senyor Sanabra a la Comisió, es va comprometre a lliurar-nos 
un seguit de documentació per veure com s’havia reduït des de la primera 
moció fins a aquesta el termini de pagaments i en funció d’això doncs 
acabarem de matitsar els acords que ja vam prendre en el Ple anterior. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  

 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 

15. MOCIÓ DE CIU SOBRE MESURES ANTICRISI. 
 
ALCALDE 
 
Següent.  Moció que és sobre les mesures anticrisi.  Senyora Lloveras... ai, 
disculpi, disculpi, sí, sí.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Tal com està evolucionant la situació econòmica, ara més que mai cal que les 
formacions polítiques anem a una buscant vies que millorin la vida dels 
nostres ciutadans i ciutadanes. Els ajuntaments no es poden mantenir al 
marge!  
 
En aquest sentit, el grup municipal de Convergència i Unió vàrem proposar 
durant el Ple sobre l’estat de la ciutat una vintena de mesures orientades a 
combatre els efectes de la crisi econòmica, una vintena de mesures perquè el 
govern tripartit local les tingués en compte, cosa que no ha fet. 
 
CiU torna a demanar a l’equip de govern que actuï i agafi la responsabilitat 
que li pertoca en aquests moments i per aquest motiu torna a estendre la mà 
al govern municipal per adoptar mesures que facilitin la vida a les persones 
més afectades per la crisi. 
 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 



 

 

“1. Posar en funcionament les cuines ubicades a l’edifici de la Paperera, que 
actualment no s’utilitzen, com a instal·lacions d’un menjador social ubicat al 
centre de la ciutat, on es compagini la formació amb el servei de menjador 
social, aprofitant alhora els excedents alimentaris que diàriament s’han de 
tirar a la nostra ciutat. 

 
2.  Realitzar durant el mes d’abril de 2010 un cens d’aturats de llarga aturada 

de la ciutat, on es puguin inscriure les persones que compleixin els 
següents requisits: 

 
– Ser beneficiaris de la prestació d’atur o de la prestació mínima 

durant més de nou mesos i seguir en aquesta situació. 
– Que la unitat familiar compleixi la totalitat dels requisits establerts 

a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General. 
 

Aquestes persones es beneficiaran durant l’any 2010 d’una bonificació del 
50% de tots els impostos municipals i podran ajornar el seu pagament fins 
a l’any 2011, quan es revisarà la seva situació.” 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, el grup municipal de Convergència i Unió portem més de dos anys 
impulsant mesures per intentar pal·liar els efectes de la crisi.  Creiem que és un 
tema en el qual els partits polítics hem d’anar tots a una i creiem que els 
ajuntaments no es poden quedar de braços creuats en aquests temes i han 
d’intentar buscar mesures per millorar la vida dels seus ciutadans.  Hem 
presentat diverses mocions, vam presentar al Ple de la ciutat vint propostes, i 
en aquest cas presentem dues propostes que creiem que són fàcilment 
aplicables i que tindrien un efecte molt positiu.  
 
La primera de les propostes és una ampliació d’una moció que vam presentar 
fa uns mesos, en la que demanà... proposàvem que es fes un menjador social 
a la ciutat.  Nosaltres creiem en aquesta necessitat perquè veiem que hi han 
excedents de menjar que no s’aprofiten i perquè veiem que hi ha gent que ha 
de recórrer a anar a buscar el menjar a les escombraries.  Nosaltres això no ho 
volem veure més.   
 
En aquest cas hem volgut anar més lluny perquè sabem que hi han uns 
equipaments municipals, concretament les cuines de l’IMET-Paperera, que no 
s’estan utilitzant.  Tenim les cuines; per altra banda sabem que els pescadors, 



 

 

els mercats, els supermercats, han de tirar cada dia menjar, perquè no saben 
on deixar-lo.  Per altra banda, veiem que hi ha gent que busca menjar a 
qualsevol lloc.  Creiem que amb això, lligant aquest tres aspectes, es podria fer 
aprofitar aquest equipament que en aquests moments està poc utilitzat, per fer 
un menjador social que compliria tres objectius: formació, aprofitar excedents 
de menjar i donar menjar al centre de la ciutat amb pocs problemes a persones 
necessitades.   Aquesta seria la primera proposta que fem, un menjador social 
al centre de la ciutat, aprofitant equipaments que tenim i excedents de menjar 
que sabem que existeixen. 
 
La segona proposta també és una ampliació i modificació d’una proposta que 
ja hem fet vàries vegades, que és ajudar les persones que porten molt de 
temps a l’atur, amb els impostos.  Concretament, la proposta parla de persones 
que portin al mes d’abril més de nou mesos a l’atur, entenent unitats familiars 
que ademés entre tots no tinguin els ingresos mínims que està marcat a les 
ordenances municipals com a barem.  Aquestes persones creiem que aquest 
any haver d’haver fer front als impostos municipals i sobretot al més, al 
principal, quan parlem d’impostos municipals el principal és l’IBI.  Creiem que 
una persona que porta nou mesos a l’atur és un gran problema el mes que li ve 
aquest rebut, i per aquest motiu demanem que a aquestes persones aquest 
any se’ls hi apliqui més d’un 50% de bonificació i ademés es permeti 
l’aplaçament dels impostos fins a l’any que ve.   
 
És a dir, serien dos propostes: una, el menjador social al centre, aprofitant un 
equipament que tenim i excedents de menjar; i la segona, bonificació en els 
impostos a les persones que porten més de nou mesos a l’atur, bonificació del 
50% en els impostos, el principal l’IBI, i que tinguin la possibilitat d’aplaçar-ho a 
l’any que ve.  Ademés, amb l’afegit que l’any que ve es revisés la seva situació 
i si la situació ja estés regularitzada, haguessin de fer front al pagament i sinó 
es pogués estudiar un altre aplaçament.  Aquesta seria la nostra proposta. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Lloveras.   Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Tal com vostè ha dit, senyora Lloveras, a l’hora 
d’explicar la moció, no només és l’acord, per tant la part resolutiva, sinó 
l’explicació com feia, no?, i m’agradaria també començar per aquí, perquè és 
clar, vostès en la seva exposició diuen, i vostè ho ha dit abans, nosaltres hem 
anat fa temps, fa dos anys que estem proposant mesures, estem dient... i a la 
part explicativa diu: en el seu moment van explicar una vintena de mesures 
orientades a combatre, una vintena de mesures perquè el govern tripartit local 



 

 

les tingués en compte, cosa que no ha fet.  Home, jo li haig de dir que el 
govern tripartit no sé si ha tingut en compte alguna d’aquestes vint mesures 
seves, però en el seu moment en va fer quaranta-nou mesures per superar la 
crisi el govern municipal de Vilanova.  Suposo que estan editades en tot això 
que fem telemàticament i no cal que les llegeixi totes les quaranta-nou, però 
n’hi ha bastantes, segurament, de les que vostès van dir d’aquelles vint.  Per 
tant, algo hem fet, perquè si vostès en deien vint i nosaltres n’hem fet 
quaranta-nou és evident que és misió del govern fer-ne moltes i fer-les totes, si 
pot ser, no?   
 
I després ja anem a la seva part resolutiva, no?  Als dos acords que proposen, 
no?  És clar, vostès diuen posar en funcionament les cuines... o sigui, és que 
no posen en funcionament les cuines ubicades a l’edifici de la Paperera.  És 
que no les podem posar, és que no hi són, que fa vuit anys que no hi són, és 
clar que no les posem, si no hi són.  Clar, igual anem allà amb el misto i no sé 
què encenem.  No hi són.  Vaja, m’han dit que no hi eren, no?  No hi són.  Des 
de l’any... fa vuit anys que no hi són les cuines.  Per fer un menjador social al 
centre de la ciutat.  Ja ho vam explicar, no sé, fa, fa poc, i és clar, ho hem dit i 
segurament que ho haurem de dir d’aquí al maig del 2011 bastantes vegades 
més, perquè sempre ens ho hem de sentir a dir: s’ha de posar un menjador 
social al centre de la ciutat.  I nosaltres estem dient que fem mesures d’aquest 
tipo al centre i una mica més cap enllà.  Miri, tenim el banc d’aliments, en 
col·laboració amb Càritas, tenim una col·laboració amb la Creu Roja, tenim els 
menjars a domicili, tenim una col·laboració em sembla que és amb la Casa 
d’Empara sobre transeünts que també donem menjars, i tenim els de Can 
Pahissa.  Cinc, que no són menjadors socials, nosaltres no en diem menjadors 
socials, sinó que donem menjar a gent que ho necessita, uns a baix preu i els 
altres en moments determinats gratuïta... o sigui, a cost zero per a ells.  Per 
tant, per això dir que el primer punt és difícil fe’l perquè no... no el podem fer. 
 
I el segon diu: realitzar durant el mes d’abril... lo que ha dit, no?  A veure, 
nosaltres i estava previst, i ara dirà: mmm, estava previst... Sí, estava previst, 
perquè segurament se’n recordaran que en el moment de l’aprovació de les 
ordenances el senyor Arrufat, en nom de la CUP, doncs va fer una 
suggerència, que jo li vaig dir que la tenia en compte de cara a l’any que ve, 
per no fer-ho avui per endemà, perquè ens podíem equivocar, de dir molt bé, 
quanta gent –preguntava ell-, cosa que jo vaig dir: ho no sé; quanta gent 
realment hi ha que no cobra ni un duro, no que està a l’atur, sinó que no cobra, 
que no cobren ni un duro.  I ho estem, i volem fer, ara un cop ja ha passat tota 
la història de la Setmana Santa i tot això, volem fer aquesta... això que estan 
demanant de dir: fer un cens, el volem fer.  Perquè miri, abans he fet un altre 
exemple i a vegades algú riu pels exemples que poso, no?, però a veure, anem 
a fer el cas d’una unitat familiar, no?, de dugues persones que cobrin, que n’hi 
ha moltes, que cobrin 1.500 euros al mes cada persona.  1.500 i 1.500, 3.000 



 

 

euros al mes.  I una altra unitat familiar que només treballa un, una unitat 
familiar d’un matrimoni i un crio, només treballa un i cobri 1.500 euros.  I la que 
treballen dos i cobren 3.000 euros.  I la que treballen dos un se’n va a l’atur.  
Segons la seva... i llavorens, aquest que se’n va a l’atur cobraria 1.500 euros la 
persona que està treballant i lo que cobri de l’atur la que està a l’atur.  Per tant, 
imaginem-se que igual cobren 2.000, 2.500 euros, però més de 2.000 euros 
entre tots dos.  Sí, sí, però amb la seva, amb la seva diríem proposició, la 
unitat familiar del que va a l’atur s’hauria d’acollir i dir: abonarem el 50% de 
l’IBI, i aquell que només treballa un, que no està a l’atur i que està cobrant 
1.500, aquest no.  O sigui, resultaria que un no en tindria i l’altre sí, i estarien 
en situacions diferents.  O sigui, ho dic perquè les mesures populistes de dir: 
dono a qui està a l’atur, tothom qui està a l’atur; no, cada persona, cada casa 
és un món, i evidentment que jo no vull ser frívol amb això perquè com que no 
m’hi trobo no vull ser frívol parlar dels senyors o senyores, o vilanovins o 
vilanovines que estan a l’atur.  Però hem de ser molt curosos en això, i després 
-ja sé que costa aceptar això-, després hi ha allò que en diuen de l’economia 
submergida, també de tot això, eh?  Per tant, hem de ser molt curosos a l’hora 
que establim aquest cens.  Què ens ha de dir aquest cens?  Si realment en 
aquella unitat familiar no hi entra ni un euro, tal com deien en el seu moment 
els senyors de la CUP, o vaig interpretar que deien els senyors de la CUP.  Si 
és així, realment, home, però és clar, si no entra, tampoc pagaran, i també 
seran morosos després.  Però a veure, ja he fet allò dels dos de 1.500, però 
penseu en això dels 2.500; un se’n va a l’atur, com que l’altre cobra 1.500 i 
està per sota de 3 vegades i mitja de l’IPREM, que són 1.600 euros, amb 
aquest li bonificarem i el que només treballa un i cobra 1.500 aquest no li 
bonifiquem res.  
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, no, no afegirem gaire res més.  Respecte al punt 1 és cert que nosaltres 
hem buscat les cuines i no hi són, i respecte al menjador social no el trobem 
necessari, no perquè la situació no sigui de crisi i de pobresa, sinó perquè de 
moment ens convencen les xifres que ens dóna l’Ajuntament en quant a 
atenció en primera instància doncs de la gent que necessitaria aquest servei i 
que necessita aquest servei.   
 
Respecte al segon punt, puntualizo; quan nosaltres vam discutir les 
ordenances fiscals, la mesura concretament en la qual es demanava que es 
fes un cens en el mateix sentit i per això no hi estic en contra de la mesura en 
part, no?, en el fons hi estic a favor, en la forma en com ha quedat escrita no, i 



 

 

fins i tot proposaria una transacció, o sigui, una esmena.  Nosaltres 
proposàvem que el cens fos de la gent que no cobra la prestació d’atur, que se 
li acaba la prestació d’atur, no que no ingressa un euro, ampliàvem.  Però 
nosaltres no proposàvem, o sigui, ampliàvem, era qui cobra també la prestació 
mínima, aquests també hi entraven, perquè entenem que la prestació mínima 
és per anar amb l’aigua al coll, però a més a més no fèiem en aquella proposta 
concreta, on s’incloïa aquest... aquest cens, no, nosaltres no estàvem... no 
proposàvem mesures d’exempció d’impostos referits a l’IBI, les escombraries, 
etc., sinó d’accés als serveis que ofereix l’Ajuntament, perquè enteníem que 
una de les... o sigui, les altres mesures, les diguéssim... formaven part d’un 
altre capítol, al nostre entendre i aquestes en concret anaven orientades a que 
tot allò que l’Ajuntament disposa, que paga igualment, que existeix i que dóna 
el servei igualment, fos gratuït o a molt baix preu per a una gent que, si estava 
cobrant la prestació mínima o ja no la cobrava, no feia dos mesos que havia 
deixat de treballar, segurament, sinó que es trobava en situació de 
desocupació del temps laboral doncs molt llarga i era una mesura, més que 
redistributiva, pensada fins i tot en una depressió social, no?, en l’estat 
diguéssim de desocupació temporal laboral de llarga durada i de com 
l’Ajuntament, amb una petita mesura com era doncs permetre l’accés a la 
piscina, l’accés als equipaments esportius, l’accés al teatre, l’accés a diferents 
activitats gratuït o gairebé gratuït per a tota aquella gent, doncs podia ser un 
incentiu doncs perquè aquesta gent pogués ocupar el seu temps i això no li 
suposés una despesa de diners.  Era només una puntualització. 
 
Nosaltres, quina esmena faríem en tot cas perquè tal com està escrita no la 
votarem a favor, però que el cens s’elabori a partir dels que cobren la prestació 
mínima o no cobren res.  I en quant a exempció d’impostos o endarreriment 
d’impostos, per criteri de renda, no per situació respecte a l’atur.  Més que res 
perquè, vull dir, per una lectura molt, molt ràpida que hem fet, qui cobra l’atur, 
si ha estat treballant uns anys, i ha estat treballant amb un sou més o menys 
mitjà de la indústria vilanovina, segurament cobrarà uns 1.000 euros al mes 
durant dos anys.  A partir del novè mes no veiem que sigui cap canvi que es 
produeixi en la seva situació perquè continuarà cobrant doncs com a mínim 
durant un any més 1.000 euros, i cal recordar que acabem de votar 
anteriorment que la gent que entrarà pels plans extraordinaris d’ocupació 
cobraran 700, però que hi ha molta gent a Vilanova que cobra menys de 1.000 
euros, entre els quals m’hi incloc, i que llavors no... que creiem que el criteri 
que ha de prevaldre és el de la renda i no pas el d’una situació.  L’altre, tot i 
que compartim el fons de la mesura, i ens sumem doncs a la reivindicació de 
començar a fer actuacions concretes per un col·lectiu que està en creixement, 
que és el que es queda sense prestació d’atur, passa a cobrar només la 
prestació mínima o res i que necessita ajuda i tenim present, tenim molt 
present, i que segurament ens podem equivocar i podem cometre injustícies, 
però que algun risc haurem de córrer, perquè és molt difícil detectar-ho, amb 



 

 

l’economia submergida i amb qui pot avalar que no està cobrant res però està 
vivint bé.  I això és molt probable que... jo no sé si existeix cap sistema per 
acabar detectant això i fer un cens tan polit i tan net que realment no es cometi 
un greuge comparatiu amb algú que acabarà denunciant que aquell té 
l’exempció d’impostos també de les escombraries però fa obres sense, no ho 
sé si ho poden... vull dir, no crec que ens haguem d’estancar en això, haurem 
de tirar endavant i fer aquest cens.  I celebro la notícia, que no havia interpretat 
això, que el debat d’ordenances fiscals, almenys no crec que haguéssim 
interpretat des de la Candidatura d’Unitat Popular que la posició del govern o 
del regidor era mirar-se això per més endavant.  Jo crec que vam interpretar 
que li semblaven algunes propostes que eren positives, però que igualment 
per... políticament, o pel temps o pel que sigui doncs es votava tot en contra de 
les propostes de la CUP, però ens alegrem que s’estigui treballant el tema i 
que es tiri endavant i si a més a més podem col·laborar en el que sigui en la 
redac... en la definició i redacció doncs dels criteris, etc., d’aquest cens, doncs 
per a nosaltres serà un plaer. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Per posicionar el grup Popular respecte a aquesta 
moció.  Bueno, referent al punt 1, en quant al menjador social i aprofitar les 
cuines de la Paperera, jo seré sincer, no he anat a mirar a veure si les cuines 
estan posades o no.  En qualsevol cas sí que és veritat que des de fa molts 
anys que no es fan servir, i segurament també necessitarien una inversió 
doncs per adequar-les amb un nivell digne, no?  Llavorens encara posarem... 
 
ALCALDE 
 
No, que no n’hi ha. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Bueno, doncs si s’han de posar, millor, però és que a veure’m si encara 
aprofitarem algo o tindrem que posar una barbacoa, no?  En quant a 
l’aprofitament dels excedents alimentaris, jo és que sóc una mica prudent, sóc 
molt prudent per la qualitat d’aquests excedents alimentaris, no?  Jo penso que 
si l’Ajuntament s’implica en algo, com a mínim ha de garantitzar la qualitat del 
servei que està donant.  Malgrat que sigui un menjador social, o més encara si 
és un menjador social, no?  I nosaltres des de fa molt de temps som partidaris 
de menjadors socials i també hem portat alguna moció en aquest Ple, en la 



 

 

línia de que a Vilanova doncs n’hi ha carència de menjadors socials.  Que 
probablement l’esforç que fa l’Ajuntament doncs és important, nosaltres no ho 
hem criticat, però això no vol dir que a vegades no hi hagi la sensació de que sí 
que és necessari doncs una mica més d’esforç o d’una iniciativa, com alguna 
vegada també hem dit en aquest Ple, a iniciatives privades en l’àmbit social, 
no?  Malgrat tot això, com el punt 1 és tan... bueno, tan orientatiu, o tan 
específic perquè parla de les cuines de la Paperera i dels aprofitaments 
d’excedents alimentaris, nosaltres no... ens costa votar a favor aquest punt.  
Per això demanem ja directament la votació per separat de tots dos, perquè en 
aquest el nostre posicionament seria l’abstenció. 
 
En quant al punt 2, nosaltres estem en la mateixa línia, el grup Popular està en 
la mateixa línia de bonificar doncs els menys afavorits o els més perjudicats 
per la crisis tan forta que estem patint.  Només recordar que fa un moment hem 
aprovat un punt de pla d’ocupació social, on teòricament n’hi han 136 places, si 
no recordo malament, i que s’ha fet una llista de més de 160 persones.  Això 
vol dir que n’hi han moltes persones que estan necessitades.  Penso que 
aquesta ajuda també seria important.  També compartim doncs que no es pot 
fer doncs tan a la lleugera i que es tindria que analitzar una mica més per no 
afavorir persones que probablement no tindrien que estar afavorides, i el que sí 
que demanaria és a veure’m si es pot afegir no només amb una prestació 
mínima, prestació d’atur, sinó sense prestació, perquè lamentablement n’hi han 
moltes persones en aquesta ciutat que no tenen cap tipus de prestació, perquè 
són autònoms que han deixat de treballar i aquesta gent no té ni... aquestes 
persones no tenen ni la prestació mínima ni cap tipus de prestació, no?  Amb la 
qual cosa, amb aquesta modificació nosaltres sí que votaríem a favor d’aquest 
punt número 2, doncs perquè pensem que qualsevol mesura doncs que ajudi a 
pal·liar el moment tan difícil que estan patint moltes famílies, doncs està ben 
fet.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Carretero.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, començaré per la primera part, el tema del menjador social.  És evident 
que hagués tingut que fer com el senyor Arrufat i anar a veure si encara hi 
eren, no?  El cert és que hi havia un espai a la Paperera, on es feien cursos de 
cuina, s’hauran desmuntat les cuines però suposo que l’espai hi deu ser.  Si no 
és així em diran en què s’ha reconvertit, val?  La moció, la proposta a què ve?  
A una inquietud i a un tema que hem anat buscant maneres de portar-ho a 
terme, perquè el que realment creiem és que cal un menjador social.  Ja 
sabem que es fan esforços, hi han altres coses però creiem que al centre de la 



 

 

ciutat cal el menjador social en aquesta forma.  El que no pot ser és que cada 
vegada que parlis amb els pescadors, o quan vagis a mar, t’expliquin que cada 
dia han de tirar al contenidor del costat peix i que llavors van gent, es tiren a 
dins i agafen el peix.  I, per què ho fan, això?  Perquè no saben on portar 
aquests aliments.  Això passa a mar i passa també en altres bandes.  Creiem 
que tal com estan les coses, amb la necessitat que tenen les persones, això no 
es pot permetre, s’ha de buscar alguna manera d’aquests excedents poder-los 
aprofitar.  I en aquest sentit nosaltros hem anat buscant una fórmula.  
Coneixíem que es feien cursos de cuina i per aquest motiu apuntàvem aquest 
espai.  Però el fons de la proposta és aquesta: un menjador social, tal com 
havia existit, al centre de la ciutat, on s’hi pugui anar sense gaires problemes 
burocràtics, i aprofitar d’alguna manera, coordinar, aprofitar aquests aliments 
que es tiren.  Nosaltros no volem veure més que es tirin aliments i no volem 
veure més gent remenant als containers aquells aliments en perfecte estat que 
s’acaben de tirar i creiem que en aquest sentit s’ha de fer alguna cosa. 
 
Aquest és l’esperit d’aquesta proposta i creiem que si l’espai s’ha desmuntat, 
bé, és un espai que es podria tornar a habilitar o buscar un altre espai que es 
pogués utilitzar per a aquest fi.  Però els cursos de cuina es feien perquè hi 
havia aquesta necessitat, en aquests moments no n’hi han, és un tema que 
seria interessant aprofitar i amb això lligar l’altra problemàtica que és la bàsica, 
que es tirin aliments i que no es puguin aprofitar, i que hi hagi gent que passi 
necessitats.  Això és en quant al punt 1. 
 
I el tema dels tributs, que ja hem discutit vàries vegades, en primer lloc, senyor 
Sanabra, el barem que delimita els ingresos a les ordenances, se’n parla molt, 
hi ha un barem, les persones que cobren poc tenen bonificacions, però aquí hi 
ha trampa, perquè l’impost més important i el que més afecta a les butxaques 
de tots els vilanovins, que és l’IBI, no té bonificació segons barem.  Això ho 
hem dit vàries vegades i jo crec que això no és correcte, això s’hauria 
d’arreglar.  Això no ho hem aconseguit, ho hem proposat vàries vegades i això 
no ho hem aconseguit.  Per tant, aquí ho delimitem, ho delimitem a persones 
que porten nou mesos a l’atur, que jo crec que aquestes persones que porten... 
o unitats familiars que porten nou mesos a l’atur, no és lo mateix, és una 
situació més greu, si cap, que la persona que no té aquests ingressos, perquè 
la persona que tenia uns compromisos, que tenia uns deutes, es va 
comprometre a unes despeses conforme uns ingressos d’una feina que tenia i 
s’ha quedat sense feina, té més problemes que la persona que ja cobrava poc.  
La situació és dolenta per a tots dos, evidentment, però la persona que té 
aquella hipoteca que no pot pagar i estan a punt d’embargar-li el pis, és una 
miqueta més greu que la persona que no ha pogut arribar a fer aquesta 
hipoteca però que mai ha tingut aquests ingressos.  Per aquest motiu aquesta 
moció parla de persones que porten nou mesos a l’atur, que creiem que és un 
grup crític.  La modificació per efecte seria que l’IBI es contemplés, es 



 

 

tinguessin en compte els ingressos de les persones.  Per tant, això és només 
una petita part del que reclamem en quant al principal impost de la ciutat, que 
les persones amb rendes baixes haurien de tenir bonificació. 
 
Jo crec que això és el que volia... 
 
ALCALDE 
 
Per tant, si els hi sembla, passem a la votació. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Perdó, m’he descuidat una cosa.   
 
ALCALDE 
 
Per separat, sí, sí, sí, per descomptat que... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup del PP havia proposat afegir persones que no cobren res i jo crec que 
seria correcte afegir aquest punt a la nostra proposta, perquè vam pensar 
aturades de llarga aturada i evidentment persones que no tenen cap mena de 
prestació també.  És un error no haver posat aquest punt.  Nosaltres ho 
afegiríem. 
 
ALCALDE 
 
Això també ho afegiu.  Doncs ho afegim i així vostès voten a favor del 2, de l’1 
el votem a part del 2. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
I a part votar separat també ho acceptem. 
 
El text que se sotmet a votació és el següent: 
 
“1. Posar en funcionament les cuines ubicades a l’edifici de la Paperera, que 

actualment no s’utilitzen, com a instal·lacions d’un menjador social ubicat al 
centre de la ciutat, on es compagini la formació amb el servei de menjador 
social, aprofitant alhora els excedents alimentaris que diàriament s’han de 
tirar a la nostra ciutat. 

 



 

 

2.  Realitzar durant el mes d’abril de 2010 un cens d’aturats de llarga aturada 
de la ciutat, on es puguin inscriure les persones que compleixin els 
següents requisits: 

 
– Ser beneficiaris de la prestació d’atur o de la prestació mínima 

durant més de nou mesos i seguir en aquesta situació, o que no 
rebin cap prestació. 

– Que la unitat familiar compleixi la totalitat dels requisits establerts 
a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General. 

 
Aquestes persones es beneficiaran durant l’any 2010 d’una bonificació del 
50% de tots els impostos municipals i podran ajornar el seu pagament fins 
a l’any 2011, quan es revisarà la seva situació.” 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor del punt número 1?  Vots en contra?  Abstencions?  
Decau amb els vots del govern i de la CUP i l’abstenció del grup Popular.  I el 
vot a favor del grup de Convergència. 
 
El punt número 2, vots a favor, amb l’esmena.  Vots en contra.  Decau amb els 
vots del govern i de la CUP i els vots a favor del Partit Popular i de 
Convergència. 
 
Es vota la moció amb la transacció.  En primer lloc es vota el punt número 1, 
el qual decau, amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (8) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Abstencions: PP (2) 
 
Seguidament es vota el punt número 2, el qual també es desestima, amb el 
resultat següent: 
   Vots a favor: CIU i PP (10) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
 

  16.  MOCIÓ DE CIU SOBRE LA SEGURETAT A LA PARADA DE BUS 
DEL RACÓ DE SANTA LLÚCIA. 

 
ALCALDE 
 
I anem a la següent moció del grup de Convergència, que és sobre la 
seguretat de la parada de l’autobús del Racó de Santa Llúcia.   
 



 

 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió considera que és tasca de 
l’Administració proporcionar seguretat vial als seus administrats. Entre d’altres 
coses, això implica bona senyalització dels carrers i de les parades de bus, 
etc. 
 
Atès que dins els casc urbà les parades de bus estan ben senyalitzades i els 
usuaris i usuàries disposen d’un espai reservat per a l’espera del bus. 
 
Atès que hi ha una parada de bus, la que dóna cobertura a les persones de la 
zona del Racó de Santa Llúcia i el càmping que està ubicat al costat. 
 
Atès que aquesta és un zona especialment mal senyalitzada i amb molt poca 
visibilitat, a més de ser una zona molt freqüentada, amb un volum de vehicles 
important, i que la parada de bus està ubicada a peu de carretera i sense cap 
mena de protecció per a les persones que han esperar-lo. 
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD: 

 
“Demanar que l’Ajuntament actuï amb la major brevetat possible per tal 
d’arranjar la situació de senyalització, mala visualització i d’inseguretat en què 
es troba aquesta parada de bus.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyora Glòria García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Aquesta parada d’autobús està ubicada al mig d’una 
recta que té aproximadament un quilòmetro de llarg, una carretera que no té 
vorals, que és de doble direcció, que es pot... que està permès l’avançament, 
que es pot circular a 90 quilòmetros per hora.  La parada no està senyalitzada, 
no té un parament per les inclemències del temps, la pluja, el vent, on les 
persones es puguin resguardir, i tampoc no té ni llum per avisar el conductor 
de l’autobús si hi ha gent esperant-se. 
 
Aquesta parada d’autobús la veritat és que ja és de difícil accés, perquè les 
persones que han d’accedir-hi han d’anar per un camí sense llum i sense 



 

 

vorera.  I si tot això no fos poc, a més a més els usuaris que van direcció cap a 
Cubelles han de baixar a la parada d’autobús i han de creuar la carretera 
sense que ni tan sols hi hagi un pas de vianants.  És per tot això que el grup de 
Convergència i Unió ha presentat aquesta moció i us demana el seu vot a 
favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Xavier Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, m’agradaria separar la intervenció, diguem-ne, en dos aspectes clars, eh?  
Un primer, el fons de la qüestió que vostè planteja, el seu grup planteja en 
aquest cas, res a dir.  Efectivament és una parada que té unes mancances 
extraordinàries que vostè ha relatat gairebé en forma d’oda, diguem-ne, eh?, 
perquè és exactament com vostè ho presenta.  És a dir, és un punt negre i 
complicat, diguem-ne, pel que fa al transport públic.  Per tant, tot el suport des 
d’aquest punt de vista. 
 
L’altra part, diguem-ne, de la meva intervenció, pretenia centrar-la en el fet de 
que és clar, és que diguem-ne no és nostra, és a dir, encara que no sigui de la 
nostra competència, ja li dic, és de la nostra incumbència i farem totes les 
gestions que siguem capaços, de fet ja n’hem fet, perquè la Generalitat que en 
aquest cas és la institució competent, 100% competent en aquestes parades, 
doncs hi actuï, diguem-ne, no és la primera vegada que diguem-ne, aprofitant 
aquesta moció doncs escriurem a la Generalitat, si vostès tenen a bé doncs 
d’acceptar-me la transaccional.  Repeteixo, no és la primera vegada que ho 
demanarem a la Generalitat, per tant reiterarem a la Generalitat que prengui 
doncs mesures, perquè no és l’única, diguem-ne, parada que es troba en 
condicions doncs sí, en aquest cas, infradotades, diguem-ho així, eh?  La 
qüestió del pas de vianants que vostè proposa també, al tractar-se d’una via 
diguem-ne que no és doncs urbana, doncs també ho hauríem de sol·licitar en 
aquest cas a la Diputació de Barcelona, no a la Generalitat. 
 
Jo els proposo que introduïm una petita modificació, diguem-ne, doncs és això, 
eh?, no demanar a l’Ajuntament, en aquest cas, borrat, fora, no hi podem fer 
res, nosaltres.  Demanar a la Generalitat, això sí, que actuï amb la major 
brevetat possible per tal d’arranjar la situació de senyalització que conté 
aquesta parada.  Per tant, els proposem aquesta transaccional i en aquest 
sentit doncs sí, treballaríem plegats per arranjar aquesta situació. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Senyora García, Glòria García.  Més que res per... 
 
GLÒRIA GARCÍA  
 
Li aceptarem la transaccional, però que sigui instar el govern que insti a la 
Generalitat, el govern de la ciutat que insti a la Generalitat.  De totes maneres, 
des del grup de Convergència i Unió pensem que la seguretat vial és 
competència de l’Ajuntament i malgrat la línia no sigui competència nostra, o 
sigui competència de la Generalitat, és l’Ajuntament el que ha dir: escolti’m, 
això s’ha d’arreglar perquè és una parada on realment, pel fet de la seva 
ubicació i de cara a l’estiu que hi ha un càmping, i que en principi ha d’haver-hi 
un cert nombre d’usuaris més elevat, doncs home, s’hauria d’haver insistit 
abans, diguéssim.  Però bueno, que aceptem la transaccional i no hi ha cap 
problema si el problema... o sigui, si la solució és aquesta d’instar quan abans 
millor una solució.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
No, però hi ha coses que hi ha coses que són importants deixar-les clares.  És 
a dir, si hi ha un problema amb una parada del bus urbà es diu: Ajuntament, no 
la teniu ben posada, arregleu això, i demà pot anar l’Ajuntament i canviar-la.  
La moció aquí semblava que aquesta fos una també parada urbana i no ho és, 
això és el que el senyor Carbonell volia destacar, que depèn d’una altra 
administració i per tant nosaltres no podem anar allà i canviar-la de lloc, 
sobretot perquè es tracta a més a més d’una carretera en la qual tampoc hi 
podem intervenir nosaltres com en un carrer, en una via urbana.  En aquest 
sentit crec que és important destacar exactament en quina... que és instar 
l’Ajuntament que insti la Generalitat, novament, que canviï això.  No sé si els 
altres grups per posicionar-se a favor...  
 
Ara passaríem a la votació d’aquesta transacció.  Vots a favor? S’aprova per 
unanimitat. 
 
El text que se sotmet a aprovació és el següent: 
 
“Instar el govern municipal que insti la Generalitat perquè actuï amb la major 
brevetat possible per tal d’arranjar la situació de senyalització, mala 
visualització i d’inseguretat en què es troba la parada de bus situada al Racó 
de Santa Llúcia.” 
 
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents. 



 

 

 
  17. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA UBICACIÓ D’UNA DEIXALLERIA AL 

CENTRE. 
 
ALCALDE 
 
I passem a les mocions del grup de la CUP.  La primera que ens llegirà el 
senyor secretari és la ubicació d’una deixalleria al centre. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Sempre és poc el que les administracions i la societat fan i podrien fer per 
reduir la generació de residus de tota mena, així com per estalviar energia i 
reciclar. La normalització els darrers anys del sistema de separació de residus 
per al seu reciclatge cal valorar-lo com un avenç de la sensibilitat 
mediambiental d’administracions i societat, molt per darrera encara d’altres 
països propers, però en augment. 
 
A Vilanova i la Geltrú, la generació de residus ha augmentat progressivament 
cada any, dada alarmant però explicable en part per l’augment constant de 
població. No obstant això, també ha augmentat fins el 25% el percentatge de 
residus que no són rebuig, i que per tant permeten un tractament específic 
(com el vidre, el paper i el cartró, la brossa orgànica, etc). 
 
Enguany ha entrat en vigor, en concret  l’1 de març, el nou contracte per a la 
recollida de residus sòlids urbans. Les condicions del contracte contemplen 
una important suma de diners -90.000 euros/any- per a accions de 
sensibilització. Aquest pressupost més el que pugui disposar la Regidoria de 
Medi Ambient, és el marge econòmic amb què compta l’Ajuntament per fer 
polítiques de reducció de residus i de reciclatge. En les properes setmanes, el 
govern ha comunicat que presentarà la proposta de campanya de 
sensibilització. 
 
Des de la CUP pensem que la principal política de residus de l’Ajuntament ha 
d’encarar-se a augmentar significativament el percentatge de residus amb 
possibilitats de tractament, alhora que a través de la sensibilització s’incideixi 
en la reducció en general de la generació de residus. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 



 

 

“1.  Que l’Ajuntament contempli la possibilitat d’ubicar al centre, en un local 
públic o privat, una deixalleria de residus especials, complementària a la 
deixalleria mòbil i al Punt Net. 

 
 2.  Que l’Ajuntament contempli en la mateixa proposta la possibilitat que 

aquesta deixalleria, degudament publicitada, sigui alhora un punt 
d’informació del reciclatge, la reducció de residus, l’estalvi energètic i altres 
mesures de sensibilització mediambiental, complementària al CRIA.” 

 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, el grup de la Candidatura d’Unitat Popular presenta aquesta proposta 
volgudament amb un redactat que és que contempli, perquè ho fem en part 
arrel de la presentació del nou contracte de recollida de residus i de neteja 
urbana que es va presentar en Comissió Informativa, i posteriorment al Consell 
Municipal d’Associacions de Veïns, i en el qual nosaltres vam copsar 
diguéssim a les reflexions de diferents presidents d’associacions de veïns, 
entorn... i la pròpia, entorn a les xifres percentuals de residus que es reciclen i 
de residus diguéssim que són rebuig i per tant no es reciclen.  Hi ha una xifra 
alarmant, una dada alarmant, que és que any rere any excepte l’últim any, se 
suposa que per la crisi, per doncs una baixada del consum o el que sigui, que 
repercuteix en aquests percentatges, el volum de residus, el tonelatge de 
residus a Vilanova creix.  Ho associem probablement doncs al creixement dels 
ciutadans que any rere any doncs augmenta a Vilanova, acabem d’aprovar una 
xifra doncs que dóna que ha augmentat 600 habitants, doncs és lògic que es 
produeixin més residus, però el que veiem és que d’alguna manera, també en 
els darrers anys ha augmentat la recollida selectiva d’escombraries, però està 
en nivells que considerem baixos encara, està en nivells molt baixos i diferents 
presidents d’associacions de veïns doncs van mostrar també la seva 
preocupació a l’hora de veure aquestes xifres, no?  Al voltant d’un 25% de tots 
els residus que es generen o que es recullen, perdó, que es recullen pel 
sistema de recollida d’escombraries de la ciutat, doncs un 25% van a parar a 
containers que no són... que no són els de rebuig.  Podríem entrar en altres 
qüestions que imagino que ja es treballen i que nosaltres també mirarem doncs 
de treballar-les i presentar-hi propostes, com, doncs, la mala qualitat de la 
separació de la brossa, que comporta doncs que després tot allò que se 
separa no pugui ser realment reciclat o reaprofitat com diguéssim el tríptic que 
apareixeria, no?, que la mala qualitat del compostatge de la brossa orgànica, la 
mala qualitat segurament doncs de la separació que es fa en els envasos, etc.  
Però dins de tota aquesta reflexió nosaltres hem pensat que ara, bé, ara que 
s’obre aquest període de recollida de campanya, que es farà de sensibilització 
mediambiental, imaginem doncs amb els 90.000 euros/any que permet el nou 
contracte de servei... o sigui, de recollida d’escombraries, doncs aprofitant 
aquesta avinentesa volem proposar una moció, una proposta de deixalleria, 



 

 

que la volem dibuixar verbalment també per aclarir si hi ha dubtes.  Nosaltres 
ens estem imaginant en algun lloc del centre amb alta densitat de població, i 
això va en referència segurament al CRIA, no?, que està ubicant doncs en un 
barri doncs amb baixa densitat poblacional i poc ubicat doncs en artèries de 
concurrència de comerciants, comercials i públiques, etc., doncs en algun lloc 
del centre, ja sigui al Mercat públic, ja sigui en un local que es llogui, ja sigui on 
l’Ajuntament pugui considerar que es pot ubicar, una petita deixalleria similar a 
la deixalleria mòbil, però que no sigui mòbil, no?  Entenem que la deixalleria 
mòbil és una molt bona... molt bon servei, però que és probable, i només diem 
probable, sense tenir xifres a la mà ni res, que no... que generi alguna dificultat 
a l’hora doncs de localitzar-la o d’utilitzar-la amb més regularitat, d’acostumar 
més la població doncs a separar fins i tot tots aquells residus que no entren en 
els containers que tenim ubicats al carrer i que són altament tòxics i que 
probablement contribueixen a rebaixar la qualitat dels residus separats doncs 
llavors erròniament, no?, separats erròniament.  
 
Bé, a més a més considerem que això doncs és complementari i hauria de ser 
doncs basat en el... com diem, en la deixalleria mòbil i en el Punt Net, no?, que 
és un... que el Punt Net doncs recordem que és un espai fora de la ciutat on 
difícilment a peu s’hi arriba, on probablement per... pel consum domèstic doncs 
aquestes deixalles petites que no haurien d’anar als containers que hi ha 
ubicats al carrer, que haurien d’anar en containers especials, doncs és difícil 
que la gent es mobilitzi cap al Punt Net, tot i que ho fa un bon nombre de gent.  
És difícil que estigui a l’abast de tothom i d’aquest residus, petits residus 
domèstics doncs especials.  I de l’altra banda també pensem que aprofitant 
que es fa aquest punt fixe, aquesta deixalleria mòbil sense que sigui mòbil, al 
centre, doncs seria una bona ocasió perquè el CRIA estengués doncs les 
campanyes que fa, la sensibilització mediambiental, etc., doncs fins a un punt 
doncs de més concurrència.  Vull dir, el CRIA doncs fa tota una tasca, però 
potser està ubicat en un lloc molt amable, però de poca concurrència de 
vianants, comercial, etc., i potser aquest punt al mig de la ciutat doncs ajudaria.  
I repeteixo que volgudament estan redactats els dos punts amb el verb 
“contemplar” i no amb el verb “feu-ho sota amenaça”. 
 
ALCALDE 
 
Ja sé que això mai.  Endavant, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Totalment d’acord amb el que acaba de dir, senyor Arrufat.  Subscric el cent 
per cent, el noranta-cinc per cent, tot i que respecte a la ubicació del CRIA aquí 
podia discrepar, no?, però respecte a la seva exposició totalment d’acord. 
 



 

 

És cert, la brossa és un dels majors indicadors del consum i així es va 
demostrar en la presentació aquella que vam fer, no?  És a dir, tots els anys ha 
anat pujant en el que és la brossa, llevat de l’any 2009, que hi ha hagut una 
rebaixada important i això evidentment demostra una baixada en el consum.  I 
per tant aquesta és la realitat.  De totes maneres, alguna... deixi’m fer-li alguna 
consideració al respecte.  Respecte a la dada que nosaltres vam donar del 
25%, és cert, és la dada que nosaltres vam donar, però hi ha aquest... i és 
l’error meu, que no vaig acabar d’explicar a què es referia exactament aquest 
25%.  Aquest 25% fa... es refereix única i exclusivament als residus recollits en 
contenidors, només en contenidors.  Repeteixo, va ser error meu, eh?, a l’hora 
de fer l’explicació.  Les dades oficials de reciclatge, que són les dades que 
publica l’Agència Catalana de Residus, i que a més a més doncs 
comptabilitzen altres residus a més a més d’aquests que es generen 
exclusivament en contenidors, doncs els voluminosos, la poda i la jardineria, 
que no deixen de ser també residus, o les piles, els medicaments, els tèxtils i 
part d’altres residus que s’ubiquen a la deixalleria, situen a Vilanova i la Geltrú 
al voltant del 37%, eh?  Això són dades oficials que es poden mirar a la pàgina 
web de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de Residus, hi surt 
el llistat de tots els municipis i per comarca del tant per cent de reciclatge, 
seguint aquests criteris, Vilanova està al 37%, la mitjana catalana està al 
voltant del 34%, per tant estem tres punts per sobre.  Però de totes maneres 
això és anecdòtic i el que sí que cal és treballar el foment que vostè diu del 
reciclatge, no? 
 
Deixi’m dir-li que amb la posada en marxa del nou servei ja hi ha hagut alguna 
actuació al respecte, una d’elles és que s’ha incrementat l’horari d’obertura de 
la deixalleria, del Punt Net.  S’ha obert o s’obre actualment una hora abans pel 
matí i a més a més ara ja no tanca al migdia.  Per tant, doncs s’està donant un 
major servei del que s’estava donant fins ara, i a més a més també s’ha 
incrementat l’horari i els punts de servei de la deixalleria mòbil, eh?  L’horari 
actual és dels matins de 10 a 2 i les tardes de 4 a 7, i a més a més... és a dir, 
es dóna una hora abans, pel que fa a la deixalleria mòbil, i a més a més també 
es dóna servei els dissabtes per la tarda, que fins ara tampoc es donava, no?  
De tal manera que s’han incrementat els punts de servei de 24, l’any 2009, a 
28 per a aquest any.  Per tant, en aquest sentit, home, ja estem fent mesures 
al voltant d’aquesta qüestió, no?   
 
Vostè sap, i ho diu i ho ha dit i ho diu també a la moció, que des de 
l’Ajuntament volem encetar una campanya bastant potent de sensibilització, 
d’educació ambiental, del foment del reciclatge, no?  Aquesta campanya és 
una campanya que durarà com a mínim vuit anys, que és el que dura el 
contracte, més dos de... dos de pròrroga, però en tot cas com a mínim durant 
vuit anys s’estarà duent a terme aquesta campanya potent de sensibilització i 
del foment del reciclatge.  És una campanya que estem acabant de perfilar i de 



 

 

concretar, evidentment, perquè en tot cas doncs és una campanya, repeteixo, 
no?, que són molts diners, i a més a més d’això són... s’allargarà molt en el 
temps i per tant estem acabant de perfilar i de concretar dins de l’Ajuntament i 
dels diferents serveis afectats, quines són les mesures i les accions que volem 
dur a terme, i podem presentar doncs... les properes setmanes presentarem 
una primera proposta de globalitat de la campanya, no?  I és una campanya 
que podem presentar evidentment a la Comisió Informativa, perquè per part de 
tots els partits polítics puguin dir la seva i fer tots els suggeriments al voltant 
d’aquesta campanya, però a més a més també ho volem fer de la mà de les 
associacions de veïns, dels gremis corresponents, perquè aquí els gremis 
també han de jugar un paper molt important, les escoles. I, per tant, estem 
acabant de concretar aquesta... aquesta campanya.   
 
I deia que estava totalment d’acord amb vostè perquè precisament una de les 
accions que es contemplaran és la ubicació de minideixalleries.  La proposta 
que vostès fan és una proposta molt concreta, en un àmbit geogràfic de la 
ciutat molt concret, pel que entenc parlen del centre, i la proposta que nosaltres 
farem serà una proposta bastant més ampliada en aquest sentit, eh?, tant 
d’ubicacions com també de centres d’informació.  És a dir, hi hauran... la 
proposta és que hi hagi un parell de minideixalleries, en els dos mercats, una al 
Mercat de mar i l’altra al Mercat central, perquè sembla que són uns pols 
d’atracció important de gent.  I a més a més d’això, que també seran punts 
d’assessorament i d’informació, però a part d’això també hi haurà un punt al 
centre de la ciutat, única i exclusivament per informació doncs i assessorament 
pel que fa al reciclatge, no?  Jo el que li volia demanar és que deixés sobre la 
taula aquesta moció, la deixés sobre la taula en el ben entès de que en les 
properes setmanes presentarem aquesta proposta global de la campanya, en 
la qual veurà que això que vostès proposen doncs ja ho proposem, juntament 
amb el Departament de Medi Ambient i amb el Departament de Mercats, i que 
a més a més d’això doncs és una proposta ampliada respecte a la que vostès 
fan, i jo crec que és interessant veure el context global de la campanya també 
per acabar de tothom dir la seva al respecte, no?, i després, quan nosaltres ho 
tinguem més o menys clar com... les accions d’aquesta campanya, doncs  la 
idea evidentment és de presentar-les amb les associacions de veïns, els 
gremis corresponents, a les escoles i conjuntament poder tirar endavant una 
companya... una campanya global, no?  Per tant, en aquesta línia ja hi 
estàvem treballant, sincerament, i la proposta era... S’han avançat, en tot cas 
nosaltres presentarem la campanya global, no?, en la seva globalitat, i això és 
una acció més, no?, el fet de la minideixalleria és una acció més dins un marc 
molt global d’una campanya molt més àmplia, no? 
 
Per tant, jo demanaria en aquest sentit que ho deixin sobre la taula.  Les 
properes setmanes ho presentarem.  Abans del proper Ple, que em sembla 
que serà el 10 de maig, haurem parlat de la campanya i que, per tant, doncs si 



 

 

la proposta que nosaltres els hi fem després no els hi plau, doncs evidentment 
fagin el que creguin oportú, no?, però em sembla a mi que va en aquesta línia i 
fins i tot ampliant el que vostès proposen. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ruiz.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
La deixarem sobre la taula.  És gratificant sentir que hi estan pensant.  No 
tenim talps, és a dir, no tenim talps, no sabíem que ho estaven parlant, sinó no 
ho haguéssim presentat i haguéssim segurament esperat doncs que... i a més 
a més ja érem conscients que havia de formar part d’una campanya més gran, 
per això el verb “contemplar” i per això era només una inclusió en el que ja 
esperàvem que era... que seria doncs una bateria de propostes que engegaran 
i que esperem que engeguin i que esperem que tractin, com diuen que faran al 
Consell Municipal d’Associacions de Veïns i a les diferents comissions 
informatives, etc.  
 
I respecte als tant per cents... no, ja m’estava bé la xifra del 25%, ja m’estava 
bé perquè era consum domèstic, o sigui, ja m’estava bé perquè la proposta de 
les deixalleries mòbils anava pel consum familiar i el consum familiar 
majoritàriament, majoritàriament, no va a llençar les escombraries al Punt Net, 
ni majoritàriament, bueno, i evidentment no són les branques dels arbres, etc., 
per tant, la xifra exacta, vull dir, no ho sabia que s’havia explicat, però quan ho 
ha explicat, vull dir, ja em semblava bé el 25%, perquè crec que és en el 
consum domèstic on hauria d’incidir aquesta campanya, no?, vull dir, ja em 
semblen positives les altres xifres i d’acord, però ja m’ha quadrat el 25% 
aquest. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, doncs queda sobre la taula. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 

 
  18.  MOCIÓ DE LA CUP PER PROMOCIONAR EL CARNET DE 

DONANTS I LES DONACIONS DE SANG. 
 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció, que és la... també de la CUP, per promocionar el 
carnet de donants i les donacions de sang. 



 

 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Aproximadament unes 1.200 persones es troben actualment en llista d'espera 
per trasplantament d'òrgans a Catalunya. Tot i així, es van realitzar 459 
trasplantaments d'òrgans durant el primer semestre del 2009, un 20% més 
que el mateix període del 2008. Aquest increment suposa que el nombre de 
trasplantaments assolits en sis mesos a Catalunya és el més alt de la història. 
 
Malgrat aquests resultats positius, la relació entre les persones que necessiten 
òrgans i el nombre d’òrgans disponibles continua essent desproporcional. 
Segons l’organització catalana de transplantaments el motiu principal de 
rebuig a la donació és la manca de coneixement per part de la família dels 
desitjos del possible donant. Aquest desconeixement indueix a les famílies a 
negar-se a donar els òrgans del seu familiar. 
 
Aquest fet demostra que és imprescindible millorar el sistema d’informació i 
facilitar l’expedició del carnet de donant. Sensibilitzar la societat sobre aquest 
gest solidari que no només permet salvar vides sinó també millora la qualitat 
de vida dels pacients. 
 
A la vegada, no podem oblidar la necessitat de treballar per incrementar les 
donacions de sang, que si bé és cert la ciutadania ja n’està força 
conscienciada, cal reforçar-ne la informació d’on i quan es pot realitzar la 
donació.  
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
1.  Fer allò que sigui necessari perquè l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 

pugui expedir als veïns i veïnes que ho sol·licitin el carnet de donants 
d’òrgans de l’OCATT. 

 
2.  Publicitar l’anterior acord, així com la conveniència de fer-se donant, a tots 

els mitjans de comunicació municipals i allà on cregui convienent per tal de 
donar-ho a conèixer al màxim nombre possible de vilanovins. 

 
3.  Anunciar al butlletí i a la resta de mitjans de comunicació de l’Ajuntament 

les diferents campanyes de donació de sang que es realitzen a Vilanova i 
la Geltrú. 

 
 



 

 

ALCALDE 
 
Molt bé, endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, entenem que l’Ajuntament evidentment no parteix de zero en aquesta 
temàtica i ja fa segurament doncs tot el que creu oportú per potenciar les 
donacions de sang i les donacions d’òrgans potser menys, perquè és un tema 
més específic, però nosaltres considerem doncs que si aquesta idea de fer que 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana pugui expedir aquests carnets i, per tant, 
multiplicar els punts de... on la gent pugui informar-se i pugui acreditar-se 
doncs com a donant, tant d’òrgans com de sang, pensem que és encara més 
positiu.  És doncs un afegitó doncs que pot facilitar el ritme de donacions 
d’òrgans i de sang que mai serà suficient per cobrir segurament les necessitats 
sanitàries del país.  Per això la moció doncs pensem que és molt senzilla.  
Segons tenim constància ens sembla que no es fa a Vilanova i la Geltrú, i per 
tant per això ho proposem.  Sí que es fa en altres ajuntaments i per això doncs 
proposem que l’Oficina d’Atenció Ciutadana pugui expedir, pugui arribar doncs 
en un conveni amb qui sigui l’expeditor d’aquests donants a nivell autonòmic i a 
nivell local pugui l’Ajuntament col·laborar en això i, per tant, també donar-ho a 
conèixer i amb l’excusa de donar a conèixer aquest nou, aquesta nova 
expedició de carnets, doncs pugui sensibilitzar la població al voltant, al voltant 
de la donació d’òrgans i de la donació de sang. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Moltes gràcies, senyor alcalde.  A veure, en primer lloc anunciar el nostre vot 
favorable a la moció, perquè, com vostè ha dit, és un tema molt important, 
malgrat que és un tema que l’Ajuntament no és ben bé l’actor principal, no?, 
perquè hi ha les entitats, hi ha l’Organització Catalana de Transplantaments i el 
Banc de Sang i Teixits, que són els que realment tenen la seva competència 
en això, però és igual, malgrat tot entenem que és un tema important. 
 
L’única cosa és que allò, amb algunes matisacions, perquè no són del tot 
correctes, no?, el que es planteja en la moció.  En primer lloc també voldria dir 
que vostès en l’exposició diuen doncs que Catalunya ha assolit aquest any 
2009 el nombre més alt de donacions i de transplantaments de tota la seva 
història, i això és cert i per tant volem crèixer i volem que sigui així, volem 
crèixer en el número de donacions.  I també crec que és important que se 



 

 

sàpiga que Espanya és el país que té la taxa més alta de donacions de tot el 
món.  Llavorens això sí que està reconegut per totes les entitats internacionals 
de que hi ha un sistema molt bo i molt protocol·litzat i, per tant, molt acurat del 
tema de donacions d’òrgans.  No estic parlant de sang, sinó d’òrgans, eh?  per 
tant, això jo penso que és important també tenir-ho en compte, però com que 
volem que sigui així i volem crèixer en el número de donacions...  
 
El tema del carnet, anem al tema del carnet.  A veure, això la pròpia 
Organització Catalana de Transplantaments ja diu en la seva pàgina web de 
que el tema del carnet ja ho tracta com un tema complementari, és com una 
documentació complementària i ja diu que el que és més important és parlar-
ho amb la família, és dir-ho en l’entorn més proper i ademés, si es vol, pues es 
pot tenir el carnet, que no deixa de ser un document on si ningú sap quina 
voluntat tenia la persona que mor, doncs com a mínim tens aquella 
documentació en la cartera.  Però el que penso també que és important és que 
ha de quedar clar és de que l’únic document vàlid de que ningú pot anar en 
contra d’aquella voluntat és el document de voluntats anticipades.  Per tant, jo 
crec que és important el fet de donar informació sobre el document de 
voluntats anticipades, sobre la necessitat i la importància de parlar d’aquest 
tema amb la família, i com a complement es pot fer el carnet.  El que sí també 
que li volia comentar, perquè altres ajuntaments suposo i sé que han presentat 
aquesta moció també en altres llocs, i el que passa és que suposo que devien 
aprovar-ho fa bastant de temps, perquè ara entres a la pàgina web de 
l’Organització Catalana de Transplantaments i et surt, és molt senzilla, dóna 
una informació molt senzilla, i et diu: si vol el carnet de donant d’òrgans, baixi-
se’l, cliqui aquí, baixi’s això i ja et diu pues has de retallar, taca-tac, i llavorens 
t’ho poses a la cartera tu mateix, ho fa qualsevol.  Per tant, això, qualsevol pot 
baixar-s’ho, poses el teu nom i signes i aquí, diguem-ne, és una mica... diu: jo 
dic que quan em mori vull que tots els òrgans del meu cos que es puguin 
aprofitar que s’aprofitin, no?  Però és una cosa, ja dic, complementària, perquè 
això no té validesa legal.  És... per tant, això ho pot fer qualsevol entrant a la 
pàgina de l’Organització Catalana de Transplantaments, de l’OCATT.  
Nosaltres el que sí que pensem és que val la pena donar informació sobre 
això, amb això per tant és cert.  Que pensem que des de la pàgina web de 
l’Ajuntament es pot posar un link a l’Oficina de... o sigui, a l’Organització, a 
l’OCATT, de manera que pugui ser fàcil, que no sigui... allò que no ho hagis de 
saber, no?, per tant que hi puguis anar fàcilment i que, òbviament, si algú 
arriba a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a dir: baixi’m això d’internet, no tinc altra 
manera, se li baixa, no?, no hi ha cap problema perquè és igual fer un tràmit 
que un altre, no?, per tant no hi ha cap problema.  Però vull dir que no és un 
tema de que s’ha de sol·licitar un carnet, abans sí que era així, però ara això ja 
fa un cert temps que no, que ja és tu mateix, per això, perquè no té validesa 
legal, sinó que és només voler portar a sobre el fet de dir: jo vull que sigui així, 
no?, però és per ordre, és... el carnet seria el més baix, la família és qui té... 



 

 

malgrat jo porti això, per exemple, si la meva família diu no, no, no vull que 
treguin els òrgans, no els poden treure, i el que sí que val és la voluntat, és el 
document de voluntats anticipades, que ja s’ha de fer a llavorens via notari.  
Per tant, o ho pots fer tu mateix també entrant, però només ho pots fer tu.  Per 
tant, jo penso que això també és important saber-ho i crec que és important 
també donar aquesta informació.  Per tant, donar-la. 
 
I perque... pel que fa al tema de la publicitat de les campanyes de donació de 
sang, home, l’Ajuntament treballa molt estretament i col·labora molt 
estretament amb el Banc de Sang i Teixits.  Quan fan les campanyes es dóna 
publicitat, però ara tenim també més butlletins electrònics i per tant jo crec que 
també es pot... es pot ampliar molt més la publicitat en això.  I per exemple, 
cada any quan es fa la Marató, el Banc de Sang i Teixits ve a fer la marató de 
donació de sang, aquí també es dóna tot el suport comunicatiu, tot el suport, 
se’ls hi facilita també que puguin tenir els espais adients, i home, l’alcalde és el 
primer que sempre fa la primera donació cada any, volguent dir perquè hi 
estem molt ajudant en això i donant el suport, no?  Per tant, no passa res, que 
no hi ha cap problema en posar tota la informació que sigui necessària en els 
butlletins i sí que penso que és important això, donar informació sobre el tema 
perquè no hi hagi confusió amb el tema del carnet, o el tema de què és 
important a l’hora de ser... de ser donants, no?  Per tant, votarem a favor, però 
tal com està escrit no contradiu això, aquesta... els matisos, no? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, només breument.  Sí, sí, és correcte.  El carnet és l’excusa, el carnet és 
l’excusa perquè la gent vinculi que anant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que 
aparentment no tindria perquè, no és el lloc on anar a preguntar si pots donar 
òrgans, doncs sí que l’expedir el carnet o que la gent associï que es pot anar a 
fer allà el carnet o informar, doncs justament vagin i s’informin i se’ls hi pugui 
explicar.   
 
ENCARNA GRIFELL 
 
És que on és millor per informar-se són els centres sanitaris, òbviament.  A 
l’Ajuntament mal lloc per anar-te a informar sobre la donació.  El que passa és 
això, que jo crec que és important que donem la informació als ciutadans de 
què és cada cosa i de com te’l pots treure, és que te’l baixes i ja dic, i retalles i 
signes i poses el teu nom, i ja està.  És a dir, jo penso que no és tant dir que 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana expediran els carnets, perquè és que no té sentit, 
sinó de dir home, que si algú ve a dir: si us plau, tregui’m això, pues no passa 
res.  Però vull dir que és un document que te’l treus i on has de buscar 
informació, òbviament els hospitals és el millor lloc, però en qualsevol centre 
sanitari. 



 

 

 
ALCALDE 
 
Molt rebé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
L’acord que se sotmet a aprovació és el següent: 
 
“1. Fer allò que sigui necessari perquè l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) 

d'aquest Ajuntament faciliti informació sobre com fer-se donant d'òrgans i 
com es pot obtenir el carnet de donants d'òrgans de l'OCATT. 

 
2.  Publicitar l’anterior acord, així com la conveniència de fer-se donant, a tots 

els mitjans de comunicació municipals i allà on cregui convienent per tal de 
donar-ho a conèixer al màxim nombre possible de vilanovins. 

 
3.  Anunciar al butlletí i a la resta de mitjans de comunicació de l’Ajuntament 

les diferents campanyes de donació de sang que es realitzen a Vilanova i 
la Geltrú.” 

 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat. 

 
  19.  PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 

UNIÓ. 
 

ALCALDE 
 
I passem a les preguntes orals, eh?, n’hi ha una, que és del grup de 
Convergència i Unió sobre les males olors que desprenen els torrents de la 
Pastera i Sant Joan. 
 
Perdó, el senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  El nostre grup ha volgut fer aquesta pregunta demanant a l’equip 
de govern quines accions o mesures pensa pendre per tal d’eliminar el 
problema que hi ha después de les pluges, o quan passa aigua pels torrents de 
Sant Joan i de la Pastera. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs en tot cas l’equip de govern li respon.  Bàsicament, com comentava, 
doncs les males olors als dos torrents, a la seva desembocadura, vénen 
provocades per episodis en aquest cas de fortes pluges, que fan que els 



 

 

sobreeixidors doncs vagin carregats i que bàsicament amb les tempestes, i 
enguany ha estat un any de pluges i... de fortes pluges i de tempestes, fa que 
el sorral de la platja doncs també es mogui, i provoca un estancament 
d’aquestes aigües que evidentment al cap d’un temps doncs provoquen 
aquestes males olors.  La intervenció municipal ja ha existit, s’ha actuat, s’ha 
netejat, concretament la setmana del 8 de febrer i la setmana del 22 de març.  I 
també concretament doncs ara en aquests moments s’encarrega, del tema de 
clavegueram i d’aquest cicle de l’aigua a la Companyia d’Aigües, i en aquests 
moments doncs la Companyia d’Aigües ha encarregat a unes ingenyeries 
doncs la trobada de les solucions o en tot cas estudiar quines solucions 
permanents podem realitzar per solventar i perquè cada any no ens haguem 
de trobar amb aquest problema.  Quan tinguem aquests estudis veurem quines 
són les aplicacions concretes i quina intervenció hem de fer. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
JOSEP IBARS 
 
Resulta que no és cada any, cada vegada que plou.  La setmana passada 
també passaves pel torrent de Sant Joan i la Pastera i feia pudor.  És degut a 
que l’aigua, quan està reposada es podreix, degut als productes orgànics o a la 
matèria orgànica.  Aquest grup va presentar al juliol de 2004, és a dir, farà 
aproximadament casi sis anys, una moció en aquest tema, en aquest respecte, 
i aquesta moció va ser aprovada per aquest Ple.  I resulta que no s’ha fet, des 
del juliol de 2004 que es va aprovar, l’equip de govern no ha fet res.  Aquesta 
moció anava en dos sentits: un, que es deia intensificar les neteges quan 
s’observin sediments, bé sigui l’endemà d’haver plogut o después d’haver 
circulat aigua provinent de la zona de bombeig o d’altres procedències.  És a 
dir, després de les pluges o que hagi circulat aigua, no una vegada a l’any.  I el 
segon: això es produirà mentres l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament 
de Costes no trobin la solució adequada per solucionar el problema.  És a dir, 
jo la meva pregunta és: vostès, des de que es va aprovar aquesta moció fins 
ara, no han fet res.  Gràcies. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Com li he comentat, li he dit, en aquest concretament d’aquest any, el periode 
d’intervencions.  Cada cop que hi ha aquesta problemàtica s’envien els equips 
de neteja pertinents per fer la retirada.  En tot cas això és el que ha intervingut.  
I com bé deia vostè en la moció, se li deia que és un problema d’ACA que ens 
ha de donar una solució, concretament, i en aquest cas el govern s’ha avançat 
i demana des de la Companyia de l’Aigua estudiar per anar amb un estudi i 



 

 

solucions concretes a l’ACA i proposar quina és la intervenció definitiva que 
s’ha de realitzar. 
 
ALCALDE 
 
D’acord, molt bé.  
 

 
PRECS 

 
ALCALDE 
 
Precs.  Precs?  Hi ha un prec?  Endavant, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, el prec va amb relació a una informació que molt amablement la regidora 
de Comunicació ens va fer l’altre dia a la Comisió, que ens va manifestar que 
l’Ajuntament té la intenció, com a mínim estudiar la possibilitat, de crear una 
revista o un pamfleto comunicacional respecte les obres del FEIL, aprofitant 
doncs inversions o que l’aportació econòmica la fessin les empreses que han 
realitzat aquestes obres.  Des d’aquest grup el que fem és el prec de que no ho 
facin, de que en tot cas si han de fer una cosa d’aquestes lo bo seria que 
aquestes empreses que tenen voluntat d’aportar diners a causes que pugui 
defensar l’Ajuntament, es fagin no per fer propaganda, sinó per a activitats que 
vagin a favor dels ciutadans i les ciutadanes. 
 
ALCALDE 
 
No pateixi, que pamfletos no se’n faran.  Molt bé, s’aixeca la sessió. 
 
 

RESPOSTA PREGUNTES ESCRITES DE LA CUP 
 
22 febrer de 2010 
 
1)  Quins projectes va presentar l'Ajuntament de Vilanova a les convocatòries 

de les diferents administracions l'any 2009? 
   
 Referència de la convocatòria, nom del projecte, administració i 

departament de l'administració a la que es presenta, regidoria i persona 
responsable del projecte, quantitat sol·licitada, sinopsi del projecte, 
resposta (adjudicada/denegada/pendent: en cas que estigui pendent, data 
prevista de publicació dels resultats), cas que s'atorgués, quantitat 



 

 

concedida; en cas que el projecte inclogui cofinançaments (propis o 
foranis), quina quantitat i de quines administracions són els 
cofinançaments. 

 
Vegeu el quadre adjunt a la pàgina següent. 

 
2) Quantes factures ha emès l’Ajuntament per concepte d'assessorament 

jurídic durant la present legislatura? Volem el llistat de les factures amb les 
següents dades: data, empresa, quantitat, concepte i regidoria des de la 
qual s'emet. 

 
L’Ajuntament no ha emès cap factura per concepte d’assessorament 
jurídic durant la present legislatura. 
 
3)  Les places de secretari i tresorer de l'Ajuntament estan vacants? Quin sou 

s'ofereix per aquestes places? Algú s'ha interessat per aquestes places els 
darrers anys (els darrers dos mandats)? Ha usat l'alcalde la seva potestat 
per rebutjar sol·licituds d'ocupar aquestes places en cas que n'hi hagin 
hagut? 

 
Les places de secretari i de tresorer estan vacants, tal com es reflecteix 
en la plantilla que cada any es presenta al Ple junt amb els pressupostos. 
S’aplica el sou que s’aprova amb el pressupost municipal. Des de l’any 
2003 no s’ha presentat cap candidat per a secretari i des de l’agost del 
2006 cap per a tresorer. 
És evident que l’alcalde no ha usat la seva potestat per rebutjar cap 
sol·licitud per a aquestes places. 



 

 

 Aprovat Pendent  

 
Referència 

convocatòria 
Nom  

Projecte 

Administració/ 
departament on es 
sol·licita 

Regidoria 
sol·licitant 

Sinopsi projecte 
Quantitat 

Denegat Data 
prevista 

  Cofinançament Qui  
cofinança 

Aprovat      Pendent        Referència 
convocatòria Nom  Projecte 

Administració/
departament 
on es sol·licita 

Regidoria sol·licitant    Sinopsi projecte 
Quantitat 

Denegat 
 Data prevista       

Ordre 
IRP/326/2009, 
de 15 de juny 

Elaboració 
PAM Neucat i 
PAM 
Sismicat 

Direcció 
General de 
Protecció Civil 
(Dep. 
d'Interior, 
Relacions 
Institucionals i 
Participació de 
la Generalitat 
de Catalunya) 

Regidoria de 
Seguretat i 
Protecció Ciutadana 

Elaboració de plans 
d'actuació municipal 
per fer front a 
emergències 
derivades de les 
nevades i gelades, i 
episodis 
esdevinguts d'un 
sisme per tal de 
protegir la població, 
tant organitzativa-
ment com 
logísticament. 
Vilanova i la Geltrú 
està afectada, 
d'entre d'altres, per 
aquests riscos 
especials. 

1.125 €, segons 
Resolució 
IRP/3790/2009, 
de 30 de 
desembre 

          

DIPUTACIÓ 

Projecte 
Experimental 
Videojocs i 
entorns 
virtuals 

Àrea 
d'Educació 
de la 
Diputació de 
Barcelona 

Regidoria Educació i 
Treball  

Es tracta 
d'experiemntar la 
creació d'un nou 
CICLE FORMATIU 
DE GRAU 
SUPERIOR al 
voltant dels 
videojocs i entorns 
virtuals 

42.090,00 € no No       

 



 

 

 

DIPUTACIÓ Renovació 
Pla Estudis 

Àrea 
d'Educació 
de la 
Diputació de 
Barcelona 

Regidoria Educació i 
Treball  

Per segon curs es 
manté la revisió del 
Pla d'Estudis de 
l'Escola Municipal 
de Música Mestre 
Montserrat, a nivell 
de la Mostra i 
d'altres. 

1.500,00 € no no       

FEIL 
Reforma 
instal·lació 
climatització 

FEIL 2009 Regidoria Educació i 
Treball  

Renovació i 
ampliació del 
sistema de 
climatització elèctric, 
de l'Escola 
Municipal d'Art i 
Disseny 

156.600,00 € no no       

FEIL Remodelació 
sanitaris 

FEIL 2009 Regidoria Educació i 
Treball  

Remodelació dels 
sanitaris de l'ala 
dreta de l'Escola 
Municipal d'Art i 
Disseny, així com 
els espais adjunts 

46.400,00 € no no       

09/Y/ 53351 

Participació a 
les jornades 
d'esport 
adaptat 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Participació a 2 
jornades de Vela i 
d'Equitació 
adaptades per a 
persones amb 
discapacitat 
intel·lectual del 
centre TEGAR 

1.000,00 €           

09/Y/ 53405 

Cicle de 
passejades 
"A cent cap 
als cent" 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Participació del 
col·lectiu de la gent 
gran en el cicle de 
passejades de la 
província de 
Barcelona. 

400,00 €           



 

 

Programa F-4          
09/Y/ 53192/ 
53642 

Fes salut 
amb l'esport, 
fes esport 
amb salut 

Generalitat           
Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Promoció de la salut 
a través de l'esport, 
generació i difusió 
de coneixements 
sobre la salut i 
l'esport, beneficis de 
l'activitat física, 
prescripcio 
d'activitat física tant 
per a la prevenció 
de patologies com 
pel seu tractament: 
programa PAFES i 
PEF, Escola de 
l'Esquena, 
Programa Activa't. 

1.000 € 3.653 €/ 
3.122 € 

          

Programa  F-3 
09/Y/53311 

Escoles per a 
Tothom 

Generalitat           
Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Regular i coordinar  
l'ús social dels 
espais de les 
Escoles d'Educació 
infantil i Primària 
públics de Vilanova i 
la Geltrú per a la 
realització 
d'activitats 
esportives. 
Educatives, 
formatives...  

1.000 €/ 4.757 €           

Programa F-1    
09/Y/54234 

Desenvolupa-
ment de 
programes 
esportius 
adreçats a 
persones 
amb 
discapacitats 

Generalitat 
(Secretaria 
General de 
l'Esport) 
Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Natació terapèutica, 
bàsquet, futbol, 
psicomotricitat, ioga, 
petanca i atletisme. 

1.000 € 2.889 €           



 

 

09/Y/54163 Esport a 
l'Escola 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Activitats que 
proposem a través 
del PAE en horari 
lectiu i les activitats 
que assessorem i 
ajudem a les 
AMPES o AAEE a 
desenvolupar en 
horari no lectiu.  

            

        

Arranjament dels 
espais esportius a 
les escoles, reserva 
de beques 
conjuntament amb 
serveis socials 

4.714,00 €           

Programa F-2  
09/Y/53756 

Joves, esport 
i cohesió 
social 

Generalitat           
Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports 

Programa Ara'munt 
dirigit a joves entre 
10 i 18 anys derivats 
de serveis socials, 
educadors 
comunitaris, i AAVV. 
L'esport com a eina 
educativa, formativa 
i de cohesió social. 
Tenim 3 blocs ben 
desenvolupats: 1. 
Projectes esportius 
2. Activitats i  3. 
Formació   

998 €  4.713 €           

09/ Y/ 54109 Activitats 
Esportives 

Generalitat            
Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports Campionat Esportiu 
del Garraf 1.000 € 1.615 €           

09/Y/ 54111 Activitats 
Esportives 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports IV Run & Bike 
Vilanova i la Geltrú 1.615,00 €           

 



 

 

 

09/Y/ 54110 Activitats 
Esportives 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports XXXI Cursa Popular 
Ciutat de Vilanova 

1.615,00 €           

09/Y/ 54112 Activitats 
Esportives 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports Estiu a Ciutat 1.615,00 €           

09/Y/54113 Activitats 
Esportives 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports Festa de l'Esport 1.615,00 €           

09/Y/ 54114 Activitats 
Esportives 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports Adquisició de 
material esportiu 6.000,00 €           

  SKATE 
PARK 

Diputació 
Àrea 
d'Esports 

Esports Redacció projecte 
executiu 20.000,00 €           

Ordre 
PTO/180/2009 
de 6 d'abril 

Catàleg de 
Masies i 
Cases Rurals 
del Sòl no 
Urbanitzable 
de Vilanova i 
la geltrú 

Departament 
de Política 
Territorial i 
Obres 
Públiques 

Urbanisme i 
Planejament 

Catàleg de Masies i 
Cases Rurals del 
Sòl no Urbanitzable 
de Vilanova i la 
Geltrú, com a figura 
urbanística de 
planejament 
contemplada a la 
Llei d'urbanisme per 
tal de regular les 
condicions i 
paràmetres 
d'actuació sobre les 
edificacions rurals 
pel que fa a 
intervencions 
d'ampliació, 
rehabilitació integral 
i usos. 

14/08/09 8.750 €           

CMC/1008 Carnaval 
GEN/CP 
Cultura 
Popular 

Cultura Carnaval VNG 16.000,00 €           



 

 

CMC/1568 Brots de 
poesia 

GEN/Inst.Llet
res Català 

Cultura Brots de poesia (cap 
set abril Bal) 

2.500,00 €           

CMC/558 Arts Visuals 
GEN/DG 
Coop. 
Cultural 

Cultura exposicions  
LA SALA 2009 14.000,00 €           

CMC/440 
Arts 
escèniques i 
música 

GEN/DG 
Coop. 
Cultural 

Cultura Programació estable 
teatre/mús 19.300,00 €           

CMC/1144 F I M P T  GEN/Inst. 
Cata. Ind.Cul. Cultura Festival FIMPT 

(juliol) 20.850,00 €           

CMC/1685 Captació 
nous públics 

GEN/DG 
Coop. 
Cultural 

Cultura Act. Compl. Progr. 
Estable t/m 0,00 € deng         

CMC/333 M I C 2009 GEN/Inst. 
Cata. Ind.Cul. 

Cultura mostra 
curtmetratges 

0,00 € deng         

CMC/1172 Pla local 
equipaments 

GEN/Sub. 
Gral. Equip. 
Culturals 

Cultura elaboració pla local 
equip cult 2.900,00 €           

Catàleg s F I M P T  DIPUTACIÓ/ 
ODA Cultura festival FIMPT 

(juliol) 28.000,00 €           

Catàleg s Arts Visuals DIPUTACIÓ/ 
ODA Cultura exposicions LA 

SALA 2009 3.000,00 €           

Catàleg s 
Arts 
escèniques i 
música 

DIPUTACIÓ/ 
ODA Cultura programació estable 

teatre/música 26.000,00 €           

Catàleg s Desenvolup. 
Cultural 

DIPUTACIÓ/
CERC Cultura captació nous 

pub/supt entitats 30.500,00 €           

18/6/09/10977 F I M P T  
Ministerio 
Cultura 
INAEM 

Cultura Festival FIMPT 
(juliol) 6.000,00 €           

IRP/12/2009 
És aquest el 
món que 
vols? 

Oficina de 
Drets 
Humans - 
Generalitat 
de Catalunya 

COOPERACIÓ Sensibilització 
cooperació 4.596,00 €           



 

 

XBMQ 2008-
2011 

Centre de 
Recursos-
Revista de 
Cooperació-
Catàleg de 
Comerç Just 

Dep. de 
Relacions 
Internacionals- 
Diputació de 
Barcelona 

COOPERACIÓ Difusió  3.000,00 €           

VCP/293/2009 Dossier per a 
les escoles 

Agència 
Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolup. 

COOPERACIÓ 
Oferta d'activitats de 
sensibilització per a 
les escoles 

9.500,00 €           

VCP/293/2009 El Sàhara 
també juga 

Agència 
Catalana de 
Cooperació al 
Desenvolup. 

COOPERACIÓ 

Projecte amb 
alumnes de l'IES 
Manuel de 
Cabanyes 

11.800,00 €           

IRP/112/2009 
Audiències 
públiques als 
barris 

Dep. de 
Participació -  
Generalitat 
de Catalunya 

PARTICIPACIÓ     XX         

IRP/112/2009 
Els infants 
opinen sobre 
la ciutat 

Dep. de 
Participació -  
Generalitat 
de Catalunya 

PARTICIPACIÓ 
Procés participatiu 
amb els infants de la 
ciutat 

4.700,00 €           

GAP/117/2009 

Espai 
Surikata - 
Tastets a la 
vora del mar - 
Siguem 
Cívics - El 
nostre hortet 
- Connecta't 

Dep. de 
Governació i 
Administr. 
Públiques - 
Generalitat 
de Catalunya 

PARTICIPACIÓ 
Projectes per 
fomentar la cohesió 
social 

30.000,00 €           

09/Y/56514 La ciutat vista 
pels infants 

Diputació de 
Barcelona - 
Programa 
suport 
participació 

PARTICIPACIÓ 
Procés participatiu 
amb els infants de la 
ciutat 

  XX         

 



 

 

 

09/Y/56514 
Audiències 
públiques als 
barris 

Diputació de 
Barcelona - 
Programa 
suport 
participació 

PARTICIPACIÓ Audiències 
públiques al barri 

5.900,00 €           

09/Y/56514 Siguem cívics 

Diputació de 
Barcelona - 
Programa 
suport 
participació 

PARTICIPACIÓ 
Projectes per 
fomentar la cohesió 
social 

  xx         

09/Y/56514 
Els drets 
humans són 
cosa de tots 

Diputació de 
Barcelona - 
Programa 
suport 
participació 

PARTICIPACIÓ 
Projecte de 
sensibilització sobre 
drets humans 

4.050,00 €           

EXTRAORD. La ciutat vista 
pels infants 

Diputació de 
Barcelona - 
Subvenció 
extraordinaria 

PARTICIPACIÓ 
Procés participatiu 
amb els infants de la 
ciutat 

4.000,00 €           

Convocatòria 
2009 Pla 
Concertació  

Desenvolupa-
ment del 
Centre 
d'Informació i 
Recursos per 
a Dones 

Diputació de 
Barcelona, 
Oficina de 
Promoció de 
Polítiques 
d'Igualtat 
Dona-Home 

Pla d'Equitat 
Ajuts al 
desenvolupament 
del CIRD 

12.000,00 €           

Convocatòria 
2009 Pla 
Concertació 

Suport a les 
Polítiques 
Locals 
d'Igualtat 

Diputació de 
Barcelona, 
Oficina de 
Promoció de 
Polítiques 
d'Igualtat 
Dona-Home 

Pla d'Equitat 
Projectes d'impuls a 
les polítiques de 
gènere 

12.608,72 €           

 



 

 

  
Activitats 
Agent Local 
d'Igualtat 

Diputació de 
Barcelona, 
Oficina de 
Promoció de 
Polítiques 
d'Igualtat 
Dona-Home 

Pla d'Equitat 

Suport econòmic 
per a les activitats 
que desenvolupava 
l'Agent local 
d'igualtat. 

6.000,00 €           

  

Activitats de 
Catàleg de 
l'Àrea 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Diputació de 
Barcelona, 
Oficina de 
Promoció de 
Polítiques 
d'Igualtat 
Dona-Home 

Pla d'Equitat 

Teatre per a 
primària i 
secundària: La maté 
porqué era mía i 
Níngú més que 
l'altre. 

1.550,00 €           

Contracte 
Programa 
DASC 

Sistema de 
resposta 
urgent per a 
dones que es 
troben en 
situació de 
violència i per 
als seus fills i 
filles. 

Departament 
d'Acció Social 
i Ciutadania 

Pla d'Equitat 

Oferir un sistema de 
resposta urgent per 
a les dones que es 
troben en situació 
de violència i els 
seus fills i filles. 

4.867,20 €           

ASC/1558/ 
2009 

Finançament 
de les 
despeses 
derivades de 
l'elaboració, 
implementac.
o desenvolu- 
pament de 
polítiques de 
dones, durant 
l'any 2009. 

Institut Català 
de les Dones 

Pla d'Equitat 

Desenvolupament 
dels projectes o 
programes inclosos 
en el Pla de 
polítiques de dones 

13.608,00 €           



 

 

Contracte 
Programa 
Institut Català 
de les Dones 

Contracte 
Programa 
2009-2011 
per a la 
coordinació, 
cooperació i 
col·laboració 
entre l'Institut 
Català de les 
Dones i 
l'Ajuntament 
de Vilanova i 
la Geltrú, en 
matèria de 
serveis 
d'informació i 
atenció a les 
dones 

Institut Català 
de les Dones 

Pla d'Equitat 

Articula els 
mecanismes de 
coordinació, 
cooperació i 
col·laboració 
interadministratius 
entre l'ICD i l'Ajunt. 
VNG per tal 
d'establir els eixos 
estratègics i els 
objectius generals, 
les actuacions i els 
mecanismes 
d'avaluació i el 
sistema de 
finançament que 
permetin una millor 
eficiència i eficàcia 
en la gestió dels 
SIADS 

30.000,00 €           

Contracte 
Programa 
DASC 

Programa 
Minuts 
Menuts 

Departament 
d'Acció Social 
i Ciutadania 

Pla d'Infància i 
Adolescència 

Minuts Menuts és 
un servei de guarda 
universal de nens i 
nenes de 0 a 3 
anys, fora de l'horari 
escolar. 

27.772,50 €           

Convocatòria 
2009 

Sol·licitud de 
subvenció 
per a la 
realització 
d'activitats 
commemora-
tives, de 
recerca i de 
difusió de la 
memòria 
històrica. 

Departament 
d'Interior, 
relacions 
institucionals 
i participació. 
Direcció 
General de la 
Memòria 
Històrica 

Pla de la Gent Gran 

La Memòria del 
Futur. Programa de 
recuperació de la 
Memòria. 

2.000,00 €           



 

 

Convocatòria 
2009 Pla 
Concertació 

Ajuts per a 
projectes de 
foment de 
l'autonomia 
personal. 

Diputació de 
Barcelona, 
Servei 
d'Acció Social 

Pla de la Gent Gran Promoció de 
l'envelliment actiu. 

7.500,00 €           

XBMQ 2009 

Programa 
d'animals de 
companyia i 
aus urbanes 

Diputació de 
Barcelona/ 
Servei Salut 
Pública 

Regidoria de 
Participació i Medi 
Ambient 

Activitats 
relacionades amb 
els animals de 
companyia (gossos i 
gats) i aus urbanes 

12.790,00 €   justificar abans 
30/06/2010       

MAH/900/ 
2009 

Facilitar 
l'aplicació de 
l'article 11.2 
del Text refós 
de la Llei de 
protecció dels 
animals 

Generalitat 
Catalunya/ 
Direcció 
General del 
Medi Natural 

Regidoria de 
Participació i Medi 
Ambient 

Activitats per a la 
protecció dels 
animals 

30.000,00 €   justificar abans 
31/03/2010       

 
PL218/004 
2009 
 

IDEC Local Consorci 
AOC Règim Intern Integració a la xarxa 

IDEC Local 2.000,00 €           

PL219/004 
2009 eFACT Consorci 

AOC Règim Intern 
Integració serveis 
de facturació 
electrònica 

3.000,00 €           

09/Y/51978 

Pla de suport 
a les 
polítiques 
locals de 
joventut 

Diputació de 
Barcelona. 
Oficina del 
Pla Jove 

Joventut 
Pla local de 
Joventut i programa 
activitats 2009 

12.791,00 €           

09/Y/51979 

Pla de suport 
a les 
polítiques 
locals de 
joventut 

Diputació de 
Barcelona. 
Oficina del 
Pla Jove 

  

PIDCES, Programa 
d'informació i 
dinamització als 
centres d'educació 
secundària 

3.800,00 €           

Conveni Oficina Jove 
del Garraf 

Generalitat 
de Catalunya. 
Secretaria de 
Joventut 

Joventut Oficina Jove del 
Garraf 35.000,00 €           



 

 

Conveni 
Espacio para 
la creación 
joven 

Ministerio de 
Igualdad y 
Ciudadanía. 
INJUVE 

Joventut Equipament juvenil 
(1a Fase) 

100.000,00 €           

plan E Reforma 
pl.Rajanta 

Ministeri 
d’Administr. 
Públiques 
(MAP) 

Projectes reforma de la plaça 579.962,09 €           

plan E Reforma pl. 
Tacó MAP Projectes reforma de la plaça 251.713,91 €           

plan E CC Molí de 
Vent 

MAP Projectes construcció centre 
cívic 

2.299.000,52 €           

plan E Urb.Rambla 
Pau MAP Projectes urb. Tram final 

rambla 1.900.000,00 €           

plan E 
Reurbanitz.  
c/ st.Pau, 
St.Joan..... 

MAP Projectes reurbanització de 
carrers 1.200.000,00 €           

plan E CC i plaça 
Danses MAP Projectes construcció centre 

cívic i plaça 498.800,00 €           

plan E 
Enllumenat i 
voreres Barri 
Mar 

MAP Projectes Millora enllumenat i 
voreres 349.999,84 €           

plan E Reforma c/ 
I.Concepció MAP Projectes reurbanització de 

carrers 199.940,04 €           

plan E 
Intervenció 
Torrent 
St.Joan 

MAP Projectes Adequació Torrent 
Fase 2 350.000,00 €           

plan E Semaforitza. 
Invidents MAP Projectes Instal·lació 

semaforització 98.600,00 €           

plan E 
Millora 
senyalització 
Horitzontal 

MAP Projectes millora senyalització 159.998,80 €           

plan E Reasfalt. C. 
Ribes Roges MAP Projectes reurbanització de 

carrers 95.000,00 €           

plan E 

Reasfalt. 
C.Rda. 
Ibèrica i Rda. 
Europa 

MAP Projectes reurbanització de 
carrers 174.500,00 €           



 

 

plan E 

Reurba. c/ 
Pàdua, Sta. 
Madrona,Tea
tre,Mercè.... 

MAP Projectes reurbanització de 
carrers 

1.299.371,20 €           

plan E 
Aparcament 
Complex 
futbol 

MAP Projectes construcció 
aparcament 139.200,00 €           

plan E 

Pista 
esportiva 
Fondo 
Somella 

MAP Projectes construcció pista 
esportiva 

40.600,00 €           

plan E 

Sanejament i 
Sanitaris 
vestidors 
Pavelló 

MAP Projectes adequació dels 
sanitaris 232.000,00 €           

plan E 

Adequació 
espais 
esportius 
pavelló 

MAP Projectes adequació dels 
espais 41.760,00 €           

plan E 
Adeq. instal. 
elèctrica 
pavelló 

MAP Projectes adequació al 
Reglament de BT 46.400,00 €           

plan E Adequació 
B.T EMAID MAP Projectes adequació al 

Reglament de BT 156.600,00 €           

plan E 

Adequació 
Sanitaris 
centres 
escolars 
ensenyament 
oficial 

MAP Projectes Adequació sanitaris 46.400,00 €           

plan E 

Condicionam.
exterior 
centres 
escolars 

MAP Projectes 
escoles:Ginesta, 
Margalló, St.Jordi 
Cossetània, Llebetx 

142.900,00 €           

plan E 

Reformes 
interiors 
centres 
escolars 

MAP Projectes 
escoles: Canigó, 
Pompeu F., Arjau, 
Aragai, Ginesta 

199.000,00 €           



 

 

plan E 

Fusteria 
alumini 
centres 
escolars 

MAP Projectes 
escoles: Canigó, 
Pompeu F., Arjau, 
Aragai, Ginesta 

102.050,00 €           

plan E 

Sup.barreres 
arqui.alguns 
centres 
escolars 

MAP Projectes id.id. 59.000,00 €           

plan E 

Instal·lació 
elèctrica 
alguns 
centres 
escolars 

MAP Projectes id.id. 97.050,00 €           

plan E 
Espais 
interiors 
Armanyà 

MAP Projectes   425.103,60 €           

FEDER 
2007/2010  

Ampliació 
Casa 
Consistorial  

Direcció 
General 
Administració 
Local 

Projectes Ampliació Casa 
Consistorial fase 2 2.425.855,51 € Denegat 

27.01.2010         

FEDER 
Ordenació 
Passeig 
Carme  

Direcció 
General 
Administració 
Local 

Projectes  obres d'ordenació 
del Passeig  1.777.289,45 € Denegat 

27.01.2010         

Xarxa 
Barcelona 
municipis de 
Qualitat 

MEDIACIÓ 

DIPUTACIÓ 
BARCELONA
Àrea 
d'Igualtat i 
Ciutadania 

Convivència 

elaboració de 
material didàctic per 
als tallers de 
sensibilització en el 
marc dels PAE 

13.352,53 €   en execució SI 
AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ 

  

Foment del 
civisme i la 
dinamització 
comunitària 

CIVISME 

GENERALITAT 
CATALUNYA. 
Secretaria 
d'Acció 
Ciutadana 

Convivència 

contractació tècnic 
per a l'elaboració 
treball pacte pel 
civisme 

27.410,81 €   
contractació 
mes de març-
abril 2010 

NO     

 
 



 

 

 
 

Programes 
innovadors a 
favor de la 
integració 
(convocatòria  
ordinària) 

CONEGUEM-
NOS 

MINISTERIO  
DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

Convivència 

Projecte de formació 
i inserció laboral per 
a persones 
immigrants 

45.000,00 €   executat SI 

AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ - 
IMET 

  

Programes 
innovadors a 
favor de la 
integració 
(convocatòria  
ordinària) 

XARXA DE 
MEDIACIÓ 
PER AL 
LLOGUER 
SOCIAL 

MINISTERIO  
DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

Convivència 

Contractació tècnica 
per a la gestió de la 
Borsa de mediació 
per al lloguer social 

30.000,00 €   en execució SI 

AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ I 
GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

  

Programes 
innovadors a 
favor de la 
integració 
(convocatòria  
extraordinària) 

DINAMITZA.
ESPAI 
PÚBLIC 

MINISTERIO  
DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN

Convivència 

contractació de 
diversos tècnics per 
a accions a l'espai 
públic 

57.000,00 €   en execució SI 
AJUNTAMENT 
DE VILANOVA I 
LA GELTRU 

  

        
 TOTAL 
CONVIVÈNCIA 
172.763,34 € 

            



 

 

   
Llei 2/2008, 
de 23 de 
desembre 

 
SUBVENCIÓ 
AL 
TRANSPORT 
COL·LECTIU 
URBÀ 
INTERIOR 

 
MINISTERI 
D'ECONOMIA I 
HISENDA - Direcció 
General  de 
coordinació 
financera amb les 
Comunitats 
Autònomes i amb 
les Entitats Locals 

 
Regidoria de 
Mobilitat (Àrea de 
Serveis a la Ciutat) 

L'article 104 de la 
Llei 2/2008, de 23 
de desembre, de 
Pressupostos 
Generals de 
l'estat per al 2009, 
fixa una quantitat 
de crèdit destinat 
a subvencionar el 
servei de 
transport col·lectiu 
urbà interior 
prestat per les 
Entitats locals i 
que compleixin 
amb  

 
Aprovat 
(rebuda 
comunicació 
12/01/2010)  
Quantitat: 
81,530,02 € 

        

  XBMQ 

Projecte de 
Millora 
Integral de 
les Platges 

Oficina Tècnica de 
Turisme de la 
Diputació de 
Barcelona Serveis Viaris 

Estudi sobre la 
percepció dels 
usuaris de les 
platges sobre les 
mateixes i estudi 
econòmic     

15000 € 
dins el 
mes de 
març 
2010  5.880 € 

Ajunt. de 
Vilanova 
(Serveis 
Viaris)  

  
XBMQ 
09Y54843 

Seguretat i 
Salubritat a 
les platges 

Servei de Salut 
Pública de la 
Diputació de 
Barcelona Serveis Viaris 

Seguretat i 
salubitat a les 
platges 

55100 € 
Desembre 
2009      105.552,56 € 

Ajunt. de 
Vilanova 
(Serveis 
Viaris) 

                      



 

 

 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.55 hores, de 
la qual s’estén la present acta.  
 


