
 

 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-ordinari-vilanova-geltru-03-04-2017/ 
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

DEL DIA 3 D’ABRIL DE 2017 
 

Acta núm. 6 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 3 d’abril de 2017, sota la 
presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA (CiU), es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU) 
BLANCA ALBÀ PUJOL (CiU) 
DAVID MONTES MUÑOZ (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
CARMEN REINA PADILLA (No adscrita) 
 
SECRETARI GENERAL  
MARCEL·LÍ PONS I DUAT 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
 



 

 

 

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament. 
 
No assisteix la Sra. GISELA VARGAS REYES (PSC). 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, que són els següents: 

 
 

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

data 13 de març de 2017. 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
2.  Donar compte de l’acord de la Junta de Portaveus en relació amb l’ordenació 

dels debats en el si del Ple municipal.  (Exp. 54/2017-SEC) 
 
Secretaria General 
 
3.  Donar compte dels Decrets de l’alcaldessa de delegacions a favor de la regidora 

de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. (Exp. 191/2015-SEC) 
4.  Donar compte de diversos Decrets de delegació de la resolució de les sol·licituds 

d’accés a la informació pública als regidors del govern d’aquest Ajuntament. 
5. Donar compte del Decret de l’alcaldessa de delegacions a favor del regidor 

d’Educació i Ocupació.  (Exp. 210/2015-SEC) 
 
Intervenció 
 
6. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de liquidació del Pressupost 2016 de 

l’Ajuntament i Organismes Autònoms. (Exp. 10/2017-INT) 
 
 
DICTÀMENS: 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 

 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Patrimoni 
 
  7. Aprovació, si escau, de la recuperació d’ofici del camí de titularitat pública ubicat 

al polígon 17, parcel·la 9017, denominat camí de Santa Llúcia, en el seu tram de 
cruïlla amb el camí vell de Cubelles. (Exp. 7/2017-PAT) 

 
ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
Intervenció 



 

 

 

 
  8. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de crèdits del pressupost 

municipal núm. 5/2017. (Exp. 14/2017-INT) 
 
Tresoreria 
 
  9. Proposta de modificació de les Ordenances Fiscals.  
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 
 
ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
Participació 
 
10. Aprovació, si escau, de la desestimació de les al·legacions presentades i 

aprovació definitiva del Reglament del Defensor de la Ciutadania. (Exp. 
335/2017-PAR) 

  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 

 
Medi Ambient 
 
11. Ratificar la Declaració de Tarragona de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 

Sostenibilitat per impulsar el turisme sostenible i compartit. (Exp. 56/2017-AMB) 
12. Aprovació, si escau, de l’adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori per part de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 54/2017-AMB) 
 
Mobilitat 
 
13. Aprovació, si escau, de la modificació dels encàrrecs de gestió a VNG 

Aparcaments, SA, operats fins a data d’avui, inclòs el de la creació de la zona 
verda i aprovar el text refós de l’encàrrec de gestió. (Exp. 262/2017-SVI) 

14. Aprovació  inicial, si escau, de la modificació de determinats articles de 
l’Ordenança de circulació. (Exp. 363/2017-SVI) 

 
Serveis Viaris 
 
15. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte de la gestió integral del 

servei de neteja i recollida a l’empresa concessionària VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, per a l’any 2017, per incorporació de neteja als polígons 
industrials i reforç al centre. (Exp. 343/2017-SVI) 

 
 
 
 



 

 

 

MOCIONS 
 
 
Grups Municipals de SOM VNG i la CUP 
 
16. Moció del Casal de Dones per la paritat en el nomenclàtor. (Exp. 26/2017-

eMOC) 
17. Moció de solidaritat amb els treballadors acomiadats als tallers de Renfe a 

Vilanova i la Geltrú. (Exp. 38/2017-eMOC) 
 
Regidora no adscrita 

 
18. Moció per demanar un espai delimitat i horari d’ús de les platges per a gossos 

en període estival. (Exp. 31/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal de C’s 
 
19. Moció per a l’ampliació del registre d’interessos als membres del Consorci de 

l’Eixample Nord. (Exp. 32/2017-eMOC) 
20. Moció per a la creació d’una app per a mercats ambulants. (Exp. 33/2017-

eMOC) 
21. Moció per a la celebració de la Feria de Abril a Vilanova i la Geltrú. (Exp. 

34/2017-eMOC) 
 
Grups Municipals d’ERC, la CUP i SOM VNG 
 
22. Moció per la municipalització del servei de consergeries i neteja d’edificis i 

equipaments públics municipals.  (Exp. 35/2017-eMOC) 
 
Grup Municipal d’ERC 
 
23. Moció per a la transparència dels grups municipals.  (Exp. 36/2017-eMOC) 
24. Moció per dotar la ciutat d’un equipament jove. (Exp. 37/2017-eMOC) 
 
 

PREGUNTES 
 
25.  Preguntes de C’s: 
 

- El mes passat el nostre Grup Municipal va presentar una moció per retornar les 
plus-vàlues i se’ns va donar a entendre que el seu contingut era il·legal.  
Actualment, al Congrés dels Diputats s’ha aprovat el Projecte de Llei per a la 
devolució de les plus-vàlues, amb el vot a favor de tots els grups, excepte el del PP.  
El nostre Ajuntament està treballant per a la devolució de les plus-vàlues i per donar 
compliment a aquest Projecte de Llei? 

- Continuant amb les preguntes fetes pel nostre Grup Municipal en anteriors plens 
sobre les problemes en l’àmbit escolar, sobre el menjador i el material escolar.  Han 



 

 

 

pogut aconseguir informació sobre aquests problemes que presumptament han 
pogut succeir? 

 
26. Preguntes de la CUP: 
 
- Sobre el futur camp de rugbi. 

- Sobre el PINA. 

 
27. Preguntes d’ERC: 
 
- Sobre quines accions s’han dut a terme i quins són els resultats de l’adhesió al 

Projecte “No puc esperar”. 

- Sobre l’adaptació dels vehicles de les línies d’autobusos L3-L4 per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 
PRECS 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

  1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 13 DE MARÇ DE 2017. 

 
S’aprova per unanimitat dels presents l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de 13 
de març de 2017, amb un total de 24 vots a favor (6 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 
d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no 
adscrita). 
 
 
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 

   2. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE 29 
DE MARÇ DE 2017, AMB RELACIÓ A L’ORDENACIÓ DELS DEBATS 
EN EL SI DEL PLE MUNICIPAL. (EXP. 54/2017-SEC) 

 
 
La Junta de Portaveus de 29 de març de 2017, prèvia deliberació dels assistents, va 
acordar: 
 
“PRIMER. Assumir el contingut de l’informe elaborat pel secretari municipal i l’adjunt a 
Secretaria amb relació a les potestats de la Presidència per a l’ordenació dels debats 
en el si del Ple de l’Ajuntament, el text del qual s’inclou com a annex.   
 
SEGON. Traslladar i donar compte al Ple de la voluntat de fer complir als regidors i 
regidores en els debats plenaris les potestats abans esmentades que poden anar des 
de la crida a l’ordre del regidor o regidora que profereixi expressions ofensives, 
injurioses o calumnioses respecte d’altres regidors o institucions, l’ordre 



 

 

 

d’abandonament del Saló de Plens, o fins i tot l’aplicació de sancions amb la pèrdua 
de drets econòmics.” 
 

ANNEX 
 

INFORME 
 
OBJECTE: 
 
Aquest informe té per objecte determinar les potestats que té l’alcalde/alcaldessa en 
tant que president/presidenta del Ple municipal durant el debat de les diferents 
propostes, dictàmens i mocions que s’hi puguin tractar, quan algun regidor/a profereix 
conceptes i paraules injurioses, calumnioses o ofensives vers del decòrum de la 
corporació, dels seus membres, d’altres persones o institucions 
 
Normativa d’aplicació 
 
.-  Constitució Espanyola. (CE) 
.-  Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. (LOREG) 
.-  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (LLRJSP) 
.-  Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local. (LRBRL) 
.-  Decret legislatiu 2/2003, de 23 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. (TRLLMRLC) 
.-  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

de les disposicions vigents en matèria de règim local. (TRRL)  
.-  Reglament orgànic municipal. (ROM) 
.-  Real Decreto 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. (ROF) 
 
 
Antecedents 
 
I.- La Junta de Portaveus de 8 de febrer de 2017, va fer la següent petició: “Els 
portaveus demanen que quan es faci una ofensa personal a un regidor o regidora en 
un Ple, la presidenta apliqui les mesures a l’abast, i fins i tot sancions, si escau”. 
 
II.- També cal tenir en compte els següents antecedents: 
 
“PRECS PLE 19 DESEMBRE 2016 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
(…) 
 
Y en segundo lugar, saben que han permitido el acceso al despacho nuestro a alguien 
cuando al mismo tiempo estaba actuando como no miembro del grupo municipal.  
Más que nada porque en las actas lo pone.  En todo caso, de todo esto nosotros ya le 
comunicamos y esto no lo quisimos hacer público, que de nuestro despacho ha salido 



 

 

 

un documento en el que se infringe la ley de protección de datos, en el sentido que es 
un documento con la firma y el DNI de este regidor en redes sociales y ni yo la he 
publicado ni otro lo ha publicado, y lo ha publicado una persona en concreto, que 
sabemos quien es, pero en todo caso lo que queríamos es –ya lo dijimos- queríamos 
que se nos comunicara quién había entrado en ese despacho y ustedes no 
contestaron.  Dijeron que pondrían una cámara pero no se ha hecho nada. Queremos 
esa aclaración también porque es un precedente bastante peligroso.  Tanto este como 
el tema de la no normativa, no Junta Electoral, todo es mentira. 
 
PRECS PLE 23 GENER 2017 
 
CARMEN REINA 
 
En el pasado pleno de la Corporación celebrado en el día 20 de diciembre, el señor 
Álvarez, en el apartado de ruegos, hizo una intervención oral en la cual acusaba 
directamente al Ayuntamiento de cometer irregularidades e indirectamente a mi, ya 
que no tuvo el valor suficiente de pronunciar mi nombre, de ser la autora de varios 
hechos, algunos de los cuales él considera que son tremendamente peligrosos y que 
vulneran la protección de datos hacia su persona.   
 
A pesar de lo extremadamente repugnante e indigna que resulta toda acusación, y 
más aún sin que este señor aporte unas pruebas ni datos que puedan ser 
mínimamente conocidos, ya no sólo por mi.  He de decir que tales acusaciones no 
sólo son falsas, sino que también son absurdas y que tienen intenciones perversas.  
Jamás he entrado ilegalmente en el despacho del grupo municipal de Ciutadans.  La 
última vez que hice uso del despacho fue el día 28 de abril del 2016, cuando todavía 
pertenecía al grupo municipal.  Pese a que mi solicitud de pasar a condición de no 
adscrita la presenté el 18 del mismo mes, ésta no sería efectiva hasta su elevación al 
Pleno, que fue el día 2 de mayo del mismo año -de vez en cuando usted debería de 
leerse el ROM-, con lo cual ni el Ayuntamiento ha cometido irregularidad, ni yo he 
entrado ilegalmente en su despacho como usted ha hecho saber. 
 
Me parece muy vergonzoso que se pueda acusar así a alguien de presunto delito 
contra la intimidad, de la sustracción y revelación de un documento, porque si 
efectivamente he cometido ese delito, ya que sería un delito, y el señor Álvarez tiene 
alguna constancia real de ello, o simplemente una mínima prueba que ratifique su 
denuncia lo antes posible, aportando todas la pruebas que posea y así yo poder 
defenderme donde realmente corresponde: en los juzgados.   
 
Por cierto, le podría recordar un artículo, el 456 del Código Penal dispone: Primero. 
Los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, 
imputaren a alguna persona hechos que de ser ciertos constituyeran infracción penal, 
si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el 
deber de proceder a su averiguación, serán sancionados.  Cuando exista intención 
delictiva por el denunciante, esto es, que tenga conciencia de que los hechos 
denunciados son falsos, actuando con manifiesta mala fe, si el sujeto que ha 
denunciado falsamente hace público esta denuncia y lo hace público a otras personas 
del entorno del denunciado, acreditándose posteriormente esa falsedad, podrá existir 
además un delito de calumnias.  En estos casos habrá un concurso real porque son 



 

 

 

dos acciones distintas: delito contra la administración de Justicia y delito contra el 
honor de las personas. 
 
Ante todo pido disculpas a los presentes por esta intervención que más de uno puede 
pensar que está fuera de lugar, pero personalmente creo que si este señor hizo estas 
falsas acusaciones públicamente en un Pleno, yo estoy en el mismo derecho de 
mostrarle mi total desacuerdo y pedirle que rectifique sus palabras públicamente, a no 
ser que realmente crea y tenga pruebas sobre las acusaciones vertidas hacia mi 
persona, por lo que le reto a que sea valiente y diga aquí y ahora que Carmen Reina, 
regidora no adscrita, es la persona que según usted entra en su despacho ilegalmente 
y sustrae documentación.  Si no se viera capaz porque realmente es consciente de 
que todo es falso y únicamente lo utiliza como cortina de humo para tapar otras 
carencias, le ruego persista de atentar contra el honor de mi persona.  Asuma de una 
vez: yo no pertenezco a su grupo, déjeme trabajar por la ciudadanía y sobre todo no 
use los plenos de la Corporación para este tipo de shows. 
 
Le vuelvo a pedir a todo el mundo disculpas por la intervención tan larga.  Gracias. 
Un prec és que atès que en el nostre ajuntament disposem d’un Codi d’ètica i bon 
govern vigent, on diu que totes les persones subjectes a aquest Codi, en la seva 
activitat representativa o professional, hauran de respectar els valors, els principis i els 
criteris que hi estan continguts, tant en les seves relacions representatives com 
professionals, tant internes com externes, on diu que vol anar més enllà del dret, a 
partir de la voluntat i el consens de tots i cadascun dels seus treballadors i 
treballadores, així com de tots els membres de la Corporació municipal, no només en 
la seva elaboració, sinó en el compromís d’aplicar-lo i desenvolupar-lo en el marc de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, on el règim de sancions l’objectiu d’aquest Codi 
és establir un marc d’integritat institucional, estendre-ho d’una manera de fer i d’actuar 
i de millorar de l’ètica de l’organització, els incompliments del seu contingut per part de 
les persones incloses en el seu àmbit d’aplicació, podrà comportar una sanció, prèvia 
tramitació de l’expedient que correspongui i amb audiència de la persona interessada.  
Doncs ja que disposem d’aquest Codi, prego, si us plau, es faci servir, ja que en 
diverses ocasions en aquest Consistori s’han incomplert alguns dels seus principis. 
Gràcies.” 
 
Arran d’aquesta petició cal determinar les potestats atribuïdes legalment a 
l’Alcaldessa, en tant que presidenta de la corporació i, per tant, del Ple, quan es doni 
aquesta situació en el debat en el si del ple municipal. 
 
Consideracions jurídiques 
 
PRIMERA. Potestats que corresponen a l’alcaldessa en tant que presidenta de 
la corporació i del Ple municipal. 
 
L’art. 21.1.a) i n) LRBRL estableix que correspon a l’alcalde/alcaldessa convocar i 
presidir les sessions del Ple, i sancionar les faltes de desobediència a la seva 
autoritat.  
 
Per altra banda, l’art. 107.4 de la TRLLMRLC estableix que correspon al 
president/presidenta les facultats d’ordenació i direcció dels debats. 



 

 

 

 
Igualment, l’art. 95.1.a) del ROF estableix: “l’alcalde o president podrà cridar a l’ordre 
a qualsevol membre de la corporació que: profereixi paraules o manifesti conceptes 
ofensius al decòrum de la corporació o dels seus membres, de les institucions 
públiques o de qualsevol altra persona o entitat”. 
 
En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16.7 del ROM que atribueix a l’alcalde 
/alcaldessa la potestat de dirigir els debats del Ple i d’acord amb l’art. 23.c), podrà 
“cridar a l’ordre o retirar l’ús de la paraula als regidors/regidores que s’excedeixin del 
temps atorgat, es desviïn notablement de la qüestió en debat, o avoquin expressions 
injurioses o calumnioses en relació amb persones o institucions. Tanmateix, 
l’alcaldessa podrà fer abandonar la sala a regidors o regidores que, malgrat estar 
cridats a l’ordre, persisteixin en la seva  actitud”. 
 
Per tant, correspon a l’alcaldessa la potestat de dirigir i ordenar els debats en el si del 
Ple. La finalitat de l’exercici d’aquestes potestats és, sens dubte, possibilitar l’exercici 
democràtic del contrast d’idees sota unes premisses de respecte personal i 
institucional que facilitin les discussions i l’intercanvi de parers en un fòrum 
democràtic com és el Ple municipal, així com garantir el dret a l’honor (Art.18.1 CE) 
dels regidors, persones i institucions. 
 
Les funcions de direcció i ordenació que corresponen a la Presidència tenen, en 
primer lloc, un vessant organitzatiu positiu: donar paraules, respectar els temps 
d’intervenció; i un altre, de caire negatiu, amb la finalitat d’evitar en el debat 
democràtic les actituds i paraules que puguin distorsionar o negligir les obligacions de 
respecte personal i institucional en les intervencions dels membres del Ple. 
 
Les potestats administratives, definides per la doctrina, com: “el poder jurídic atribuït a 
un òrgan o autoritat administrativa per imposar decisions a altres subjectes i per al 
compliment d’una finalitat determinada” , són imprescriptibles, inesgotables i 
irrenunciables (art. 8. Llei 40/2015, i STS, entre d’altres, de 5 de juliol 2012).  
 
Les potestats públiques es subjecten al principi de legalitat, de conformitat amb els 
articles 103 i 9.3 de la Constitució, en el sentit de vinculació positiva, és a dir, 
l’obligació d’exercir la potestat dins el marc competencial o finalitat específica sense 
que sigui possible cap actuació administrativa al marge d’aquest marc i finalitat (STC 
83/1984).  
 
Segona. Drets subjectius dels regidors en el desenvolupament dels debats 
plenaris.  
 
Al marge de l’atribució del dret subjectiu a la intervenció en els debats plenaris dels 
regidors establert en l’art. 107.1 de la LMRLC, les actuacions dels regidors, en tant 
que representants de “sobirania municipal”, tenen el seu fonament en l’art. 23.2. de la 
CE i art. 6 de la LOREG, que regulen, respectivament, els drets dels ciutadans a 
exercir funcions i càrrecs públics i la possibilitat d’exercir el seu dret al sufragi passiu, 
és a dir, ser elegibles en qualsevol elecció política.  
 



 

 

 

Per tant, es dóna una relació dialèctica entre la potestat d’ordenació del debat per 
part de la presidència del Ple i el dret subjectiu del regidor/a a intervenir manifestant 
lliurement les seves opinions polítiques, d’acord amb els drets reconeguts als articles 
16 i 20.1.a) de la CE, com és el dret a la llibertat ideològica i d’expressió, i difusió 
lliure dels pensaments, idees i opinions.  
 
D’aquesta relació dialèctica poden sorgir disfuncions com la que és objecte del 
present informe, i que caldrà resoldre d’acord amb les consideracions jurídiques 
següents. 
 
Tercera. Supòsits que recull la potestat d’intervenció del president/presidenta 
en l’ordenació i direcció dels debats, i àmbit subjectiu d’aplicació, en l’aspecte 
relacionat amb l’objecte d’aquest informe. 
 
Del cos normatiu anterior es conclouen tres tipus d’intervencions, susceptibles de ser 
reprovades per la Presidència mitjançant la crida al ordre del regidor/a implicat, que 
serien les següents: proferir paraules o manifestar conceptes ofensius i utilitzar 
expressions injurioses o calumnioses amb relació a persones o institucions. En 
conseqüència,  analitzarem aquests tres supòsits.  
 
Segons el diccionari de la llengua, ofensa es defineix com:  
 
“que ofèn o pot ofendre”, “ofendre significa humiliar o ferir l’amor propi o la dignitat 
d’algú o posar-ho en evidència amb paraules i fets” . En conseqüència, quan 
l’alcaldessa consideri que un/a regidor/a, mitjançant paraules o fets, està ofenent a un 
altre, a qualsevol persona o institució, l’haurà de cridar a l’ordre. 
 
Quan el ROM utilitza les paraules “expressions injurioses o calumnioses” ho fa en el 
sentit tècnic-jurídic que aquestes tenen en la terminologia legal (art. 205 i 208 del 
Codi Penal quan regula els drets contra l’honor), és a dir: 
 
Artículo 205 

Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad. 
 
Artículo 208 
 
Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 
 
Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y 
circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 173. 
 
Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, 
salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad.” 
 



 

 

 

És evident que determinar si una expressió és injuriosa o calumniosa des d’un punt 
de vista tècnic no sempre està a l’abast de la persona que exerciti les funcions de 
presidència del Ple, però això no implica que no es pugui cridar a l’orde al regidor/a 
implicat, utilitzant els criteris del sentit comú i ordinari propi dels usos socials vigents 
per a la interpretació de si una expressió es pot considerar ofensiva, injuriosa o 
calumniosa. 
 
En aquests casos, igualment, l’alcaldessa hauria de cridar a l’ordre al regidor/a autor 
de les paraules o fets amb la finalitat de restituir la normalitat del debat democràtic 
que passa pel respecte personal i institucional mínim. 
 
Pel que fa a l’àmbit subjectiu d’aplicació, aquest es fa extensiu als altres regidors, 
qualsevol persona física, estigui o no present al Ple, o jurídica, de caràcter privat o 
públic. 
 
Quarta.  Mesures que pot adoptar l’alcaldessa en aquests casos. 
 
Aquestes mesures són de dos tipus. Les que es poden adoptar en el curs del debat 
plenari, i les que es poden adoptar amb posterioritat. 
 
Pel que fa  a la primera tipologia, l’exercici de tota potestat administrativa, en aquest 
cas la de presidir el Ple i ordenar els debats, té un límit en el seu exercici, i en el cas 
que ens ocupa, particularment, l’aplicació de principi de proporcionalitat, que encara 
que no està recollit en la Constitució el Tribunal Constitucional li ha atorgat aquest 
rang, el que vol dir que l’exercici d’aquesta potestat s’ha de fer o exercicir quan ho 
justifiqui la deguda adequació entre la crida a l’ordre o expulsió de la sala de plens del 
regidor /regidora autor de les conductes esmentades anteriorment i la gravetat 
d’aquestes, així com les circumstàncies concurrents.  
 
Aquesta és una matèria que al ROM es regula a l’article 23, quan determina que 
l’alcaldessa podrà retirar la paraula o cridar a l’ordre al regidor/a implicat/ada, i en 
darrer terme fer que abandoni la sala si, malgrat que s’ha cridat a l’ordre, es dóna una 
actitud persistent. 
 
Per determinar amb més claredat aquest concepte jurídic indeterminat de 
”persistència”, es podria interpretar en el sentit que ho fa l’article 75.2 del ROF, el 
qual es pot aplicar amb caràcter supletori en defecte de previsió del ROM, i que 
estableix: 
 
“Després de tres crides a l’ordre en la mateixa sessió, amb advertiment en la segona 
de les conseqüències d’una tercera crida, el President podrà ordenar-li que abandoni 
el local on s’està celebrant la reunió, adoptant les mesures que consideri oportunes 
per fer efectiva l’expulsió.” 
 
En relació amb les de la segona classe es poden dividir, per una banda, en les que 
poden implicar una pèrdua de retribucions i, per altra, en la imposició de multes. 
 



 

 

 

La LMRLC estableix la possibilitat d’instruir expedients sancionadors contra el 
regidor/regidora que incompleixi els seus deures, amb la pèrdua dels drets econòmics 
quan es deu a un incompliment reiterat dels seus deures.  
 
Concretament, l’article 168.3. determina: “El president o presidenta de la Corporació, 
amb autorització prèvia del Ple i la instrucció de l'expedient sancionador 
corresponent, amb l'audiència de l'interessat, pot privar també del dret a percebre les 
retribucions o les assignacions econòmiques en cas d'incompliment reiterat 
dels deures que corresponen en els membres de les corporacions locals, segons la 
legislació de règim local i, si escau, el reglament orgànic de la corporació”. 
 
El deure que en aquest cas es podria considerar incomplert és el de la cortesia 
deguda i el respecte a les normes de funcionament del Ple de la Corporació.  
Concretament es regula a l’article: 165. 3. “Els membres de les corporacions locals 
estan obligats a observar la cortesia deguda i a respectar les normes de 
funcionament dels òrgans de la corporació, i també a guardar secret sobre els debats 
que tenen aquest caràcter.” 
 
Per tant, el president/presidenta de la Corporació amb la autorització prèvia de la 
Corporació podria instruir un expedient que donés lloc a la pèrdua de les retribucions 
o assignacions econòmiques del regidor/regidora infractor. Si la infracció pogués ser 
constitutiva de delicte s’informarà a l’òrgan judicial competent abstenir-se de 
continuar el procediment sancionador fins el pronunciament de l’òrgan judicial. (Art. 
19 ROF). 
 
Per altra banda, l’art. 78.4. de la LBRL obre la porta a la possibilitat d’imposar 
sancions als membres de la Corporació per incompliment reiterat de les seves 
obligacions. Específicament aquest article diu: “Els presidents de les corporacions 
locals podran sancionar amb multa als membres de les mateixes, per falta no 
justificada d'assistència a les sessions o incompliment reiterat de les seves 
obligacions, en els termes que determini la Llei de la Comunitat Autònoma i, 
supletòriament, la de l'Estat. 
 
El límit d’aquesta capacitat sancionadora vindria determinat per l’art. 73 TRRL que, 
per remissió a l’art. 141 de la LBRL, estableix les sancions de fins a 3.000 € per 
infraccions molt greus, fins a 1.500 per infraccions greus, i 750 per infraccions lleus. 
Per altra banda, cal tenir present que el Codi d’Ètica i Bon Govern de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat pel Ple de la Corporació, i que els regidors per escrit han 
assumit l’obligació del seu compliment, estableix que un dels principals valors que ha 
de guiar l’actuació municipal és el respecte, afegint dintre de l’apartat de normes 
d’ètica i de conducta que tots els membres de la corporació: “ajustaran la seva 
actuació als principis de lleialtat i bona fe amb l’administració i en els seus superiors, 
companys, o subordinats (art. 6.2)”; igualment assumeixen el compromís de: 
“impulsar el desenvolupament progressiu d’una cultura ètica en l’organització 
municipal, incorporant també el vessant ètic en el desenvolupament normatiu i 
competencial de l’ajuntament” (art. 6.17).  
 
 
 



 

 

 

CONCLUSIONS: 
 
1ª.- L’alcaldessa, com a titular de la potestat reglada i no discrecional de dirigir i 
ordenar el debat plenari, té l’obligació de cridar a l’ordre a qualsevol regidor/a que 
profereixi paraules o executi fets que puguin ser ofensius, injuriosos i calumniosos 
contra altres regidors, qualsevol persona, física o jurídica, i institució, per garantir el 
funcionament normal de les institucions democràtiques i preservar el dret a l’honor de 
les persones eventualment afectades. 
 
2ª.- Aquesta potestat s’ha d’exercir de forma proporcionada per no desvirtuar el 
legítim dret dels regidors a la llibertat ideològica i d’expressió. 
 
3ª.- El contingut d’aquesta potestat, pel que fa l’expulsió del regidor/a de la sala de 
Plens, podria articular-se d’acord  amb que estableix l’article 95.2 del ROF, o per  la 
modificació del ROM. 
 
4ª.- L’incompliment reiterat de les normes de funcionament del Ple per part dels 
regidors/regidores, pot donar lloc a un expedient sancionador, amb la pèrdua 
d’assignacions i d’atribucions, així com la imposició de multes.  
 
5ª.- Per tal de millorar el treball polític, i prevenir que en el si del debat dels Plens 
municipals, o en qualsevol altre òrgan, es puguin produir situacions que impliquin un 
incompliment dels deures corporatius per part dels regidors o regidores, i facilitar a la 
Presidència la gestió d’aquestes situacions, es considera convenient que en el si de 
la Junta de Portaveus es tracti aquesta qüestió, establint criteris d’actuació i de 
conscienciació dels membres corporatius de les seves obligacions i deures. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
 

  3.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 
L’ALCALDESSA DE DELEGACIONS A FAVOR DE LA REGIDORA DE 
RECURSOS HUMANS, SEGURETAT I HISENDA. (EXP. 191/2015-SEC) 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

  4.  SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS 
DE DELEGACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D’ACCÉS 
A LA INFORMACIÓ PÚBLICA ALS REGIDORS DEL GOVERN 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 

 
 
  5. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 

L’ALCALDESSA DE DELEGACIONS A FAVOR DEL REGIDOR 
D’EDUCACIÓ I OCUPACIÓ.  (EXP. 210/2015-SEC) 



 

 

 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldessa de 28.03.2017, de delegacions a favor 
del regidor de d’Educació i Ocupació, el qual es transcriu a continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Relació de fets 
 
1. L’acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de juliol de 2015, pel qual es nomenava 
vicepresident del Consell Rector de l’IMET el Sr. JOAN MARTORELL I MASÓ. 
  
2. L’article 8.2 dels Estatuts de l’IMET, que determina que la presidenta del Consell 
Rector serà l’alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que podrà delegar les 
funcions de la presidència en el vicepresident. 
 
3. Atès que és voluntat de l’alcaldessa delegar les funcions de la presidència del 
Consell Rector de l’IMET, en data 28 de febrer de 2017 es va dictar un Decret al 
respecte.  
 
4. Atès que en el mencionat Decret s’ha detectat alguna mancança, es considera 
convenient substituir-lo per un de nou. 
 
Fonaments de dret 
 
− Art. 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
− Art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
− Art. 43 i ss. del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

corporacions locals. 
− Art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal. 
− Art. 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
− Estatuts de l’Organisme Autònom Institut Municipal d’Educació i Treball. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
  
PRIMER. DEIXAR SENSE EFECTE el Decret de l’Alcaldia núm. 1327-2017, de 28 de 
febrer de 2017, relatiu a la delegació d’atribucions al regidor d’Educació i Ocupació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i vicepresident del Consell Rector de l’IMET. 
 
SEGON. DELEGAR al Sr. JOAN MARTORELL I MASÓ, regidor d’Educació i 
Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i vicepresident del Consell 
Rector de l’IMET, les atribucions per a la direcció i gestió política, així com la 
signatura dels actes de tràmit o definitius que siguin necessaris per a l’exercici de la 
delegació en l’àmbit funcional del Consell Rector de l’IMET, i especialment les 
facultats que a continuació s’indiquen: 
 



 

 

 

a) Desenvolupament de la gestió econòmica. 

b) Ordenar les despeses i els pagaments. 

c) Adquirir, disposar i alienar béns immobles i drets reals, així com la seva 
transacció. 

d) Obrir i cancel·lar tota classe de comptes corrents i d’estalvis, així com signar, en 
unió de l’interventor/a i del/de la tresorer/a, els talons, xecs i ordres de disposició 
dels expressats comptes. 

e) Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el Pressupost aprovat. 

f) Desenvolupar el comandament de tot el personal de l’IMET. 

g) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres que es facin a l’IMET. 

h) Adoptar les mesures escaients per al millor funcionament dels diferents centres de 
treball, àrees, departaments, serveis i seccions de l’Organisme. 

i) Prendre les decisions en matèria de contractació directament atribuïdes a 
l’Alcaldia pels estatuts de l’IMET. 

 
TERCER. Aquesta delegació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF, 
tindrà efecte des del dia següent al de la data de notificació d’aquest Decret al regidor 
al qual es confereix la delegació, i tindrà caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per 
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de 
mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del regidor delegat, 
assumirà directament i automàticament les seves competències aquesta Alcaldia, com 
a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la 
potestat d’avocació, en base a la present resolució, sense necessitat d’una nova 
expressa en aquest sentit, sempre que així es notifiqui als interessats en l’expedient. 
 
QUART. Les competències delegades s'hauran d'exercir d’acord amb el que preveuen 
els articles 44 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d'aquesta 
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o 
regidor/a. En el text de les resolucions adoptades en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància expressament.  
 
CINQUÈ. Ordenar la publicació d’aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província, al 
Tauler d’edictes municipal i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui 
lloc, així com als portaveus dels grups municipals. 
 
Ho mana i signa l’alcaldessa, davant meu, el secretari.” 

 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 



 

 

 

   6. INTERVENCIÓ. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016 DE L’AJUNTAMENT I 
ORGANISMES AUTÒNOMS. (Exp. 10/2017-INT) 

 
ES DÓNA COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 28.03.2017, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost 2016 de l’Ajuntament i OO.AA., que es transcriu a 
continuació: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA 
  
Relació de fets 
 
Un cop realitzat el tancament definitiu de la comptabilitat i s’ha confeccionat la 
liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de l’Ajuntament i els seus 
Organismes Autònoms, d’acord amb l’ORDRE HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s’aprova la instrucció per al model normal de comptabilitat local (ICAL 
2013). 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 191, apartat 3, del RDL2/2004, Text refós de la Llei d’hisendes locals, em 
confereix l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’entitat i dels seus 
Organismes Autònoms, previ informe de la Intervenció. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
PRIMER.  Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
i els seus Organismes Autònoms, corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb les 
dades següents: 
 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 8.867.587,13 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 17.911.437,77 
Deutors per operacions no pressupostàries 356.312,26 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -7.766.729,72 
Ingressos pendents d'aplicació                    -255.236,29 
Total deutors a finals de l'exercici 19.113.371,15 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 15.151.598,48 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 2.346.950,63 
Creditors per operacions no pressupostàries 9.114.013,03 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 26.612.562,14 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 5.020.416,22 
Romanent líquid de tresoreria -2.478.774,77 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -468.908,25 



 

 

 

Romanent disponible per a despeses generals -2.947.683,02 
  
O.A. IMET Institut Municipal d’Educació i Treball  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 1.057.007,25 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 627.573,33 
Deutors per operacions no pressupostàries 0,67 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -55.166,22 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 1.629.415,03 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 1.201.566,43 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 48.596,00 
Creditors per operacions no pressupostàries 980.344,26 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 2.230.506,69 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 24.943,60 
Romanent líquid de tresoreria -576.148,06 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals -576.148,06 
  
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 114.675,00 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 90.120,77 
Deutors per operacions no pressupostàries 19.415,02 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 224.192,79 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 88.885,20 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 41.607,26 
Creditors per operacions no pressupostàries 25.994,11 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació -599,92 
Total creditors a finals de l'exercici 155.886,65 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 69.690,84 
Romanent líquid de tresoreria 137.996,98 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals 137.996,98 
 
 
SEGON. Tenir en compte l’informe de la Intervenció municipal en relació amb el 
compliment de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de l’Ajuntament. 
 



 

 

 

TERCER. Donar compte d’aquesta aprovació al Ple Municipal en la primera sessió 
que celebri, de conformitat amb el que estableixen els articles 193.4 de la TRLRHL i 
90.2 del RD 500/90.” 



 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 

 
  7. PATRIMONI. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RECUPERACIÓ D’OFICI 

DEL CAMÍ DE TITULARITAT PÚBLICA UBICAT AL POLÍGON 17, 
PARCEL·LA 9017, DENOMINAT CAMÍ DE SANTA LLÚCIA, EN EL SEU 
TRAM DE CRUÏLLA AMB EL CAMÍ VELL DE CUBELLES. (EXP. 7/2017-
PAT) 

 
Relació de fets 
 
1. Que de conformitat amb l’informe emès pels tècnics municipals de Medi Ambient, 
de data 1 de febrer de 2017, que s’incorpora a l’expedient administratiu, es desprèn 
que el Sr. xxxxxxxxx  ha usurpat el camí públic ubicat al Polígon 17, parcel·la 9017, 
on s’ubica el denominat Camí de Santa Llúcia del terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
2. Que concretament, de la visita de reconeixement efectuada per la tècnica de Medi 
Ambient al camí públic referit de data 01/02/2017 (referència cadastral 
08308A01709017000ZD, zona de sòl de valor agrícola, clau 18, segons el PGOU)  
s’ha comprovat que s’ha col·locat un tancament il·legal amb cadenat, en el seu tram 
de cruïlla amb el Camí Vell de Cubelles.  La propietat que està utilitzant dit cadenat 
és el titular de la finca posterior contigua, constatant-se que no hi ha cap llicència 
concedida ni permís per al tancament del referit camí públic i que s’està efectuant un 
ús privatiu o aprofitament particular del bé de titularitat pública que impedeix la lliure 
circulació de vehicles i persones. S’emet en la referida data, informe mediambiental 
número 001022017 per la tècnica de Medi Ambient, que es corrobora i complementa 
amb l’informe número 01510032017, emès en igual sentit amb data 10/03/2017, que 
conclouen que hi ha una usurpació del camí públic indicat, els quals queden 
incorporats a l’expedient administratiu. 
 
3. Atès que l’Ajuntament gaudeix de la potestat de la recuperació d’ofici dels seus 
béns dels que es vegi desposseït, en qualsevol moment, tractant-se de béns de 
domini públic, per a la qual cosa cal la instrucció de l’oportú expedient contradictori 
donant audiència als interessats i acreditar que l’Ajuntament es troba en possessió 
administrativa del bé i que n’ha estat despullat. 
 
4. Vista la naturalesa d’aquest bé d’ús agrari com a via de comunicació de domini 
públic, en tant que es tracta d’un camí públic de caràcter immemorial, que té el seu 
reflex a la cartografia disponible de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i a la 
base de dades de la Direcció General del Cadastre, de conformitat amb la 
documentació descriptiva i gràfica que s’incorpora a l’expedient administratiu. 



 

 

 

 
5. Vist l’informe del Servei de Patrimoni de data 20/03/2017, acreditatiu de la titularitat 
municipal de l’esmentat bé ocupat i del fet de la seva privació, així com el 
procediment a seguir per a l’exercici de la potestat de recuperació del mateix. 
  
Fonaments de dret 
 
� Articles 4.1d), 22.2.j), 47.21, 68.1 i  82.a) de la Llei reguladora de les bases del 

règim local, en tant que correspon al municipi la potestat de recuperació d’ofici 
dels seus béns, gaudint de la prerrogativa de recuperació intemporal, atès que es 
tracta d’un bé demanial, sent competent per a l’exercici de l’acció el Ple de la 
Corporació, en exercici de les accions administratives en defensa del patrimoni. 

 
� Articles 227.2  i 229 del text refós de  la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 abril (LMRLC), en matèria de defensa 
dels béns. 
 

� Articles 55 i 56 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, en relació amb la potestat de la recuperació 
possessòria. 
 

� Articles 70 i 71 del RD 1372/1986, de 13 de juny,  Reglament de béns de les 
entitats locals (RBEL). 
 

� Articles 147 a 151 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, que regula la recuperació 
d’ofici. 
 

� Vist el que disposa l’article  58 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, relatius a la 
iniciació del procediment. 
 

Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. INCOAR l’expedient de recuperació d’ofici del bé demanial de titularitat 
municipal corresponent al camí públic ubicat al polígon 17, parcel·la 9017, denominat 
Camí de Santa Llúcia, en el seu tram de cruïlla amb el Camí Vell de Cubelles del 
terme municipal de  Vilanova i la Geltrú, al Sr. xxxxxxxxxxxx, per la usurpació del 
mateix a través del seu  tancament il·legal. 
 
SEGON. REQUERIR l’ocupant perquè, com a mesura cautelar, de forma immediata, i 
en tot, en un termini no superior a 24 hores, procedeixi a la retirada del tancament 
il·legal del camí públic efectuat sense cap títol habilitant i el deixi lliure d’ocupació i 
aprofitament particular, permetent la lliure circulació dels vehicles i persones, tot 



 

 

 

restablint les condicions i el seu estat anterior. En cas contrari, s’adoptaran les 
mesures d’execució forçosa previstes legalment. 
 
TERCER. CONCEDIR a l’ocupant un termini d’audiència de quinze dies hàbils, durant 
el qual podrà efectuar les al·legacions que estimi del seu interès. 
 
QUART.  NOTIFICAR aquest acord al part interessada.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 
  8. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM. 
5/2017. (EXP. 14/2017-INT) 

 
Antecedents 
 
D’acord amb les propostes de modificació de crèdits en el pressupost municipal 
vigent presentades per les àrees de despesa de Cultura, Esports i Urbanisme. 
 
Regulació jurídica 
 
- RDL 2/2004, de 5 de març, d’aprovació del Text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes locals. 
 
- Bases d’execució del pressupost municipal 2017 
 
 
Per tot això, fiscalitzat l’expedient per Intervenció, i presentat a la Comissió 
Informativa corresponent, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient número 5/2017, de modificació de crèdits del 
pressupost municipal, corresponent a Transferències de crèdit, per un import de 
195.000 €  i per Generació de crèdits per un import de 343.051,26 €, d’acord amb el 
resum següent: 
 
 
 
 



 

 

 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT EXP. 5/2017 
 
Transferències de crèdits 
 

Aplicació de 
despesa 

Concepte 
d’origen 

Import Aplicació de 
despesa 

Concepte de 
destí 

Import 

53.1533.61913 Actuacions 
manteniment 
ciutat 

 
 

27.500 

 
50.9330.63203 

Actuacions 
mant.edificis i 
instal·lacions 

 
 
27.500 

50.4420.61902 Intervencions 
Millora, mobilitat 
i accessibilitat 

 
 

127.500 

 
50.9330.63203 

Actuacions 
mant.edificis i 
instal·lacions 

 
 
127.500 

50.3420.62200 Noves inversions 
esportives 

 
40.000 

 

 
50.9330.63203 

Actuacions 
mant.edificis i 
instal·lacions 

 
40.000 

  
Total . . . . . . . 

 
195.000 

  
Total  . . . . .  

 
195.000 

 
Crèdits generats 
 

Aplicació de despesa           Concepte         Import 

 
50.3420.63900     

 
Tartan de les pistes d’atletisme                             

       
301.274,26 

 
 
50.9330.63204   
     

 
Restauració Museu Víctor Balaguer                          

 
         41.777 

                        Total         343,051,26 
 
 
 
Finançament - Nous Ingressos 
 

Aplicació d’ingrés          Concepte Import 

 
33.76111                

 
Diputació de Barcelona                                               

         
301.274,26 

 
31.75082 

 
Generalitat de Catalunya                       
 

           
 41.777 

                         
                              Total 

        
343.051,26 

 
 
SEGON. Modificar els projectes d’inversions núms. 2017-2-53-2 Actuacions  
manteniment ciutat, 2017-2-50-2 Intervencions millora mobilitat i accessibilitat, 2017-
2-50-1 Noves Inversions esportives i 2017-2-40-2 Actuacions manteniment edificis i 
instal·lacions, finançats per la Diputació de Barcelona, Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. 



 

 

 

 
TERCER. Condicionar l’aprovació de la part de modificació corresponent a les 
“Transferències de crèdit”  a l’autorització per part de la Diputació de Barcelona del 
canvi de destí entre actuacions. 
 
QUART. Exposar al públic el present acord per un termini de 15 dies a efectes de 
suggeriments i reclamacions. Si no se’n produïssin s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es publicarà un resum del Pressupost modificat en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 12 vots 
  Abstencions:  CUP (5), ERC (4), C’s (1) i SOM VNG (2) = 12 vots 
 
 

   9. TRESORERIA. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS.  

 
L’Ajuntament Ple a la sessió ordinària de 13 de març de 2017 va adoptar l’acord de 
crear una zona d’aparcament regulat en superfície delimitada amb pintura verda al 
barri de Ribes Roges (zona verda). 
 
La implantació d’aquesta zona requereix l’aprovació de les tarifes a aplicar mitjançant 
la modificació de l’Ordenança Fiscal Número 15, reguladora de la Taxa per 
l’estacionament regulat de vehicles. 
 
Tanmateix, a l’Ordenança Fiscal Número 19, reguladora de la Taxa per prestació de 
serveis de mercats, s’ha detectat la necessitat de regular els supòsits de traspassos 
de parades en situacions de dissolucions de comunitats de béns o extinció de 
societats civils, donada la peculiaritat d’aquestes figures. 
 
Vistos els informes d’Intervenció i els del Departaments que han proposat els canvis, i 
la proposta de la presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda, una vegada informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en 
data 27 de març de 2017, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 

“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances Fiscals 
següents: 

• Ordenança Fiscal Número 15, reguladora de la Taxa per l’estacionament 
regulat de vehicles. 

• Ordenança Fiscal Número 19, reguladora de la Taxa per prestació de serveis 
de mercats. 

• Ordenança Fiscal Número 26, reguladora de les Taxes per aprofitament o 
utilització privativa del domini públic municipal, Annex 1. 



 

 

 

El text de les modificacions es recull a l’annex nº 1 de la present proposta. 
 
SEGON. Exposar al públic els acords Primer i Segon al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari de gran 
difusió de la província. En aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar-hi els suggeriments i les reclamacions escaients. Transcorregut el període 
indicat sense haver-se'n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
  
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de 
la Província" els acords definitius i el text íntegre de les modificacions, les quals 
entraran en vigor el dia següent a aquesta publicació, i regiran mentre no s’acordi la 
seva modificació o derogació.”  
 

ANNEX  1 (Acord Primer) 
 

Ordenança fiscal núm. 15 Taxa per l’estacionament regulat de vehicles 

 

Article 4.   Quota tributària. 

Número 1: s’afegeix un nou apartat C), Zona Verda Ribes Roges: 

C) Tarifes Zona verda Ribes Roges 

Durada (1) (2) (3) 
Mínim Gratuït 0,25 € 0,35 € 

30 minuts Gratuït 0,25 € 0,90 € 
1 hora Gratuït 0,25 € 1,75 € 

1,30 hores Gratuït 0,25 € 2,70 € 
2 hores Gratuït 0,40 € 3,50 € 
3 hores Gratuït 0,60 € 5,00 € 
5 hores Gratuït 1,00 € 5,90 € 
7 hores Gratuït 1,40 € 6,50 € 
9 hores Gratuït 2,00 € 7,00 € 

3 dies ---- ---- 12,00 € 
7 dies ---- ---- 20,00 € 

15 dies ---- ---- 30,00 € 
30 dies ---- ---- 40,00 € 

 
(1) Residents:  Persones físiques empadronades o que siguin propietaris 

d’habitatges als carrers delimitats a l’acord de Ple de 13 de març 
de 2017, de creació de la zona verda de Ribes Roges, o 
empadronades al passeig de Ribes Roges, la plaça d’Adarró o 
els números senars de la rambla de Lluís Companys. 

 Persones jurídiques o entitats amb seu o que siguin propietaris 
d’habitatges als carrers delimitats a l’acord de Ple de 13 de març 
de 2017, de creació de la zona verda de Ribes Roges, o amb seu 



 

 

 

al passeig de Ribes Roges, la plaça d’Adarró o els números 
senars de la rambla de Lluís Companys. 

(2) Residents VNG: Persones físiques empadronades a Vilanova i la Geltrú, no 
incloses com a Residents. 

Persones jurídiques o entitats amb seu a Vilanova i la Geltrú, no 
incloses com a Residents. 

(3) No Residents: Persones físiques, jurídiques o entitats no incloses en els 
apartats anteriors. 

 

L’aplicació de les tarifes de residents (1 i 2) requereix: 

- Disposar d’una tarja identificativa del vehicle que es facilitarà als vehicles anotats 
al registre de Trànsit al municipi de Vilanova i la Geltrú, i als vehicles titularitat 
dels propietaris d’habitatges inclosos al sector. 

- No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, 
pendent amb l’Ajuntament. 

El pagament de les tarifes fixades per dies no donarà cap dret a devolucions parcials 
per utilitzacions inferiors al període pagat. 

 
 

Ordenança fiscal núm. 19 Taxa per prestació de serveis de mercats 

 

Article 7.   Quotes. 

S’afegeix un nou paràgraf final al Número 2: 

Les transmissions derivades de dissolucions de comunitats de béns o per extinció 
de societats civils no es consideraran traspàs a efectes d’aquesta ordenança, 
sempre que tots els cessionaris fossin membres de la comunitat dissolta o de la 
societat civil extingida, fins i tot si algun dels comuners o socis deixa de ser titular 
de la parada com a conseqüència de la dissolució de la comunitat o de l’extinció 
de la societat. 

 

 
 

OF 26 - Annex 1 

Entrada de vehicles a través de voreres, passatges o 
de qualsevol altre espai de domini públic municipal, 
així com la reserva de la via pública per a 
l’aparcament exclusiu i/o per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol classe 

 

 



 

 

 

S’afegeix un nou Número 7: 

 Euros 
7. Per la reserva de via pública per a desencotxar (pujar i baixar) 

clients d'establiments hotelers, amb limitació horària, per metre 
lineal o fracció ............................................................................. 

 
 

10,55 
 

 
Es vota la proposta, amb votació separada de les ordenances fiscals. 
 
En primer lloc es vota la modificació de les Ordenances Fiscals núm. 15 i 26, que 
s’aproven amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (6), PSC (4), CUP (5), PP (1) i Sra. Carmen Reina 
       (1) = 17 vots 
  Vots en contra:  ERC = 4 vots 
  Abstencions:     C’s (1) i SOM VNG (2) = 3 vots 
 
Seguidament es vota la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 19, la qual s’aprova 
amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (4), CUP (5), ERC (4), C’s (1), P (1) i Sra. 
    Carmen Reina (1) = 22 vots 
  Abstencions:  SOM VNG = 2 vots 
 
Per tant, la proposta queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 

 10. PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESESTIMACIÓ DE 
LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA.  (Exp. 335/2017-
PAR) 

 
Relació de fets 
 
Atès que el 23 de gener de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va 
aprovar inicialment el Reglament del Defensor de la Ciutadania. 
 
Atès que s’ha sotmès a informació pública per un termini de 30 dies per a la 
presentació de suggeriments i al·legacions mitjançant la publicació al BOP de 10 de 
febrer de 2017, al DOGC núm. 7298 de  31.1.2017 i al Tauler d’Edictes electrònic  
d’aquesta corporació. 



 

 

 

 
Atès que el 31 de gener de 2017 el Sr. Josep Ibars Mestre presenta al·legacions al 
nou Reglament del defensor de la ciutadania, les quals consten a l’expedient i en el 
que se sol·licita que : 

 
1. S’ha obviat d’especificar i definir l’estructura organitzativa que afecta a 
l’Oficina del Defensor, tenint en compte que s’ha copiat una part important del 
reglament del Síndic de Greuges de Catalunya, per tant s’han d’indicar 
clarament, perquè a posteriori no es creïn males interpretacions o s’oblidin de 
posar a l’abast del Defensor, les eines de les que pot disposar per desenvolupar 
la tasca que s’ha especificat i que es defineixen al redactat del  nou reglament.  
 
Per tant entenc que falta descriure i assenyalar: 
 
. Els recursos i mitjans necessaris i el personal amb què podrà comptar el 

Defensor: un  adjunt/a, un administratiu/va i un assessor/a jurídic/a. 
 
. El nivell de dedicació i remuneració del Defensor i de les persones del seu 

equip. 
 
. Horaris d’atenció als ciutadans. 
 
. Personal de suport extern. 
 
2. Falta que es destini una partida pressupostària per englobar totes les 
despeses que es generin en l’estructura organitzativa de l’Oficina del Defensor, i 
que aquesta partida pressupostària o pressupost sigui gestionat pel propi 
Defensor, donant compte de la liquidació i proposta de nou pressupost al 
govern. 

El pressupost que hi ha ara, a part que no el gestiona el Defensor, la quantitat 
que està pressupostada és minsa i no és apropiada ni proporcionada a 
l’envergadura que tindrà l’oficina quan s’aprovi definitivament el nou Reglament 
del Defensor de la Ciutadania. 

Penso que no s’ha tingut en compte aquesta partida pressupostària en els 
pressupostos, que encara no han estat aprovats, per a l’any 2017. 
 
3. Entenc que el punt b de l’article 7, que diu: “El fet de pertànyer a partits 
polítics, sindicats o associacions empresarials i el fet d’exercir-hi funcions 
directives”, atempta contra el drets fonamentals i les llibertats públiques de les 
persones pel dret de la llibertat d’associar-se. 
 
Entenc que en un estat democràtic, de ple dret, no es pot coartar ni negar el 
dret d’afiliació de qualsevol persona a un partit, sindicat o associació. La 
Constitució Espanyola, en l’article 127 punt 1, assenyala que només els jutges, 
el magistrats i també els fiscals, mentre restin en actiu no podran associar-se. 
 
Per tant, entenc que el redactat, per tal de no afectar a les llibertats de les 
persones, hauria de quedar de la forma següent: “El fet de tenir militància 



 

 

 

activa, càrrecs o exercir funcions directives en partits polítics, sindicats o 
associacions empresarials”. 

 
 
Es proposa desestimar les al·legacions i peticions formulades en base als següents 
raonaments: 
 
En relació amb la primera petició, es considera que un Reglament per la seva pròpia 
normativa final no és l’instrument adequat per acabar definint amb tanta concreció els 
recursos, mitjans necessaris i personals, nivell de dedicació, horaris i personal extern, 
ja que aquests paràmetres poden variar al llarg del temps. Per altra banda, la 
prescripció de l’article 2, en concret l’apartat 3, que regula aquesta qüestió, faculta 
l’Ajuntament, a través del pressupost municipal, per poder determinar els recursos i 
mitjans necessaris. 
 
Pel que fa a la segona, en primer lloc es pot repetir l’argument anterior i afegir, a més, 
que la corresponent partida pressupostària, com qualsevol altra, prevista al 
pressupost, s’ha de gestionar pels òrgans que tenen atribuïda la competència, sense 
perjudici d’atendre les orientacions i necessitats del Defensor de la Ciutadania.  
 
Així mateix, la dotació pressupostària anual es concreta en una determinada partida 
tenint en compte el confort general econòmic de l’Ajuntament i les prioritats que cal 
determinar en funció de la limitació d’ingressos. Per altra banda, les partides 
pressupostàries destinades al Defensor de la Ciutadania es poden considerar 
suficients. 
 
Pel que fa al 3r punt, cal desestimar l’al·legació, atès que és voluntat de la corporació 
potenciar al màxim el principi d’independència, neutralitat i objectivitat del Defensor 
de la Ciutadania en la línia de fer compatible el càrrec amb la pertinença a entitats 
polítiques, sindicals i empresarials o tenir funcions directives o militància activa o 
funcions directives en partits, sindicats i associacions empresarials. 
 
No es traca d’una limitació de dret arbitrària i gratuïta sinó coherent amb la finalitat de 
garantir els principis abans esmentats, tal i com, per altra banda, s’aplica a altres 
càrrecs i funcions institucionals pels diferents nivells de l’estat.  
 
Fonaments de dret 
 
1.  En ús de les facultats que m'estan conferides pel Decret de l'Alcaldia del dia 13 

de juliol de 2015. 
2.  Articles 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
3.  Art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres i serveis de Catalunya.  
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 



 

 

 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Josep Ibars Mestre, 
d’acord amb els raonaments exposats a la relació de fets.  
 
SEGON. Aprovar definitivament el Reglament del Defensor de la Ciutadania amb el 
text següent: 
 

REGLAMENT DEL DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA 
Desembre 2016 

 
Títol I 
 
Disposicions generals 
 
Article 1 
Objecte del reglament 
 
Aquest reglament té per objecte: 

Regular, en compliment de l'article 59 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, la 
institució municipal del Defensor/a de la Ciutadania, que té la funció de protegir i 
defensar els drets i les llibertats públiques dels veïns del municipi o qualsevol persona 
afectada per una actuació municipal, en el seu àmbit d’actuació. 
 
Article 2 
Naturalesa i principis d'actuació 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania és un òrgan de caràcter unipersonal i exerceix les 
seves competències amb imparcialitat, objectivitat, equitat i independència, tot 
garantint la confidencialitat i la qualitat de la seva tasca. 
 
2. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar anualment al Ple Municipal un 
informe-memòria sobre la seva actuació que es publicarà a la pàgina web municipal. 
 
3. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú inclourà al pressupost municipal una partida 
per fer front a les despeses que comporti l’oficina del Defensor/a de la Ciutadania, 
que inclourà els mitjans que se li assignin i les compensacions que puguin 
correspondre, i especialment les remuneracions que puguin correspondre-li. 
 
Article 3 
Àmbit d'actuació 
 
1.  El Defensor de la Ciutadania supervisa l'activitat de l’administració municipal, els 

organismes i les empreses que en depenen.  
 Si l’actuació requerida no es correspon amb aquest àmbit d’actuació, informarà i 

assessorarà sobre l’ens competent. 
2.  El Defensor/a de la Ciutadania, en el compliment de la seva funció de protecció i 

defensa dels drets i les llibertats, es pot adreçar a totes les autoritats, tots els 
òrgans i tot el personal de qualsevol del seu àmbit d’actuació. 



 

 

 

 
Article 4 
Competències 
 
El Defensor/a de la Ciutadania vetlla per a la protecció i la defensa dels drets i les 
llibertats públiques i, en compliment d'aquestes funcions, exerceix les competències 
següents: 
 
a) Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions que tramiti 

d'ofici. 
b) Elaborar informes en relació amb matèries de la seva competència.  
c) Suggerir o recomanar, com a resultat d'un procediment d'investigació, l'aprovació 

d'una disposició normativa o la modificació d'aquelles normes vigents l'aplicació de 
les quals consideri que poden conduir a un resultat injust o a un perjudici 
innecessari. 

d) Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit d'actuació, 
funcions de mediació o de composició de controvèrsies. 

e) Atendre les consultes que li siguin formulades, dins el seu àmbit d'actuació, per les 
persones, les entitats o les institucions legitimades.  

f) Vetllar pel bon govern administratiu, tot respectant la legalitat vigent i el principi 
d’equitat. 

g) Vetllar perquè l’Administració resolgui, expressament, en temps i forma,  les 
reclamacions i recursos que li hagin estat formulades, i no es produeixin supòsits 
d’inactivitat material. 

 
Article 5 
Carta dels drets dels usuaris dels serveis del Defensor/a de la Ciutadania 
 
El Defensor/a de la Ciutadania impulsarà l’adopció d’una carta dels drets dels usuaris 
dels serveis del Defensor/a, i ha de posar-la en coneixement i ordenar publicar-la a la 
web municipal. 
 
Títol II 
 
Estatut del defensor/a de la ciutadania 
 
Capítol I 
 
Elecció, mandat i incompatibilitats 
 
Article 6 
Condicions d'elegibilitat 
 
Per a ésser elegit Defensor/a de la Ciutadania cal ésser major d'edat, gaudir de la 
condició política de català o catalana d’acord amb l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, empadronat al municipi i estar en ple ús dels drets civils i polítics. 
 
Article 7 
Causes d'incompatibilitat 



 

 

 

 
1.  La condició de Defensor/a de la Ciutadania és incompatible amb: 

a)  L'exercici de qualsevol mandat representatiu. 
b)  El fet de pertànyer a partits polítics, sindicats o associacions empresarials 

i el fet d'exercir-hi funcions directives. 
c)  L'exercici de qualsevol càrrec polític o qualsevol funció administrativa en 

organismes d'àmbit internacional, europeu, estatal, autonòmic o local. 
d)  L'exercici de les carreres judicial, fiscal o militar. 
e)  Qualsevol activitat professional, mercantil, industrial o laboral que pugui 

comprometre l’imparcialitat, objectivitat i independència en la seva 
actuació. 

f)  La prestació de serveis i l'exercici de qualsevol activitat en les 
administracions, els organismes i les empreses a què fa referència l'article 
15. 

 
2.  El Defensor/a de la Ciutadania electe que estigui afectat per una causa 

d'incompatibilitat ha de resoldre la incompatibilitat abans de prendre possessió del 
càrrec. Amb aquest objectiu, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat 
incompatibles, o passar-hi a la situació d'excedència, dins els vuit dies següents a 
l'elecció; altrament, s'entén que desisteix del nomenament.  

 
3.  Si el Defensor/a de la Ciutadania queda afectat durant el mandat per una causa 

d'incompatibilitat, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatible, o passar-
hi a la situació d'excedència, en el termini de vuit dies a comptar d'haver 
sobrevingut la incompatibilitat; altrament, s'entén que renuncia el càrrec de 
Defensor/a de la Ciutadania. 

 
 
Article 8 
Procediment d'elecció 
 
1.  El procediment d'elecció del Defensor/a de la Ciutadania segueix els tràmits 

següents: 
 

a) S’inicia per Decret d’Alcaldia pel qual es disposa l’obertura de la presentació 
de candidatures pel termini de dos mesos, o un d’inferior, que no podrà ser de 
menys de 15 dies, si existeixen causes d’urgència que ho justifiquin i el 
procediment de selecció. El contingut del decret serà tractat en la comissió 
informativa corresponent on s’incardini la figura del Defensor/a de la 
Ciutadania en l’organització municipal i se’n farà la màxima difusió possible a 
totes les entitats de la ciutat i mitjans de comunicació. De forma prèvia a 
l’elaboració per part de la comissió informativa de la proposta de nomenament 
al ple, els serveis tècnics de l’àrea corresponent informaran sobre el 
compliment dels requisits exigits als candidats. 

b) El Ple municipal procedirà a escollir el Defensor/a de la Ciutadania per majoria 
de 3/5 parts dels seus membres en primera votació, o per majoria absoluta en 
segona, d’acord amb la proposta de l’Alcaldia una vegada completat el 
procediment establert a l’anterior punt tractat el punt a la comissió informativa 
esmentada. 



 

 

 

c) No es podrà tramitar el procediment de selecció, elecció i nomenant del 
Defensor/a de la Ciutadania en els períodes electorals de convocatòria 
d’eleccions locals. 

 
Article 9 
Presa de possessió i nomenament 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de prendre possessió del càrrec davant el ple de 
l’Ajuntament, acte en el qual ha de prometre o jurar respectar la Constitució i l'Estatut, 
i el seu nomenament es farà per resolució de l’Alcaldia que es publicarà al BOP i 
DOGC. 
 
Article 10 
Durada del mandat 
 
El mandat serà de 5 anys, però podrà continuar exercint les seves funcions fins el 
nomenant del seu successor/a. La durada màxima serà de dos períodes consecutius. 
Per a cada nomenament s’haurà de seguir el procediment establert a l’article 8. 
 
Article 11 
Declaració d'interessos 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar al Ple municipal la declaració de 

les activitats professionals, mercantils, industrials o laborals que poden ser causa 
d'incompatibilitat, o bé la declaració que no exerceix cap activitat considerada 
incompatible. Així mateix ha de formular la declaració de béns i activitats exigibles 
als càrrecs electes municipals. 

 

2. Ha de presentar les declaracions a què fa referència l'apartat 1 en prendre 
possessió i en cessar en el càrrec, i també si es produeixen variacions en els fets 
declarats, en tots els casos en el termini d'un mes a comptar del fet causant de la 
declaració. 

 
Capítol II 
 
Cessament i suspensió 
 
Article 12 
Causes de cessament i suspensió 
 
1.  El Defensor/a de la Ciutadania cessa en el càrrec per una de les causes següents:  
 

a)  L'extinció del mandat.  
b)  La renúncia, formalitzada per escrit. 
c)  La pèrdua de la condició política de català o catalana. 
d)  La incapacitació judicial o inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics, 

declarada per decisió judicial ferma. 
e)  La condemna, mitjançant sentència ferma, per delicte dolós. 



 

 

 

f)  La negligència notòria en el compliment dels deures inherents al càrrec. 
g)  La mort, o una malaltia greu que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves 

funcions. 
h)  La pèrdua de confiança del ple. 
i)  La incompatibilitat sobrevinguda. 
j)  L’abandó de funcions. 

 
2.  El Defensor/a de la Ciutadania pot ésser suspès en l'exercici del càrrec per una 

de les causes següents: 
 

a)  Una malaltia greu que l'incapaciti temporalment per a l'exercici de les seves 
funcions. 

b)  Una resolució judicial que en dicti la presó provisional, la llibertat sota fiança o 
el processament per delictes comesos en l'exercici de les seves funcions o 
per qualsevol altre delicte dolós. 

c)  La instrucció d'un procediment judicial d'incapacitació o d'inhabilitació per a 
l'exercici dels drets polítics. 

 
Article 13 
Procediments de cessament i suspensió 
 
1. Correspon declarar el cessament en el càrrec del Defensor/a de la Ciutadania al 

Ple municipal. En els supòsits f, h i i de l’apartat 1 de l’article anterior, el ple haurà 
d’adoptar l’acord per les 3/5 parts, com a mínim, dels membres de dret . 

 

2. Correspon declarar la suspensió en l'exercici del càrrec del Defensor/a de la 
Ciutadania a l’Alcalde/essa prèvia consulta de la Junta de Portaveus, donant 
compte al proper ple. 

 
Article 14 
Exercici del càrrec en funcions en cas de cessament o suspensió 
 

1. En cas d'extinció del mandat, el Defensor/a de la Ciutadania continua en el càrrec 
en funcions fins que no en pren possessió el seu successor o successora. 

2. En cas de cessament en el càrrec per causes altres que l'extinció del mandat, 
n'assumeix les funcions provisionalment fins el nomenament d’un nou Defensor/a 
de la Ciutadania, la persona que reunint les condicions establertes designi 
l’Alcalde/essa prèvia consulta de la junta de portaveus donant compte al proper 
ple. 

3. En cas que sigui suspès en l'exercici del càrrec, n'assumeix les funcions de forma 
interina la persona que complint les condiciones establertes, designi l’Alcaldia, 
prèvia consulta de la Junta de Portaveus donant compte al proper ple. 

 
Títol III 
 
Actuació del Defensor/a de la Ciutadania 
 
Capítol I 



 

 

 

 
Actuacions de supervisió 
 
Article 15 
Subjectes sotmesos a supervisió 
 
El Defensor/a de la Ciutadania supervisa, en exercici de les seves competències, 
l'activitat dels subjectes següents: 
 

a) L'Administració Municipal 
b) Els organismes públics o privats que estan vinculats amb l'Administració 

municipal o que en depenen, inclosos en tot cas els organismes autònoms, les 
empreses públiques, les agències, les corporacions, les societats civils, les 
societats mercantils.  

c) Les empreses privades que gestionin serveis públics o portin a terme, per mitjà 
de concert o de concessió, activitats d'interès general o universal o activitats 
equivalents, i les altres persones vinculades contractualment amb 
l'Administració Municipal. 

 
Capítol II 
 
Legitimació per a actuar davant del Defensor/a de la Ciutadania 
 
Article 16 
Subjectes legitimats 
 
1.  Qualsevol persona física o jurídica està legitimada per adreçar-se al Defensor/a 

de la Ciutadania, a fi de:  
a)  Presentar una queixa o formular una consulta, si té un dret o un interès 

legítims respecte a l'objecte de la queixa o la consulta. 
b)  Sol·licitar la iniciació d'una actuació d'ofici, si denúncia una vulneració de 

drets o llibertats públiques en defensa de terceres persones o col·lectius 
genèrics. 

 
2.  La legitimació que reconeix l'apartat 1 no queda limitada pel fet que hi hagi una 

relació de subjecció o dependència especials respecte a una administració o un 
poder públic ni per raó de domicili, ni tampoc, en el cas de les persones físiques, 
per raó de nacionalitat, d'edat, d'incapacitació legal, d'internament en un centre 
penitenciari o de privació de llibertat, amb l’exempció d’aquelles persones amb 
una relació especial de subjecció laboral o funcionarial amb els  ens establerts a 
l’article 15, en aquelles qüestions relatives a l’àmbit de les relacions laborals i 
funcionarials. 

 
Capítol III 
 
Forma i caràcter de les actuacions 
 
Article 17 
Tramitació telemàtica 



 

 

 

 
El Defensor/a de la Ciutadania ha d'afavorir la presentació i la tramitació per mitjans 
telemàtics de queixes, sol·licituds, consultes i comunicacions. 
 
Article 18 
Gratuïtat 
 
1.  Les actuacions del Defensor/a de la Ciutadania són gratuïtes per a la persona 

interessada. 
 
2.  Per a actuar davant el Defensor/a de la Ciutadania no cal assistència lletrada ni 

representació processal. 
 
Article 19 
Reserva i protecció de dades 
 
1. Les actuacions del Defensor/a de la ciutadania en el curs d'una investigació s'han 

de portar a terme amb reserva i discreció màximes. 
2. Els informes del Defensor/a han d'ometre qualsevol dada personal que permeti 

identificar els interessats en el procediment d'investigació. 
3. El Defensor/a de la Ciutadania ha de dictar les instruccions pertinents, d'acord 

amb la legislació vigent, per a garantir la seguretat jurídica de les tramitacions 
telemàtiques i la protecció de les dades personals que  incloguin. 

 
Article 20 
Intangibilitat dels terminis administratius i judicials 
 
Les actuacions del Defensor/a de la Ciutadania no alteren els terminis fixats per a 
exercir les accions procedents en via administrativa o jurisdiccional. 
 
Article 21 
Continuïtat de les actuacions 
 
La capacitat d'actuar del Defensor/a de la Ciutadania i el dret dels ciutadans de 
presentar-li queixes i sol·licituds no queden limitats ni interromputs en els períodes 
entre legislatures, ni tampoc per la declaració dels estats d'excepció o 
de setge, sens perjudici del que disposa l'article 55 de la Constitució. 
 
Títol IV 
 
Tramitació dels procediments 
 
Capítol I 
 
Procediments de queixa i actuacions d'ofici 
Secció primera 
Presentació de queixes i de sol·licituds d'actuació d'ofici 
 
Article 22 



 

 

 

Objecte de les queixes i les sol·licituds 
 
Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici tenen per objecte instar el Defensor/a 
de la Ciutadania a investigar els actes en què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les 
administracions, els organismes, les empreses o les persones a què fa referència 
l'article 15 pugui haver vulnerat drets o llibertats constitucionals o estatutàries. 
 
Article 23 
Forma de presentació de les queixes i les sol·licituds 
 
1.   Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici es poden presentar al Defensor/a de 

la Ciutadania: 
a) Per escrit presentat amb registre d’entrada, en suport físic o electrònic, 

d'acord amb la normativa aplicable. 
b) Presencialment. 
c) Pels altres mitjans que el Defensor/a de la Ciutadania autoritzi. 

 
2.  La identitat de les persones que formulen una queixa o sol·licitud i la data de 

presentació han de quedar acreditades en tots els casos, sigui quin sigui el mitjà 
de presentació. 

 
Article 24 
Contingut de les queixes i les sol·licituds 
 
1.  Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici han d'especificar la vulneració de 

drets o llibertats públiques que es denuncien, i han de fer constar la identitat i el 
domicili de notificacions de les persones que les presenten. 

2.  Les queixes i les sol·licituds d'actuació d'ofici s'han d'acompanyar amb la 
documentació de què es disposi per a acreditar la vulneració que es  denuncia i 
amb els documents que el Defensor/a de la Ciutadania determini, en qualsevol 
suport legalment admès. 

 
Article 25 
Termini de presentació de queixes i sol·licituds 
 
No es poden presentar queixes ni sol·licituds d'actuació d'ofici al Defensor/a de la 
Ciutadania si ha transcorregut més d'un any des dels actes denunciats. 
 
Article 26 
Registre i admissió a tràmit de les queixes i les sol·licituds 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de registrar les queixes i les sol·licituds d'actuació 
d'ofici que se li presentin, acusar-ne la recepció, acordar-ne l'admissió o la no 
admissió a tràmit i comunicar als interessats la decisió presa. En cas d'inadmissió, la 
resolució ha d'ésser motivada. 
 
Article 27 
Supòsits d'inadmissió de queixes i sol·licituds 
 



 

 

 

El Defensor/a de la Ciutadania no pot admetre les queixes i les sol·licituds d'actuació 
d'ofici que se li presenten en cas que: 
 
a) No afectin l'àmbit material de competències del Defensor/a de la Ciutadania.  
b) Siguin anònimes. 
c) No hi tinguin un dret o un interès legítims, en cas que es tracti d'una queixa,les 

persones que la formulen. 
d) Plantegin una qüestió que hagi estat objecte d'una resolució judicial. 
e) Siguin relatives a actes contra els quals s'hagi interposat una demanda o un 

recurs davant els òrgans de la jurisdicció ordinària o davant el Tribunal 
Constitucional. 

f) S'hi apreciï mala fe o un ús abusiu del procediment amb la finalitat de pertorbar o 
paralitzar l'activitat de les administracions, els organismes, les empreses o les 
persones que serien objecte d'investigació.  

g) Estiguin mancades de tot fonament.  
h) No vagin acompanyades amb els documents necessaris, ni siguin aportats els 

documents requerits pel Defensor/a de la Ciutadania en virtut del que disposa 
l'article 24. 

i) En puguin resultar perjudicats drets o interessos legítims de  terceres persones. 
j) Hagi transcorregut el termini que fixa l'article 25. 
k) Hagi esta formulada i admesa a tràmit davant el Síndic/a de Greuges, del 

Defensor/a del Pueblo o del Defensor/a del Poble Europeu.  
l) Tractin de matèria funcionarial o laboral. 

 
Article 28 
Manca d'actuació prèvia davant les administracions 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, en rebre una queixa que no hagi estat adreçada 
prèviament als ens a que es fa referència a l’article 15 per raó dels actes que són 
objecte de la queixa, n'ha de donar compte a la persona reclamant perquè esmeni 
aquesta deficiència. 
 
Article 29 
Acumulació de procediments 
 
El Defensor/a de la Ciutadania pot acumular la tramitació de les queixes i les 
sol·licituds d'actuació d'ofici que siguin relatives a uns mateixos actes i formulin 
pretensions idèntiques. 
 
Secció segona 
 
Actuacions d'ofici 
 
Article 30 
Actuacions d'ofici 
 
1.  El Defensor/a de la Ciutadania pot investigar d'ofici, tant per iniciativa pròpia com 

a sol·licitud dels subjectes legitimats pels apartats 1.b de l’article 16 , els actes en 
què l'activitat o la inactivitat atribuïble a les administracions, els organismes, les 



 

 

 

empreses o les persones a què fa referència l'article 15 puguin haver vulnerat 
drets o llibertats constitucionals o estatutaris. 

 
2.  El Defensor/a de la Ciutadania ha d'adoptar l'acord d'actuar d'ofici per mitjà d'una 

resolució motivada, en què ha d'indicar els drets o les llibertats presumptament 
vulnerats. 

 
3. El Defensor/a de la Ciutadania ha d'informar del resultat d'una actuació d'ofici, 

respectant la normativa reguladora de la protecció de dades personals, les 
persones que hagin estat objecte de la presumpta vulneració de drets o llibertats 
i, si s'escau, als sol·licitants de l'actuació. 

 
4. Les actuacions d'ofici no estan sotmeses a cap termini preclusiu. 

 
Capítol II 
 
Procediments d'investigació 
Secció primera 
 
Tramitació dels procediments 
 
Article 31 
Obertura 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania, un cop ha admès a tràmit una queixa o ha acordat 

iniciar una actuació d'ofici, obre el procediment d'investigació corresponent. 
2. El Defensor/a de la Ciutadania ha de comunicar l'obertura d'una investigació a les 

entitats o persones que en siguin objecte, i també, si s'escau, a l'administració, 
l'organisme o l'empresa de què depenguin o a què estiguin vinculades. L'escrit de 
comunicació ha d'indicar el motiu i l'objecte del  procediment i s'ha d'acompanyar 
amb còpia de la documentació aportada per qui hagi presentat la queixa o la 
sol·licitud d'actuació, si s'escau. Les entitats o persones objecte de la investigació 
disposen d'un termini d’un mes, prorrogable excepcionalment per un període d’un 
altre mes per trametre-li un informe sobre els actes investigats, acompanyat amb 
la documentació que escaigui. 

3. El Defensor/a de la Ciutadania, si ho considera necessari per al bon fi d'un 
procediment, pot demanar la col·laboració d'experts, interns o externs, en la 
matèria de la investigació, els quals resten sotmesos al règim de confidencialitat. 

 
Article 32 
Suspensió d'una investigació per concurrència d'una actuació judicial 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha de suspendre la tramitació d'un procediment 
d'investigació si pren coneixement de l'admissió a tràmit d'una demanda o un recurs o 
de l'exercici de qualsevol altra acció davant els jutjats o els tribunals amb relació als 
actes que són objecte de la investigació, i ha de suspendre en tot cas el procediment 
si el procés judicial queda vist per a sentència. 
 



 

 

 

Igualment ha de suspendre la tramitació d’un procediment d’investigació si pren 
coneixement de la tramitació de la queixa o sol·licitud davant del Síndic/a de 
Greuges, del Defensor/a del Pueblo o del Defensor/a del Poble Europeu , fins que 
aquests dictin la seva resolució. 
 
Article 33 
Indici d'infraccions 
 
Si durant la tramitació d'un procediment d'investigació apareixen indicis de la 
comissió d'infraccions administratives o penals, el Defensor/a de la Ciutadania ho ha 
de comunicar a l'autoritat administrativa competent o al Ministeri Fiscal, segons 
s’escaigui. 
 
Secció segona 
 
Resolució dels procediments 
 
Article 34 
Forma, contingut i termini de les resolucions 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania clou els procediments d'investigació per mitjà 

d'una resolució motivada, que ha d'indicar si s'ha apreciat o no en els actes 
investigats vulneració de drets o llibertats públiques. 

2. El Defensor/a de la Ciutadania, en cas que hagi apreciat en els actes investigats 
vulneració de drets o llibertats públiques, pot, per mitjà de la resolució que clou el 
procediment:  

a. Explicitar els deures legals incomplerts, i instar-ne el compliment. 
b. Suggerir, si considera que l'aplicació d'una norma vigent pot conduir a un 

resultat injust o produir un perjudici innecessari, l'adopció de mesures 
organitzatives o l'aprovació de criteris interpretatius que permetin evitar 
aquests efectes. 

c. Suggerir o recomanar l'aprovació de disposicions normatives o la 
modificació de normes vigents.  

d. Recomanar a les administracions, els organismes, les empreses i les 
persones a què fa referència l'article 15, si escau, a:  
    i. Primer. Exercir les potestats d'ordenació, d'inspecció o sanció. 
   ii. Segon. Resoldre en la forma i el termini establerts les peticions i els 

recursos que els hagin estat presentats. 
   iii. Tercer. Acomplir l'activitat prestacional reclamada o millorar-ne la 

qualitat, dins la pròpia disponibilitat. 
e. Formular altres suggeriments, recomanacions o advertiments en relació 

amb la protecció dels drets o les llibertats vulnerats. 
3. Les resolucions del Defensor/a de la Ciutadania no modifiquen ni anul·len actes 

administratius ni disposicions legals. 
4. La resolució s’haurà de dictar en el termini màxim de dos mesos des de la petició 

o inici del procediment, llevat que per determinades circumstàncies excepcionals 
es pugui ampliar el termini, fins a un màxim de sis mesos. 

 
 



 

 

 

Article 35 
Informació sobre les resolucions 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de trametre les resolucions que adopta com a 

conclusió dels procediments d'investigació: 
a. Als subjectes que han presentat la queixa o la sol·licitud d'actuació d'ofici, 

si s'escau. 
b. A l’Administració municipal, els organismes, les empreses o les persones 

que han estat objecte de la investigació, a les persones a llur servei la 
conducta de les quals ha motivat el procediment, si se'n coneix la identitat, 
i als corresponents superiors jeràrquics. 

2. El Defensor/a de la Ciutadania, en cas que la resolució que adopti com a 
conclusió d'un procediment d'investigació constati l'existència d'inactivitat o 
passivitat administrativa, pot posar-ho en coneixement de la superioritat jeràrquica 
de qui hi hagi incorregut i pot formular-li els suggeriments o les recomanacions 
que consideri pertinents. 

 
Article 36 
Inimpugnabilitat 
 
Les resolucions del Defensor/a de la Ciutadania que clouen procediments 
d'investigació no poden ésser objecte de recurs. Tanmateix, l’administració municipal, 
els organismes, les empreses i les persones que hagin estat objecte d'una 
investigació poden expressar llur desacord respecte a la resolució corresponent. 
 
Capítol III 
 
Conciliació, mediació i composició de controvèrsies 
 
Article 37 
Fórmules de concertació 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, en el marc del que estableix la legislació vigent, 
sempre que s’hagi produït de forma prèvia una mediació mitjançant els serveis 
municipals, pot proposar a l’administració municipal, els organismes, les empreses i 
les persones que són objecte d'un procediment d'investigació i a les persones 
afectades fórmules de conciliació, de mediació o de composició de controvèrsies que 
facilitin la resolució del procediment. 
 
Article 38 
Requisits i règim aplicable 
 
1. La intervenció en un conflicte, per portar-hi a terme funcions de conciliació, de 

mediació o de composició de controvèrsies, requereix el consentiment previ de 
les parts implicades en el procediment d'investigació. 

2. En exercici de les funcions de conciliació, el Defensor/a de la Ciutadania reuneix 
les parts implicades i n'afavoreix l'apropament. 

3. En exercici de les funcions de mediació, el Defensor/a de la Ciutadania organitza 
l'intercanvi de punts de vista entre les parts implicades, propicia que arribin a un 



 

 

 

acord i formula propostes de resolució del conflicte, mancades de caràcter 
vinculant, perquè els afectats puguin decidir lliurement a partir d'aquestes 
propostes. 

 
Capítol IV 
Altres procediments 
 
Article 39 
Consultes 
 
1.  Les sol·licituds d'informació adreçades al Defensor/a de la Ciutadania per les 

persones, les entitats o les institucions legitimades s'han de tramitar com a 
consultes i han d'ésser respostes en el termini d'un mes.  

2.  Es poden formular consultes al Defensor/a de la Ciutadania pels procediments 
per a les queixes i les sol·licituds. 

 
Títol V 
 
Col·laboració amb el Defensor/a de la Ciutadania dels subjectes supervisats 
 
Capítol I 
 
Règim de col·laboració 
 
Article 40 
Subministrament d'informació i de documentació 
 
Les autoritats i el personal al servei de l’administració municipal, els organismes, les 
empreses i les persones a què fa referència l'article 15 han de facilitar els expedients, 
les informacions, les dades i la documentació que els sol·licitin que estiguin 
relacionats amb l'objecte d'una investigació, i els n'han de facilitar sempre que sigui 
possible la consulta per mitjans telemàtics. 
 
Article 41 
Accés a dependències 
 
El Defensor/a de la Ciutadania, pot accedir a qualsevol espai sota la dependència de 
les administracions, als ens a què fa referència l'article 26 per obtenir la informació 
necessària en el curs d'una investigació. Les autoritats i el 
personal al servei d'aquestes entitats i persones els han de facilitar aquest accés. 
 
Article 42 
Investigació de la conducta de personal de l'Administració 
 
1.  En cas que sigui objecte d'una investigació del Defensor/a de la Ciutadania la 

conducta de persones al servei de l'Administració municipal, o d'organismes que 
hi estiguin vinculats o que en depenguin, s’ha de: 

 



 

 

 

a)  Comunicar la tramitació del procediment d'investigació a la superioritat 
jeràrquica de les persones afectades i, si s'escau, al cap o la cap de 
personal de qui depenguin. 

b)  Requerir les persones afectades perquè, en el termini de quinze dies, 
informin per escrit sobre els fets objecte de la investigació i adjuntin els 
documents que considerin pertinents.  

c)  Citar les persones afectades, si ho requereixen les circumstàncies del cas, 
perquè compareguin a informar. 

 
2. Els superiors jeràrquics que prohibeixin al personal a llur servei atendre per escrit 

o per mitjà d'entrevista les sol·licituds d'informació han d'adoptar la decisió per 
mitjà d'una resolució motivada, que han de comunicar a les persones afectades i 
al Defensor/a de la Ciutadania. En aquest supòsit, ha d'adreçar totes les 
actuacions investigadores que siguin necessàries als esmentats superiors 
jeràrquics. 

 
Article 43 
Comunicació al Defensor/a de la Ciutadania de les investigacions tramitades per 
institucions homòlogues 
 
L’administració municipal i els organismes públics que siguin objecte d'investigació 
per una institució equivalent ho han de comunicar al Defensor/a de la ciutadania. 
 
Capítol II 
 
Mecanismes de garantia 
 
Article 44 
Manca de col·laboració i obstaculització 
 
1. Es considera que hi ha manca de col·laboració de les administracions, els 

organismes, les empreses i les persones a què fa referència l'article 15 amb el 
Defensor/a de la Ciutadania en els supòsits següents: 

a. Si no faciliten la informació o la documentació sol·licitada en els terminis 
que estableixen aquest reglament i la Carta dels drets dels usuaris dels 
serveis del Defensor/a de la Ciutadania, o si dilaten la resposta 
injustificadament.  

b. Si no donen resposta, quan hi són requerits, als suggeriments o les 
recomanacions efectuats . 

c. Si no atenen, després d'haver-los acceptat, els suggeriments o les 
recomanacions efectuats. 

2. Es considera que hi ha obstaculització de l'actuació del Defensor/a de la 
Ciutadania per part de les administracions, els organismes, les empreses i les 
persones a què fa referència l'article 215 en els supòsits següents:  

a. Si impedeixen l'accés del Defensor/a de la Ciutadania als expedients, les 
informacions, les dades i la documentació necessaris en el curs d'una 
investigació.  

b. Si impedeixen l'accés als espais a què hagin d'accedir per obtenir la 
informació necessària en el curs d'una investigació. 



 

 

 

3. En cas de manca de col·laboració o d'obstaculització, en els termes que 
estableixen els apartats 1 i 2, es pot adoptar les mesures següents: 

a. Convocar les persones responsables dels actes objecte d'investigació per 
fer-ne un examen conjunt. 

b. Informar de la manca de col·laboració o de l'obstaculització a l’Alcaldia 
perquè aquesta, si ho considera pertinent, cridi a comparèixer les 
persones responsables dels actes objecte d'investigació. 
 

Article 45 
Incompliment de resolucions 
 
1.  Les administracions, els organismes, les empreses i les persones que no portin a 

terme les actuacions necessàries per a atendre els suggeriments o les 
recomanacions efectuats pel Defensor/a de la ciutadania després d'haver-los 
acceptat, han d'informar sobre els motius d'aquest incompliment.  

2.  En el supòsit a què fa referència l'apartat 1, el Defensor/a de la Ciutadania pot: 
a)  Demanar informació complementària a l’administració municipal, els 

organismes, les empreses i les persones afectats. 
b)  Requerir el compliment aquest deure. 
c)  Fer públics els suggeriments i les recomanacions efectuats i 

l'incompliment produït. 
 
Títol VI 
 
Relacions amb el Ple 
 
Article 46 
Informe anual 
 
1. El Defensor/a de la Ciutadania ha de presentar anualment al Ple abans del 31 de 

març, en un ple extraordinari, un informe sobre les actuacions de la institució, de 
les actuacions dutes a terme en l’any anterior.  

2. L'informe anual ha de contenir informació relativa a:  
a. El nombre i el tipus de les queixes, les actuacions d'ofici i les consultes 

formulades, amb especificació de les que han estat tramitades, de les que 
es troben en tramitació i de les que no han estat admeses a tràmit.  

b. Els procediments d'investigació portats a terme, amb indicació de les 
causes que els van originar, de la decisió final adoptada i dels 
recordatoris, els suggeriments i les recomanacions efectuats. 

c. Els conflictes en què s’ha promogut la conciliació o en què ha portat a 
terme funcions de mediació o de composició de controvèrsies. 

d. Els informes sobre el compliment de les resolucions adoptades en exercici 
de les seves funcions, amb especificació dels suggeriments i les 
recomanacions atesos. 

e. Els estudis i informes elaborats en relació amb matèries de la seva 
competència. 

f. El seguiment de l'aplicació de la Carta dels drets dels usuaris del servei. 
g. Els supòsits de manca de col·laboració o d'obstaculització. 



 

 

 

3. El Defensor/a de la Ciutadania també pot presentar informes extraordinaris quan 
ho requereixin la urgència o la importància dels fets que motivin la seva 
intervenció. Aquests informes, i per petició del Defensor/a de la Ciutadania es 
tractaran al Ple en sessió extraordinària en el termini d’un mes des de la data de 
petició. 

4. L'informe anual ha d'aplicar indicadors que incorporin la perspectiva d'igualtat de 
gènere, ha de desagregar per sexes les dades estadístiques i ha d'avaluar 
l'impacte de gènere de les actuacions, de manera que es puguin conèixer les 
situacions, condicions i necessitats de les dones i dels homes en cada àmbit 
d'intervenció. 
 

Títol VII 
 
Relacions institucionals. 
 
Article 47 
Relacions amb altres institucions anàlogues 
 
El Defensor/a de la Ciutadania ha d'impulsar relacions de col·laboració amb 
institucions o figures anàlogues, tant d'àmbit públic com d'àmbit privat, especialment 
amb el Síndic/a de Greuges, el Defensor/a del Pueblo o El Defensor/a del Poble 
Europeu. 
 
Article 48 
Relacions de col·laboració amb organismes públics i associacions privades 
 
El Defensor/a de la Ciutadania pot establir relacions de col·laboració i suport mutu 
amb les entitats i les associacions privades que treballen per a la tutela dels drets i 
les llibertats. 
 
 
TERCER.  Remetre una còpia íntegra del projecte de Reglament del Defensor de la 
Ciutadania a l’Administració de l’Estat i a l’Administració Autonòmica per tal que, en el 
termini de 15 dies des de la seva recepció, puguin efectuar a aquesta administració el 
requeriment al qual es refereix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. Transcorregut aquest termini sense haver-se formulat 
l’al·ludit requeriment, s’entendrà que s’ha produït el consentiment d’ambdues 
administracions amb l’al·ludit text i es procedirà a la seva publicació íntegra en el 
BOP. 
 
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del 
BOP en què s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
CINQUÈ. L’aprovació definitiva del present Reglament implica substituir qualsevol 
altre aprovat amb anterioritat que reguli aquest mateix objecte. 
 



 

 

 

SISÈ. Una vegada sigui plenament vigent l’esmentat Reglament, publicar-lo fent 
referència a l’acord plenari d’aprovació, a la WEB municipal a l’apartat corresponent, 
amb l’obligació de mantenir-lo actualitzat.” 
 

 

Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 
 

11. MEDI AMBIENT. RATIFICAR LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA DE 
LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER 
IMPULSAR EL TURISME SOSTENIBLE I COMPARTIT. (Exp. 56/2017-
AMB) 

 
Relació de fets  
 
1. Els municipis adherits a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat de la 

Diputació de Barcelona han protagonitzat durant molts anys un treball intens i 
lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i sovint s’han constituït en 
referent internacional. 

 
2. Nacions Unides ha proclamat el 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible 

per al Desenvolupament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com 
a instrument per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030 i com a eina d’intercanvi de cultures per promoure la pau, la 
sostenibilitat i l’eradicació de la pobresa, amb una apel·lació especial a empreses, 
autoritats i consumidors. 

 
3.  Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l’ha portat a 

plantejar-se reptes de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i 
visitants. Aquesta perspectiva assumeix les visions de la Declaració de Cape 
Town (2002) i la Carta de turisme responsable de Barcelona (2010), que posen 
èmfasi en la gestió dels impactes i en una distribució equitativa dels efectes 
beneficiosos i adversos. 

 
4.  La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció 

de models no agressius amb el medi ambient i d’enriquiment social i cultural, com 
són ara Biosphere World Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris 
catalans, la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), que han aconseguit 
diversos espais naturals on conviuen la conservació, l’ús públic i el 
desenvolupament econòmic de la població local. 

 
5.  En el marc de la 17a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 

Sostenibilitat, celebrada el passat 8 de març de 2017, es va aprovar la Declaració 
de Tarragona per un turisme sostenible i compartit. 



 

 

 

 
6.  Amb aquesta declaració, els membres de la Xarxa han pres els següents  
 

ACORDS: 
 

� SUMAR-SE als objectius de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al 
Desenvolupament, per impulsar un model de turisme responsable, 
econòmicament pròsper, ambientalment sostenible i socialment inclusiu. 

 
� CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la 

importància de conservar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-
los sota el lema de la campanya internacional #Tourism17. 

 
� PROMOURE a les nostres ciutats i pobles un turisme sostenible, amb 

lideratge públic i models de gestió responsable, amb orientacions sobre 
acreditacions, sensibilització cap a la problemàtica del canvi climàtic i 
implementació de criteris d’ecoeficiència als establiments. 

 
� ASSUMIR les repercussions d’un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i 

d’intercanvi cultural, ha de controlar i gestionar els seus impactes per tal de 
garantir la preservació del medi ambient, social i econòmic i, en darrer terme, 
per assegurar la seva mateixa subsistència. 

 
� RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball 

col·laboratiu, transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors 
per viure i per visitar. 

 
� ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als 

visitants de les nostres ciutats i pobles experiències agradables i d’alta qualitat 
mitjançant la participació en experiències de turisme sostenible millorades. 

 
7. La Declaració de Tarragona insta els ajuntaments que formen part de la Xarxa de 

Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat a presentar-la en el Ple municipal abans 
del 10 de juny. 

 
8.   Vist l’informe tècnic favorable incorporat a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dret 

 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i 
els articles 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i d’acord amb l’informe tècnic emès al 
respecte, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà aquest Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 



 

 

 

“PRIMER. RATIFICAR la Declaració de Tarragona de data 8 de març de 2017, 
aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat per un turisme 
sostenible i compartit. 
 
SEGON. NOTIFICAR el present acord al president de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
Cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (4), ERC (4), C’s (1), SOM VNG (2), PP (1) 
    i Sra. Carmen Reina (1) = 19 vots 
  Abstencions:  CUP = 5 vots 
 

 
12. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA XARXA 

DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI PER PART DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 54/2017-AMB) 

 
Relació de fets  
 
1.  La Xarxa de Custòdia del Territori (en endavant, XCT) és una organització sense 

ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el 
desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La XCT creu en 
la necessitat i en l’oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un 
paper actiu i directe en la conservació del territori. 

 
2.  La XCT està registrada a Catalunya i es va constituir al març de 2003 a Vic, on té 

la seu i és una entitat Declarada d’Utilitat Pública (Ordre INT/3558/2006 del 26 
d’octubre). 

 
3.  Els membres de la XCT són entitats i institucions públiques i privades de tota 

mena; associacions, fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, centres 
universitaris i de recerca, etc. En menor mesura, la XCT integra també persones 
individuals. 

 
4.  La tasca principal de la XCT és impulsar l’ús i el desenvolupament de la custòdia 

del territori. Per això és imprescindible capacitar i recolzar totes aquelles persones 
que treballen en favor de la custòdia, ja que tenen un paper actiu i directe en la 
conservació dels valors naturals i culturals del territori. Amb aquest objectiu, la 
XCT genera, transmet i comparteix els seus coneixements.  

 
5.  Les línies de treball de la XCT: 
 

� Comunicació i implicació ciutadana “viulaterra” 
� Incidència i política social 
� Suport a la custòdia del territori 
� Capacitació, reforçament i qualitat de les entitats de custòdia 
� Xarxa interna 



 

 

 

� Xarxa de xarxes 
 

i.  El Pla Director 2017-2020 XCT estableix i determina molts dels grans reptes 
de la custòdia de la natura a Catalunya fins el 2020, i el convenciment que la 
visió, missió, els objectius i el lema del Pla Director de la XT situen com a 
horitzó l’any 2020, adequat per a perseverar en l’estratègia definida al 2012, 
tot i retocant les línies i accions de forma adaptativa a les circumstàncies que 
es van modificant. 

 
ii.  Els valors de la XCT són: 
 

a.  COMPROMÍS: la XCT és una organització ètica, independent i 
compromesa amb la custòdia i la conservació del territori, capaç de 
transmetre confiança a totes les persones i institucions que aposten per la 
custòdia del territori. 

 
b.  INNOVACIÓ: és una organització que aprèn, genera i transmet 

coneixements, donant respostes innovadores al repte de la conservació 
del patrimoni. Actuen com a centre de recursos i de recerca per a la 
custòdia del territori. 

 
c.  SINERGIA: es promou el treball en xarxa entre els membres de la XCT i 

amb la resta dels agents implicats en la custòdia del territori, i fomenten 
aliances estables amb les institucions. 

 
d.  PROFESSIONALITAT: desenvolupen una activitat de manera eficaç i 

eficient, amb resultats mesurables, i es realitza una gestió de qualitat 
basada en l’avaluació i la transparència. 

 
e.  ACCIÓ COMPARTIDA: promouen una cultura de la participació i de la 

corresponsabilitat de tota la societat, transmetent il·lusió i sensibilitat per la 
conservació del territori. 

 
6.  L’adhesió a la Xarxa de Custòdia del Territori té un cost de 150 € que aniran a 

càrrec de la partida MANTENIMENT ESPAIS NATURALS 42.1723.2100000 del 
presssupost de 2017. 

 
7.  Atès que el PAM 2015-2019 defineix, en el seu punt 3.6 de l’eix 3, com a objectiu 

el foment i preservació de l’entorn i el respecte al medi ambient. 
 
8.  Donat que entre els programes d’acció del Servei de Medi Ambient ja s’estan 

realitzant accions de custòdia mitjançant convenis amb entitats, com és el cas de 
l’Associació Garrafcoopera i el Turó del Seu. 

 
9.  Atès que des del Servei de Medi Ambient s’estan impulsant accions com el banc 

de terres i projectes d’horts socials i de protecció i renaturalització d’espais 
municipals. 

 



 

 

 

10. Vist que es volen impulsar acords amb agents privats i acords de coordinació 
entre agents privats i entitats per a la protecció del territori, com Platja Llarga, 
Colls Miralpeix, zones litorals, espais marins i col·laboracions amb el Parc del 
Garraf, entre d’altres. 

 
11. Atès l’informe favorable incorporat a l’expedient. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i 
els art. 66.1 i 66.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i d’acord amb l’informe tècnic emès al 
respecte, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà aquest Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. APROVAR L’ADHESIÓ a la XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI del 
municipi de Vilanova i la Geltrú. 

 
SEGON. APROVAR la quota d’adhesió de 150 € a nom de XARXA DE CUSTÒDIA 
DEL TERRITORI, amb CIF G63122402.  Aquesta quantitat anirà a càrrec de la 
partida MANTENIMENT ESPAIS NATURALS 42.1723.2100000 del pressupost de 
2017. 
 
TERCER. NOTIFICAR el present acord a la Xarxa de Custòdia del Territori.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (6 de CiU, 4 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 

 
13. MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 

ENCÀRRECS DE GESTIÓ A VNG APARCAMENTS, SA, OPERATS FINS 
A DATA D’AVUI, INCLÒS EL DE LA CREACIÓ DE LA ZONA VERDA I 
APROVAR EL TEXT REFÓS DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ. (Exp. 
262/2017-SVI) 

 
Relació de fets 
 
1. En data 13 de març de 2017 el Ple va aprovar la creació de noves zones 
d’aparcament regulat en superfície delimitades amb pintura verda al barri de Ribes 
Roges i va encarregar la implantació, gestió, administració  i explotació d’aquesta 
zona verda d’estacionament regulat en superfície a l’empresa SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, CIF A-62781208, per un 
període de 10 anys, prorrogables per períodes d’un any de forma tàcita, si cap de les 
dues parts manifesta el seu parer en contra. 



 

 

 

 
2.  A aquest encàrrec de gestió se li atorgà naturalesa de concessió administrativa de 
l’ús privatiu dels terrenys de domini públic ocupats per les zones verdes i, en 
conseqüència, s’aprovaven les condicions que regularien l’explotació a l’empresa 
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, com a concessió 
de domini públic.   
 
3. Revisat l’expedient i detectat que, tot i que els anteriors encàrrecs de gestió de 
zona blava s’havien articulat jurídicament de la mateixa manera, existeix actualment 
una corrent d’opinió jurídica diferent pel que fa a la  qualificació jurídica de la figura a 
utilitzar i, per tant, es considera necessari fer una proposta de modificació de tots els 
encàrrecs de gestió a VNG Aparcaments, SA, operats fins a la data d’avui en el sentit 
d’aplicar la figura de l’encàrrec de gestió.  
 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el que estableixen els arts. 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
2. D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. MODIFICAR els encàrrecs de gestió a VNG Aparcaments, SA, operats fins 
a data d’avui (inclòs el de la creació de la zona verda aprovat pel Ple en data 13 de 
març de 2017), en el sentit que es poden considerar com una manifestació de la 
potestat d’autoorganització amb òrgan especial d’administració, en la qual l’ens filial 
actua amb les potestats de l’encàrrec de gestió per compte de l’ens matriu. 
 
SEGON. MODIFICAR les condicions que regularan l’explotació a l’empresa SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, CIF A-62781208.  
 
TERCER. DISPOSAR la publicació en el DOGC i en el Registre de convenis de 
col·laboració i cooperació de la Generalitat de l’encàrrec de gestió, d’acord amb el 
que estableixen els arts. 14 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació i bon govern a les entitats locals i 18.4 de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls a l’activitat econòmica. 
 
QUART. APROVAR la fitxa/extracte de l’encàrrec de gestió per tal de facilitar la 
publicació de les dades. 
 
CINQUÈ. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa VNG Aparcaments, SA. 



 

 

 

 
SISÈ. APROVAR EL TEXT REFÓS DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ que, amb l’acord 
adoptat pel Ple el 13 de març de 2017 i la modificació actual, restarà de la següent 
manera:  
 
“Relació de fets 
 
1.  La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, reconeix als municipis la iniciativa 

per a l’impuls i la implementació d’un model de mobilitat, la qual cosa inclou la 
redacció i aprovació d’un Pla de Mobilitat Urbana, consistent en la configuració 
d’estratègies de mobilitat sostenible als municipis de Catalunya, seguint un procés 
de participació ciutadana. 

 
2.  El 27 de juliol de 2015, el Ple de l’Ajuntament  va aprovar inicialment el Pla de 

Mobilitat Urbana i Sostenible de Vilanova i la Geltrú (PMUS), amb l’Estudi 
Ambiental Estratègic (EAU) inclòs. Aquest PMUS preveu, entre d’altres 
actuacions, la  regulació de  l’estacionament al barri de Ribes Roges, amb la 
finalitat de protegir l’aparcament dels residents al seu barri, a una zona d’elevada 
demanda d’estacionament en la temporada estival. 

 
3.  El 25 de novembre de 2016, el Departament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya va atorgar a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú una 
subvenció per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, per 
import de: 304.683,08€. 

 
4.  Les actuacions que formen part d’aquest projecte d’implantació de zones verdes, 

pretenen aconseguir un increment de la qualitat de destinació turística mitjançant 
les següents mesures: 

 
a) Habilitar un aparcament dissuasiu en una esplanada municipal a la ronda 

d’Europa,14, actual via d’accés a les platges. 
 

b) Crear un servei d’autobusos llançadora des de l’aparcament dissuasiu cap a la 
platja del Far. 

 
c) Senyalitzar una zona d’estacionament regulat per a residents, als carrers 

interiors del barri de Ribes Roges.  
 

Aquestes tres actuacions tenen com a objectiu millorar la gestió de 
l’estacionament a fi de disminuir la congestió originada pel trànsit de vehicles que 
accedeixen a la façana marítima per anar a les platges, reduint la contaminació a 
la zona.  A la vegada, es millora la imatge i la qualitat de vida dels veïns de Ribes 
Roges.  
 
Les actuacions a) i b) es proposa de realitzar-les una vegada estigui naturalitzada 
la platja del Far. Es proposarà realitzar, doncs, el seu encàrrec a posteriori a la 
zona d’estacionament regulat per a residents al barri de Ribes Roges (zona 
verda). 
 



 

 

 

• Els carrers als quals es proposa la creació de la zona verda són els següents:  
 
carrer de Marcel·lina Jacas, carrer de Lluís de Requesens, carrer d’Isaac Peral, 
carrer de Joan d’Àustria, carrer de Juan Sebastián Elcano, carrer de Ramon 
Marquet, carrer de Roger de Llúria, carrer de Juan de la Cosa, carrer de Ponent, 
carrer de Bernat de Vilamarí, carrer de Ramon Llull, carrer del Rei Pere el 
Cerimoniós, carrer de Ramon Muntaner, carrer d’Alexandre de Cabanyes, carrer 
dels Navegants, carrer de Roger de Flor, ronda de la Mar Mediterrània, carrer 
dels Almogàvers i les dues esplanades habilitades per estacionar al carrer 
d’Alexandre de Cabanyes i a la ronda de la Mar Mediterrània. 
 

5.  El Ple municipal de 3 de desembre de 2001, va aprovar la creació de la societat 
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM (a partir d’ara 
VNG Aparcaments), CIF A-62781208, i l’objecte social de dita empresa, vigent 
des del 5 d’abril de 2004, diu textualment:   

 
“La realització de totes aquelles activitats encaminades a la construcció, gestió, 
administració i explotació d’aparcaments en el subsòl i en superfície, la titularitat 
dels quals l’ostenti la societat o pugui tenir concessió, arrendament, o qualsevol 
altra forma jurídica. 
 
Quantes activitats estiguin encaminades a la prospecció, la implantació, gestió, 
administració i explotació dels serveis relacionats amb la mobilitat, circulació, 
seguretat i disciplina viària i transport, la titularitat dels quals ostenti la societat o 
pugui tenir per concessió, arrendament, o qualsevol altra forma jurídica.” 

 
6.  VNG Aparcaments explota totes les zones d’estacionament regulat en superfície 

de la ciutat. 
 
7.  VNG Aparcaments ha estimat les amortitzacions necessàries d’implantació de la 

zona verda d’estacionament regulat i són les següents: 
 

1. A 10 anys (inclou parquímetres, obra civil i senyalització): 39.000 €/any 
2. A 5 anys (inclou PDA’s): 900 €/any 
3. A 2 anys (inclou pintura): 2.000 €/any 
 

En les amortitzacions l’empresa VNG Aparcaments ha previst que com a mínim  
100.000 € de la subvenció de plans de foment del turisme es podran destinar a la 
zona verda, resultant un promig de 10.000 €/any. Així doncs, les amortitzacions 
anuals estimades són: 39.000€+900€+2.000€-10000€ =31.900€/any. 
 
El compte d’explotació estimat per part de l’empresa VNG Aparcaments presenta 
un lleuger superàvit.  La zona verda s’explotarà de manera conjunta amb la zona 
blava de Ribes Roges. 

 



 

 

 

compte explotació Maig Juny Juliol Agost Total 

Ingressos Zona Verda     1.400,20 €      9.118,01 €    34.648,42 €    34.648,42 €      79.815,05 € 
Ingressos Zona blava     1.310,75 €      9.830,63 €    39.322,50 €    39.322,50 €      89.786,38 € 

Total Ingressos 2.710,95 € 18.948,63 € 73.970,92 € 73.970,92 € 169.601,42 €
Despeses generals 2.333,33 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 23.333,33 €
Personal 9.911,70 € 30.310,00 € 33.040,00 € 33.040,00 € 106.301,70 €
Amortitzacions 7.975,00 € 7.975,00 € 7.975,00 € 7.975,00 € 31.900,00 €
Resultats -17.509,08 € -26.336,37 € 25.955,92 € 25.955,92 € 8.066,39 €  

 
 
8.  Amb posterioritat a aquest acord, seran necessaris altres acords per a completar 

la implantació de la zona verda: 
 

•  Modificació de determinats articles de l’ordenança de circulació per a 
preveure que les zones d’estacionament regulat es puguin pintar amb 
pintura de color verd. 

•  Modificació de les ordenances fiscals per a incorporar les tarifes de la nova 
zona d’estacionament regulat (zona verda). 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril  
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Ple de la Corporació adopta el següent 
 

ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la creació de noves zones d’aparcament regulat en superfície 
delimitades amb pintura verda al barri de Ribes Roges(zona verda), amb les següents 
característiques: 
 
Afectarà als carrers següents: carrer de Marcel·lina Jacas, carrer de Lluís de 
Requesens, carrer d’Isaac Peral, carrer de Joan d’Àustria, carrer de Juan Sebastián 
Elcano, carrer de Ramon Marquet, carrer de Roger de Llúria, carrer de Juan de la 
Cosa, carrer de Ponent, carrer de Bernat de Vilamarí, carrer de Ramon Llull, carrer 
del Rei Pere el Cerimoniós, carrer de Ramon Muntaner, carrer d’Alexandre de 
Cabanyes, carrer dels Navegants, carrer de Roger de Flor, ronda de la Mar 
Mediterrània, carrer dels Almogàvers, i a les dues esplanades habilitades per 
estacionar al carrer d’Alexandre de Cabanyes i a la ronda de la Mar Mediterrània. 
 
Aquests espais públics destinats a la zona verda contindran aproximadament 1.100  
places d’aparcament. 
 
SEGON. Encarregar la implantació, gestió, administració  i explotació d’aquesta zona 
verda d’estacionament regulat en superfície a l’empresa SERVEIS 
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, CIF A-62781208, per un 
període de 10 anys, prorrogables per períodes d’un any de forma tàcita, si cap de les 
dues parts manifesta el seu parer en contra.  

 



 

 

 

Aquest encàrrec no comportarà increment del cànon vigent. 
 
En cas que l’Ajuntament revoqui l’encàrrec de gestió abans del període de 10 anys, 
aquest haurà de fer-se càrrec de les inversions pendents d’amortitzar. 
 
TERCER. Aprovar les condicions que regularà la concessió administrativa a 
l’empresa SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM, CIF A- 
62781208 contingudes a continuació: 
 
 
A - DRETS I DEURES DE L’ENS FILIAL 
 
1. Drets de l’ens filial:  
 
1. Resta facultat a utilitzar els terrenys de domini públic que requereix l’execució 

de les obres d’implantació i explotació de les zones d’aparcament regulat en 
superfície.  

2. Resta facultat a gestionar i explotar el servei d’aparcament regulat en superfície 
mitjançant control horari.  

 
2. Obligacions de l’ens filial:  

1. Executar al seu càrrec les obres i instal·lacions de les zones d’aparcament 
regulat en superfície.  

2. Informar a l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les obres 
i instal·lacions al seu càrrec.  

3. Mantenir en bon estat de conservació la porció del domini públic utilitzat i les 
obres i instal·lacions construïdes.  

 
 
B – POTESTATS DE L’ENS MATRIU  
 
1. Exigir la realització de les obres i instal·lacions conforme a les instruccions de 

l’Ajuntament.  
2. Inspeccionar en tot moment els béns objecte de l’ús  comú especial i també les 

instal·lacions i construccions existents.  
3. Exigir i vetllar pel compliment de les obligacions recollides en aquest acord.  
4. Interpretar tots els dubtes que apareguin en relació amb aquest document, 

essent executius els acords que al respecte es prenguin, sense perjudici dels 
recursos procedents.  

5. Rebre totes aquelles instal·lacions i dotacions de naturalesa immobiliària i 
mobiliària que configurin l’aparcament a la finalització de la concessió.  

 
C - OBLIGACIONS DE L’ENS MATRIU 
 
1. Mantenir l’ens filial en el seu dret a utilitzar els terrenys de domini públic objecte 

de l’ús comú especial per tot el temps de durada de l’encàrrec de gestió, amb 
excepció de la concurrència de circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.  



 

 

 

2. Aprovar la transmissió del dret d’explotació entre l’empresa municipal i tercers 
interessats a través de l’oportú procediment.  

 
D - EXTINCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ 
 
L’explotació atorgada podrà extingir-se:  

  1. Per venciment del termini pel qual va ser atorgada.  
  2. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.  
  3. Per desafectació del bé.  
  4. Per renúncia de l’ens filial.  
  5. Per revocació de l’explotació.  
  6. Per resolució judicial.  
  7. Incompliment de les obligacions contingudes en el present document.  
  8. Per no acomodar-se les obres o instal·lacions al projecte aprovat o a les 

variacions autoritzades, prèvia advertència a l’ens filial de les obligacions 
adquirides.  

  9. Mutu acord entre l’Ajuntament i l’ens filial.  
10. Per extinció de la personalitat jurídica de la societat municipal. En aquest cas, 

l’Ajuntament assumirà la gestió i explotació de l’aparcament, mentre no es 
decideixi modificar el règim de prestació del servei.  

11. Per declaració de fallida de la persona jurídica cessionària.  
12. Per la transmissió de les accions de la societat mercantil que siguin rellevants i 

determinin l’alteració de la direcció o el control de la societat, o bé la modificació 
substancial de les condicions d’atorgament de l’explotació.  

13. Per la supressió del servei.  
14.  Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.  
 
A l’extinció de l’explotació, VNG Aparcaments, SA, haurà de vetllar per retornar a 
l’Ajuntament la possessió de la totalitat de l’aparcament amb les seves obres, 
instal·lacions i annexos, dins el termini de tres mesos a comptar de la data d’extinció. 
Havent de reconèixer, igualment, la potestat de l’Ajuntament per acordar-ne i 
executar-ne per si mateix el llançament. 
 
F - RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  
 
L’Ajuntament resoldrà, amb caràcter immediatament executiu, les discrepàncies 
interpretatives entre l’Ajuntament i l’empresa gestora respecte del present acord,  en 
relació amb la gestió directa del servei públic. 
 
QUART. Notificar aquest acord a l’empresa VNG Aparcaments, SA.”  
 
 



 

 

 

ANNEX I  
 
MODEL FITXA-EXTRACTE 
 
Descripció:  
Encàrrecs de gestió a VNG Aparcaments, SA, operats fins a data d’avui 

Data: (data de signatura) 

 

 

Signataris: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa VNG Aparcaments, SA 

Objecte: Encàrrec de gestió de les zones blaves i verdes d’aparcament regulat en superfície.  

 

 

Drets i Obligacions:  
 
A - DRETS I DEURES DE L’ENS FILIAL 
 

1. Drets de l’ens filial:  
 

1. Resta facultat a utilitzar els terrenys de domini públic que requereix l’execució de les obres 
d’implantació i explotació de les zones d’aparcament regulat en superfície.  

2. Resta facultat a gestionar i explotar el servei d’aparcament regulat en superfície mitjançant 
control horari.  

 
       2.    Obligacions de l’ens filial:  

1. Executar al seu càrrec les obres i instal·lacions de les zones d’aparcament regulat en 
superfície.  

2. Informar a l’Ajuntament del funcionament del servei i de l’execució de les obres i instal·lacions 
al seu càrrec.  

3. Mantenir en bon estat de conservació la porció del domini públic utilitzat i les obres i 
instal·lacions construïdes.  

 
 
B – POTESTATS DE L’ENS MATRIU  
 

1. Exigir la realització de les obres i instal·lacions conforme a les instruccions de l’Ajuntament.  
2. Inspeccionar en tot moment els béns objecte de l’ús comú especial i també les instal·lacions i 

construccions existents.  
3. Exigir i vetllar pel compliment de les obligacions recollides en aquest acord.  
4. Interpretar tots els dubtes que apareguin en relació amb aquest document, essent executius 

els acords que al respecte es prenguin, sense perjudici dels recursos procedents.  
5. Rebre totes aquelles instal·lacions i dotacions de naturalesa immobiliària i mobiliària que 

configurin l’aparcament a la finalització de la concessió.  
 
 

C - OBLIGACIONS DE L’ENS MATRIU 
 

1. Mantenir l’ens filial  en el seu dret a utilitzar els terrenys de domini públic objecte de l’ús comú 
especial per tot el temps de durada de l’encàrrec de gestió, amb excepció de la concurrència 
de circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.  

2. Aprovar la transmissió del dret d’explotació  entre l’empresa municipal i tercers interessats a 



 

 

 

través de l’oportú procediment.  
 
D - EXTINCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ 
 
L’explotació atorgada podrà extingir-se:  

1. Per venciment del termini pel qual va ser atorgada.  
2. Per desaparició del bé sobre el qual ha estat atorgada.  
3. Per desafectació del bé.  
4. Per renúncia de l’ens filial.  
5. Per revocació de l’explotació.  
6. Per resolució judicial.  
7. Incompliment de les obligacions contingudes en el present document.  
8. Per no acomodar-se les obres o instal·lacions al projecte aprovat o a les variacions 

autoritzades, prèvia advertència a l’ens filial de les obligacions adquirides.  
9. Mutu acord entre l’Ajuntament i l’ens filial.  
10. Per extinció de la personalitat jurídica de la societat municipal. En aquest cas, l’Ajuntament 

assumirà la gestió i explotació de l’aparcament, mentre no es decideixi modificar el règim de 
prestació del servei.  

11. Per declaració de fallida de la persona jurídica cessionària.  
12. Per la transmissió de les accions de la societat mercantil que siguin rellevants i determinin 

l’alteració de la direcció o el control de la societat, o bé la modificació substancial de les 
condicions d’atorgament de l’explotació.  

13. Per la supressió del servei.  
14. Per qualsevol altra causa prevista en la legislació vigent.  

 
A l’extinció de l’explotació, VNG Aparcaments, SA, haurà de vetllar per retornar a l’Ajuntament la 
possessió de la totalitat de l’aparcament amb les seves obres, instal·lacions i annexos, dins el termini 
de tres mesos a comptar de la data d’extinció. Havent de reconèixer, igualment, la potestat de 
l’Ajuntament per acordar-ne i executar-ne per si mateix el llançament. 
 
F - RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES  
 
L’Ajuntament resoldrà, amb caràcter immediatament executiu, les discrepàncies interpretatives entre 
l’Ajuntament i l’empresa gestora respecte del present acord, en relació amb la gestió directa del servei 
públic . 
 
 

 
Vigència: Entra en vigor amb la signatura de totes dues parts.  

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (6), PSC (4), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1) i Sra. 
       Carmen Reina (1) = 19 vots 
  Vots en contra:  ERC = 4 vots 
  Abstenció:    C’s = 1 vot 
 

 
 14. MOBILITAT. APROVACIÓ  INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 

DE DETERMINATS ARTICLES DE L’ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ. 
(Exp. 363/2017-SVI) 

 



 

 

 

Relació de fets 
 
1.  En data 13 de març de 2017 el Ple va aprovar la creació de noves places 

d’estacionament regulat amb zona verda al barri de Ribes Roges.  
 
2.  L’Ordenança de circulació vigent preveu que les zones de regulació 

d’estacionament es delimitin amb pintura de color blau. Atès que la nova regulació 
d’estacionament aprovada pel Ple de data 13 de març de 2017 proposa 
denominar aquestes zones com a zones blaves i zones verdes, és necessari 
modificar determinats articles de l’Ordenança municipal de circulació. 

 
3.  Els articles que es proposa modificar de l’Ordenança  municipal de circulació són 

els següents: 1.3, 20.3, 22.1, 24.A.20, 25.3.a), 48.A.2, 48.A.3, 48.A.4, 48.A.5, 
48.A.6,  i quedarien redactats de la següent manera: 

 
Article 1 
 

3. Es regulen també les zones d’estacionament regulat per control horari com les 
zones blaves, les zones verdes, o certes zones de càrrega i descàrrega que 
l’activitat global de la ciutat exigeix. 

 
Article 20. Zones 
 
3.  Es denominaran zones blaves les senyalitzades amb indicadors verticals i 

delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran 
zones verdes les senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb 
senyalització horitzontal de color verd.  Les zones verdes són d’ús preferent o 
exclusiu per a veïns.  

 
Article 22. Utilització 

 
1.  Com a norma general podran utilitzar les zones blaves i verdes únicament els 

turismes i els vehicles mixtos destinats al transport de persones o de 
mercaderies, de pes inferior als 3.500 kgs. 

  
Article 24. Causes de retirada (A) 
 
20. Quan s’hagi denunciat un vehicle estacionat en zona blava o verda, podrà ser 

retirat quan sobrepassi el límit d’horari establert. 
 
Article 25. Immobilització de vehicles 
 
3.a) Quan el vehicle romangui en zona blava o verda, sense document de control 

horari o excedeixi en més d’un 50 per cent del temps abonat, fins que 
s’aconsegueixi la identificació del seu conductor. 

 
Article 48. Infraccions pròpies d’aquesta ordenança. (A) 
 
2.  Estacionar en una zona blava o verda sense document de control horari. 



 

 

 

3.  Estacionar en una zona blava o verda sobrepassant el límit horari. 
4.  Estacionar en una zona blava o verda  de manera que no es permeti la lectura 

des de l’exterior del document de control horari. 
5.  Estacionar un vehicle no autoritzat en una zona blava o verda. 
6.  Estacionar en una zona blava o verda un vehicle adaptat amb el distintiu 

acreditatiu de disminució física del conductor de manera que no se’n permeti 
la visió des de l’exterior. 

 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Corresponen als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 

d’autoorganització (arts. 4.1 a) LBRL). Dins l’àmbit de la seva competència, i en 
l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar 
ordenances i reglaments (arts. 84.1 a) LBRL). 

 
II.  Els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 179 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment establert per a l’aprovació 
d’ordenances.  

 
III.  L’òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació inicial de la 

present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) 
de la Llei de bases de règim local. En el present cas, s’aprova per majoria simple 
(art. 65.2 ROAS). 

 
IV.  Per tot l’exposat, vista la proposta de l’esmentada ordenança, i de conformitat 

amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim local, i els articles 66.1 i 66.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 

 
ACORD: 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles de l’Ordenança de 
circulació: 
 

Article 1 
 

3.  Es regulen també les zones d’estacionament regulat per control horari com les 
zones blaves, les zones verdes, o certes zones de càrrega i descàrrega que 
l’activitat global de la ciutat exigeix. 

 
Article 20. Zones 
 

3.  Es denominaran zones blaves les senyalitzades amb indicadors verticals i 
delimitades amb senyalització horitzontal de color blau. Es denominaran 
zones verdes les senyalitzades amb indicadors verticals i delimitades amb 



 

 

 

senyalització horitzontal de color verd.  Les zones verdes són d’ús preferent o 
exclusiu per a veïns.  

 
Article 22. Utilització 

 
1.  Com a norma general podran utilitzar les zones blaves i verdes únicament els 

turismes i els vehicles mixtos destinats al transport de persones o de 
mercaderies, de pes inferior als 3.500 kgs. 

  
Article 24. Causes de retirada 
 
A. Es considera, a títol enunciatiu i no limitatiu, que és justificada la retirada d'un 

vehicle quan estigui estacionat en una de les situacions següents: 
 

20. Quan s’hagi denunciat un vehicle estacionat en zona blava o verda, podrà 
ser retirat quan sobrepassi el límit d’horari establert. 
 

Article 25. Immobilització de vehicles 
 

3.a) Quan el vehicle romangui en zona blava o verda, sense document de 
control horari o excedeixi en més d’un 50 per cent del temps abonat, fins 
que s’aconsegueixi la identificació del seu conductor. 

 
Article 48. Infraccions pròpies d’aquesta ordenança. 
 
A. Infraccions lleus 

 
 2.  Estacionar en una zona blava o verda sense document de control horari. 
 3.  Estacionar en una zona blava o verda sobrepassant el límit horari. 
 4.  Estacionar en una zona blava o verda de manera que no es permeti la lectura 

des de l’exterior del document de control horari. 
 5.  Estacionar un vehicle no autoritzat en una zona blava o verda.  
 6. Estacionar en una zona blava o verda un vehicle adaptat amb el distintiu 

acreditatiu de disminució física del conductor de manera que no se’n permeti 
la visió des de l’exterior. 

 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació, 
durant trenta dies, al BOE (Boletín Oficial del Estado), DOGC (Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya), en un dels mitjans de comunicació escrita i al tauler 
d’edictes de la corporació, als efectes que es puguin formular al·legacions. Remetre 
posteriorment un exemplar a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l’Estat a 
Catalunya. 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament aquesta modificació si en el termini 
d’exposició al públic no es formula cap reclamació o al·legació. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin necessaris 
per executar aquest acord.” 

 



 

 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CiU (6), PSC (4), CUP (5), SOM VNG (2), PP (1) i Sra. 
       Carmen Reina (1) = 19 vots 
  Vots en contra:  ERC = 4 vots 
  Abstenció:    C’s = 1 vot 
 

 
15. SERVEIS VIARIS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL SERVEI DE NETEJA I 
RECOLLIDA A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, PER A L’ANY 2017, PER INCORPORACIÓ DE 
NETEJA ALS POLÍGONS INDUSTRIALS I REFORÇ AL CENTRE. (Exp. 
343/2017-SVI) 

 
Relació de fets 
 
1.  L’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Grupo Sacyr), presta 

el servei de neteja i recollida de residus de la ciutat des de l’1 de març de 2010, 
fruit del contracte de Gestió integrada del servei públic del municipi de Vilanova i 
la Geltrú, en règim de concessió administrativa. 

 
2.  La clàusula 10.2 del Plec de Clàusules administratives particulars corresponent al 

contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida dels 
residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió administrativa, 
referent a les modificacions del contracte, estableix el següent:  

 
“Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per atendre causes imprevistes per aquest òrgan de contractació i 
no imputables al mateix, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. 
Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials del contracte. 
Les modificacions del contracte s’han de formalitzar entre les parts, mitjançant la 
corresponent addenda. 
 
Quan, com a conseqüència de les modificacions del contracte, es produeixi 
augment, reducció o supressió dels aspectes que constitueixen el seu objecte, 
aquestes modificacions seran obligatòries pel contractista, sense que tingui cap 
dret en cas de supressió o reducció a reclamar indemnització per aquestes 
causes, sempre que les modificacions en el contracte, encara que siguin 
successives, no impliquin, aïlladament o conjuntament, alteracions del preu del 
contracte en una quantia superior, en més o en menys, al 20 per cent del preu 
primitiu d’aquest contracte, amb exclusió de l’impost sobre el valor afegit, o 
representin una alteració substancial de la prestació inicial.”. 

 
3.  Atès que del preu inicial del contracte a data 1 de març de 2010, que corresponia 

a un total de 6.540.934,94 € (iva inclòs) a data de la present proposta d’ampliació 
de serveis, hi ha un augment de l’import del contracte en un 14,6%. La present 



 

 

 

proposta no vulnera l’esmentada clàusula i es consolida dins el marge establert 
de variació del 20% de l’import del contracte inicial.  

 
4.  En data 15 de febrer es va aprovar pel Ple municipal el pressupost del present 

exercici 2017; en el qual es considera un augment de l’aplicació pressupostària 
relativa al contracte i infraestructures de R.S.U. Recollida de residus sòlids 
urbans, que presta l’actual concessionària Valoriza, Servicios Medioambientales 
S.A., amb un import total de 7.586.281,00 €. 

 
5.  Atès que l’esmentada ampliació de l’aplicació pressupostària assumeix els serveis 

que es destinaven de la Unitat de Serveis Municipals a la neteja de les zones 
industrials del municipi i que actualment no es podien prestar amb la regularitat 
adequada perquè havien de compaginar-los amb altres tasques municipals, a 
conseqüència de la manca de recursos propis. Aquest alliberament de serveis 
permet la millora qualitativa d’altres tasques que desenvolupa. 

 
6.  Atès que l’augment de serveis que es proposa a la concessionària actual de la 

gestió integral de neteja i recollida municipal, implica l’augment i proposta de 
jornades de la taula adjunta que es requereixen per fer front als serveis 
necessaris per mantenir el servei de neteja a les zones industrials del municipi; de 
la mateixa manera, hi ha una voluntat organitzativa d’augmentar el servei de 
neteja de la zona del centre per tal de millorar la qualitat dels serveis que es 
presten en l’actualitat i fer front a les deteccions d’incivisme. 

 
7.  Atès que per tal de fer front a la partida pressupostària corresponent a l’exercici 

del 2017, corresponent al servei de Gestió integrada del servei públic de neteja 
viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de 
concessió administrativa per part de l’empresa VALORIZA Servicios 
Medioambientales (SUFI, S.A., en l’inici), i de conformitat amb la citada clàusula, 
es proposa la modificació del preu del contracte corresponent a l’any 2017. 

 
8.  Atès que la modificació del preu del contracte implica una ampliació d’un total de 

252.042,76 € sobre l’import del contracte establert inicialment en març de 
l’exercici del 2017 i fixat en 7.242.995,21 €, IVA inclòs, i que representa un total 
del 3,36% d’ampliació. 

 
9.  D’acord amb tot allò exposat i amb la modificació del preu aplicat al contracte de 

Gestió integrada del servei públic de neteja viària i recollida de residus del 
municipi de Vilanova i la Geltrú, s’estableix una ampliació en el preu del contracte 
de 252.042,76 €, IVA inclòs, amb un resultant del nou preu del contracte fixat en 
7.495.037,97 €, IVA inclòs, de la partida 53,1621,2270001 “R.S.U. Recollida de 
residus sòlids urbans”. 

 
10. Atesa l’existència d’informe jurídic i d’informe de fiscalització. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, d’acord amb les competències que atorga a l’Alcaldessa l’article 53 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, 



 

 

 

de 28 d’abril) i el Decret de delegació d’atribucions de l’Alcalde a la Junta de Govern 
de data 21 de juny de 2007, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Modificar, per l’ampliació del preu del contracte per l’empresa VALORIZA 
Servicios Medioambientales, corresponent al contracte de Gestió integrada del servei 
públic de neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en 
règim de concessió administrativa, segons l’ampliació del preu fixat en 229.129,78 + 
10% d’IVA que són 22.912, 98€, fent un total de 252.042,76 €, sobre el preu vigent i 
que estableix un import de 7.495.037,97 €, IVA inclòs, aplicable en l’exercici del 2017. 
 
Aquesta ampliació serveix com a base per arribar a la proposta final d’ampliació de 
serveis següent, i que estableix una ampliació en l’import del contracte, amb càrrec a 
la partida 53,1621,2270001 “R.S.U. Recollida de residus sòlids urbans”: 
 
SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMIENTALES amb domicili al carrer Juan Eslandiu, 11-13, 28007 MADRID, i 
CIF A2876069. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per executar el present acord. 
 
QUART. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podria interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció d’aquesta notificació. 
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratiu de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de 
la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Comunicar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor de 
la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels ciutadans i 
de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de l’ajuntament 
i dels organismes que en depenen. El seu servei es gratuït. Si teniu cap discrepància 
en relació amb aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que 
suspengui els terminis dels recursos corresponents.” 
 

 



 

 

 

Es deixa aquest punt sobre la taula per tornar a tractar aquest tema a la Comissió 
Informativa i explicar-ho de nou. 

 

 

MOCIONS 

 
Grups Municipals de SOM VNG i la CUP 

 
 16. MOCIÓ DEL CASAL DE DONES PER LA PARITAT EN EL 

NOMENCLÀTOR. (Exp. 26/2017-eMOC) 
 
En aquest punt hi ha la intervenció pública de la Sra. MARIA PAU MUNUERA, en 
representació de l’Associació de Dones La Frontissa. 
 
Si mirem el nomenclàtor de la nostra ciutat veiem que hi ha carrers i equipaments 
amb noms de persones que han tingut alguna rellevància en el món local o en 
aspectes més globals, tant a nivell català com internacional. Si fem una anàlisi més 
profunda, amb perspectiva de gènere, trobem un gran desequilibri entre la quantitat 
de noms de dones i d'homes en el nomenclàtor, produït per segles i segles 
d’invisibilització del paper de les dones en tots els aspectes de la societat, la política i 
el món professional. 
 
En les reunions de la Comissió del Nomenclàtor s’han mostrat veus sensibles a 
aquesta realitat, que han posat sobre la taula aquesta problemàtica i que han 
proposat revertir aquesta situació. Després de vàries reunions, es va acordar 
implementar una puntuació específica pel fet de ser dona, amb l’objectiu de corregir 
aquest desequilibri, fruit de segles de patriarcat. Considerem que aquesta mesura, tot 
i que positiva, no és suficient per corregir la desproporció existent en els noms dels 
nostres carrers. És evident que continuen predominant les propostes de noms 
d’homes, ja que continua costant molt superar el biaix que existeix en la nostra 
societat, pel qual s’acostuma a invisibilitzar les aportacions de les dones en la vida 
pública. 
 
Cal, doncs, una mesura més contundent, que faci canviar els percentatges actuals i 
possibiliti arribar a una paritat real en els noms dels nostres espais públics. 
 
És per això que el Ple de l’Ajuntament de Vilanova pren els següents 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Encomanar a la Comissió de Nomenclàtor que realitzi una proposta de 
criteris a seguir que faci efectiva i real la paritat de gènere al nomenclàtor de Vilanova 
i la Geltrú. 
  
SEGON. Instar a la Comissió de Nomenclàtor que prioritzi la incorporació de noms de 
dones als nous carrers, equipaments municipals i altres espais públics de la ciutat.  



 

 

 

 
TERCER. Encomanar a la Comissió de Nomenclàtor que endegui els treballs per 
substituir de manera gradual noms de carrers del municipi i equipaments municipals 
per denominacions que homenatgin els noms de dona, el llegat i memòria de les 
quals tinguin un abast local, nacional i/o universal. 
 
QUART. Instar a la Comissió de Nomenclàtor perquè substitueixi el nom de la 
Plataforma Centre Multiserveis “Els Josepets” per Plataforma Centre Multiserveis 
“Frederica Montseny”. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

 17.   MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS ACOMIADATS 
ALS TALLERS DE RENFE A VILANOVA I LA GELTRÚ. (Exp. 38/2017-
eMOC) 

 
En aquest punt hi ha la intervenció pública del Sr. SERGI AGUILAR IZAGUERRI, un 
dels treballadors afectats, en representació de l’Associació Garraf per la República. 
 
Des de fa més d’una dècada, una sèrie de treballadors que desenvolupen la seva 
feina als tallers de Renfe ho feien a través d’empreses subcontractades. Cada 
vegada que una empresa guanyava un nou concurs, el contracte d’aquests 
treballadors restava subrogat. Aquest cop, però, no ha estat el cas. Ja fa unes 
quantes jornades que la nova empresa subcontractada per Renfe havia renovat mitja 
dotzena de treballadors. Uns altres, vuit en aquest cas, han perdut la seva feina. 
 
Els treballadors afectats denuncien que s’ha incomplert l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors, que fa referència al fet que, amb el canvi d’una empresa, els 
treballadors se subroguen amb les mateixes condicions sempre que l’activitat 
subsisteixi o tingui un caire similar. Igualment, cal fer esment que els nous 
treballadors contractats per aquestes empreses han obtingut pitjors condicions 
laborals que els acomiadats. 
 
A més d’una situació laboralment anòmala, volem deixar palès que aquests tipus de 
contractes laborals precaris són una conseqüència del camí cap a la liberalització 
d’un sector que hauria de ser estratègic i controlat des de les administracions 
públiques. En altres àmbits ja hem pogut comprovar com la privatització de les 
empreses públiques ha contribuït a la creació de llocs de treball precaris i a un 
empitjorament dels serveis. Per aquest motiu, tot reconeixent el greuge provocat als 
treballadors acomiadats i defensant els seus drets laborals, i a proposta dels grups 
municipals de Som VNG i la CUP de Vilanova i la Geltrú, aquest Ple de l’Ajuntament 
aprova els següents  

ACORDS: 
 
 



 

 

 

“PRIMER. Mostrar la solidaritat del Ple de Vilanova i la Geltrú amb els treballadors 
acomiadats. 
 
SEGON. Instar a Renfe i les empreses subcontractades a solucionar el problema 
derivat de l’acomiadament d’aquests treballadors.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

Regidora no adscrita 
 

 18. MOCIÓ PER DEMANAR UN ESPAI DELIMITAT I HORARI D’ÚS DE LES 
PLATGES PER A GOSSOS EN PERÍODE ESTIVAL. (EXP. 31/2017-
EMOC) 

 
Una de les funcions de les administracions locals és regular aquells aspectes que 
afecten la convivència dels seus ciutadans, i un dels aspectes més rellevants 
d'aquesta convivència és el gaudi i l'ocupació dels espais públics pels habitants de 
cada ciutat. És també una realitat indiscutible que aquests espais són, a més, 
compartits per animals de companyia, que demanen unes necessitats i serveis 
específics, i generen, més enllà de les obligacions i comportaments regulats per les 
lleis i pel civisme ciutadà, punts de vista molt personals, sentiments i subjectivitats 
que van des de l'amor a les mascotes, fins a les sensacions de seguretat derivades 
de la seva companyia. Al nostre municipi, el gos és un gran protagonista d'aquesta 
convivència. Els gossos necessiten espais per a la seva socialització canina i la platja 
és un d'ells, les nostres mascotes poden gaudir d'aquest espai al costat dels seus 
propietaris, però quan comença la temporada de bany no es permet la circulació o 
permanència de gossos en les mateixes. 
 
Al nostre municipi hi ha una gran demanda de ciutadans que desitgen que aquesta 
prohibició es modifiqui, que s'habiliti un espai de platja a la qual poder portar els 
nostres gossos ja que tots, inclosos ells, tenim dret a gaudir de l'estiu sempre; és clar 
dins d'unes normes respectuoses per a tots dos, bípedes i quadrúpedes, sense 
deixar d'atendre les mínimes normes de convivència i respecte cap als altres, que 
s'exigeixen i suposen als propietaris d'animals de companyia.  
 
Vilanova i la Geltrú, al llarg del seu litoral, disposa de 5 platges: platja Llarga d'Ibersol, 
platja de Sant Gervasi, platja d'Adarró, platja de Ribes Roges i platja del Far de Sant 
Cristòfol. El conjunt d'aquestes platges té una longitud màxima de 3.830 metres i una 
amplada mitjana de 100 metres. Dins d'aquests paràmetres, creiem que hi ha la 
necessitat de la regulació d'una petita part del nostre litoral perquè qualsevol vilanoví 
o turista pugui gaudir-ne acompanyat pel seu gos, donant un servei més als nostres 
ciutadans i també generar un valor afegit com a destinació turística a través de la 
creació d'un producte competitiu i emergent. Vilanova i la Geltrú ha de construir una 
oferta turística basada en la qualitat, la singularitat i la diversitat i, sense cap dubte, 
destinar encara que només siguin 500 metres quadrats d'aquests més de 3 



 

 

 

quilòmetres de platges de què disposa el nostre municipi a platja per a gossos, 
suposa una millora en els tres aspectes: la qualitat, la singularitat i la diversitat. 
 
Sabem que des de l'administració s'està treballant per buscar un espai adequat per a 
aquest ús i que sigui de gust per a tots els ciutadans, però després de gairebé un any 
que vaig presentar una moció com aquesta, a dia d'avui, no s'ha trobat la solució 
desitjada.  
 
Es tractaria d'establir unes hores perquè els gossos puguin accedir a una 
determinada porció de la Platja de Ribes Roges, delimitant des de l'espigó de la 
Rambla del Port cap al torrent, uns 100 metres de llarg per uns 50 d'ample, dotant a 
aquesta zona d'esplai canina de les instal·lacions necessàries per al seu correcte ús, 
com ara papereres per a residus, cartells informatius per a un correcte comportament 
cívic, etc., amb un horari establert que comprengui des de les 20:00 a les 08:00 
hores, en període estival .  
 
Per a això hem de modificar l'Ordenança:  
 

Ordenança d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú.  
 
Article 24. Tinença d'animals domèstics. 
 
1. A les platges, zones de bany i mar, com les seves zones d'ús general, 
no es permet la circulació o permanència de gossos o altres animals durant 
la temporada de bany. En tot cas les autoritats municipals determinaran els 
punts i les hores en què podran circular i romandre els gossos sobre els 
esmentats llocs públics de bany del terme municipal. 

 
Fent constar a la modificació que: els gossos que accedeixin a aquest recinte hauran 
d'anar acompanyats d'un adult major d'edat, estar vacunats, desparasitats i dotats del 
corresponent microxip, no podran sortir de la zona delimitada i els gossos de races 
potencialment perilloses han d'anar amb morrió. Els propietaris dels gossos, per la 
seva banda, seran responsables de mantenir la platja neta i en perfectes condicions 
higienicosanitàries. Així, quedarà terminant prohibit endreçar animals a la platja, 
alimentar-los o deixar excrements en la mateixa.  
 
Sabem que actualment una platja per a gossos no és compatible amb la bandera 
blava, un reconeixement internacional que des de l'any 1987 premia el compliment 
d'uns estàndards establerts com l'accessibilitat, la qualitat de les aigües o la 
informació ambiental dirigida als usuaris, entre d'altres.  A la Platja de Ribes Roges 
se li concedeix cada any aquest distintiu, sense oblidar que, per part de l'Ajuntament 
hi ha un cost anual del pagament de les inspeccions i revisions realitzades per 
ADEAC, de manera que l'objectiu de banderes blaves és comercial. La platja perdria 
aquest distintiu per ser incompatible amb la zona per a gossos, però mantindria 
aquest reconeixement mediambiental sense exhibir la bandera. 
 
Hem de pensar, si volem un servei nou que pugui atreure turisme i satisfer les 
demandes dels nostres ciutadans o un distintiu que està en altres platges del municipi 
i que s'ha aconseguit durant anys, prioritzar una necessitat social sobre la legislació.  



 

 

 

 
Per tot l'exposat anteriorment, aquest Ple de l’Ajuntament aprova els següents 
 

ACORDS: 
 
“PRIMER. Delimitar un espai per a gossos, amb horari limitat, a la cala que hi ha 
entre la platja de Sant Gervasi (punta de Sant Gervasi) i la platja de la República, 
d'unes mesures aproximades de 120 metres de llarg per 50 d'ample.  
 
SEGON. Que des de l'equip de govern es realitzin els tràmits necessaris per a la 
modificació de l'Ordenança d'ús de les platges de Vilanova i la Geltrú on es reculli 
l'acord punt n.º1  
 
TERCER. Donar coneixement a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació 
d'aquests acords.” 

 
 
La proposta que es vota incorpora una transacció de la pròpia Sra. Carmen Reina, 
comunicada als grups municipals abans del Ple, que modifica la proposta original i 
que proposa, en comptes de la Platja de Ribes Roges, un espai entre la platja de 
Sant Gervasi i la platja de la República. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:    CUP (5), ERC (4) i Sra. Carmen Reina (1) = 10 vots 
  Vots en contra: CiU (4) i PSC (4) = 8 vots 
  Abstencions:    Sra. Ariadna Llorens (1), Sr. David Montes (1), C’s (1), 
      SOM VNG (2) i PP (1) = 6 vots 
 

 
Grup Municipal de C’s 

 
 19.  MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS ALS 

MEMBRES DEL CONSORCI DE L’EIXAMPLE NORD. (Exp. 32/2017-
eMOC) 

 
EXPOSICIÓN: 
 
Según nuestra legislación vigente: 
 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 75.7: 
 

Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta 
de Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda 
proporcionar ingresos económicos. 
 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con información de las 



 

 

 

sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos 
sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades. 
 
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del 
cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias 
de hecho. 
 
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del 
mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. 
 
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que 
tendrán carácter público: 
 
a)  La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 

proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en 
el Registro de Actividades constituido en cada Entidad local. 

b)  La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en 
el Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los 
términos que establezca su respectivo estatuto. 
 

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su 
seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, 
empleados o personas con quienes tuvieran relación económica o profesional 
podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el 
Secretario o la Secretaria de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. Tales 
declaraciones se inscribirán en el Registro Especial de Bienes 
Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas instituciones. 
 
En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad 
mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus 
declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a 
que se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario 
encargado del mismo. 

 
Atendiendo a la legislación, todo aquel que no sea o fuere cargo electo no tendría la 
obligación de realizar la declaración de bienes o actividades, pero con el objetivo de 
conseguir una mayor transparencia y legitimidad ante todos los ciudadanos de 
Vilanova i la Geltrú, desde el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) presentamos esta 
moción para que los miembros que componen el Consorci Urbanístic de l’Eixample 
Nord, así como el equipo redactor de este plan urbanístico, presenten su registro de 
intereses ante el Secretario de Vilanova i la Geltrú. Estas nuevas declaraciones de 
intereses seguirán las instrucciones del artículo 75.7 de la Ley 7/1985 LRBRL. 
 



 

 

 

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la Geltrú propone 
los siguientes  

 
ACUERDOS: 

 
“PRIMERO. Instar al Gobierno municipal para que requiera a los miembros del 
Consorci de l’Eixample Nord la realización del Registro de intereses de los miembros 
de este Consorcio y del equipo redactor.  
 
SEGUNDO. Publicar este registro de intereses en la web municipal.”  
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CUP (5), C’s (1) i SOM VNG (2) = 8 vots 
  Vots en contra:  CiU (6) i PSC (4) = 10 vots 
  Abstencions:     ERC (4), PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 6 vots 
  
 

 20. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA APP PER A MERCATS 
AMBULANTS. (Exp. 33/2017-eMOC) 

 
EXPOSICIÓN: 
 
Una herramienta fundamental del comercio electrónico son las APPs que facilitan y 
acercan al cliente los productos. En España la facturación del comercio electrónico 
repuntó en el tercer trimestre del año 2016 un 29,2% interanual, hasta los 5.303 
millones de euros. La cifra, hecha pública por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), supone el mayor ritmo de crecimiento desde el primer 
trimestre de 2010, cuando aumentó un 34,8%.  
 
Entre julio y septiembre del año 2016, los últimos datos disponibles, se registraron 
cerca de 74 millones de transacciones, un 27,4% más que en el mismo periodo del 
año anterior. El marketing directo; los discos, libros, periódicos y papelería y las 
prendas de vestir lideran la tabla por número de compraventas (9,2%, 7,7% y 7,3% 
respectivamente). 
 
En VNG tenemos tres mercados ambulantes: el de Mar, el de Centro y el de la 
Collada, en los cuales podemos encontrar multitud de productos susceptibles de ser 
ofertados debido a su temporalidad – alimentos, ropa de temporada, etc.-.   
 
Con la creación de la APP se podrían indicar tanto ofertas puntuales o del momento, 
localización de las paradas, horarios, nuevos productos, fiestas y jornadas de cambio 
de fechas del mercado ambulante. También nos avanzaríamos al resto de municipios 
anticipando el futuro del comercio cercanía y revitalizaríamos la vida diaria de 
Vilanova i la Geltrú, fomentando las relaciones personales de nuestros vecinos.  
 
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone los 
siguientes  



 

 

 

 
ACUERDOS: 

 
“PRIMERO. Instar al Área de Promoción de la ciudad a realizar un anteproyecto de 
APP destinada a los mercados ambulantes de VNG, en la que se pueda consultar y 
promocionar los comerciantes y sus productos, así como la posibilidad de lanzar 
ofertas del día o del momento.  
 
SEGUNDO. Instar al Gobierno municipal a realizar un anteproyecto. Sacar a 
concurso público la realización y mantenimiento de esta APP.” 
 
 
Es vota la moció, amb la transacció proposada pel govern, la qual s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
  Vots a favor:     CiU (6), PSC (4), C’s (1) i PP (1) = 12 vots 
  Vots en contra:  CUP = 5 vots 
  Abstencions:     ERC (4), SOM VNG (2) i Sra. Carmen Reina (1) = 7 vots 
 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
EXPOSICIÓN: 
 
Una herramienta fundamental del comercio electrónico son las APPs que facilitan y 
acercan al cliente los productos. En España la facturación del comercio electrónico 
repuntó en el tercer trimestre del año 2016 un 29,2% interanual, hasta los 5.303 
millones de euros. La cifra, hecha pública por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), supone el mayor ritmo de crecimiento desde el primer 
trimestre de 2010, cuando aumentó un 34,8%.  
 
Entre julio y septiembre del año 2016, los últimos datos disponibles, se registraron 
cerca de 74 millones de transacciones, un 27,4% más que en el mismo periodo del 
año anterior. El marketing directo; los discos, libros, periódicos y papelería y las 
prendas de vestir lideran la tabla por número de compraventas (9,2%, 7,7% y 7,3% 
respectivamente). 
 
En VNG tenemos tres mercados ambulantes: el de Mar, el de Centro y el de la 
Collada, en los cuales podemos encontrar multitud de productos susceptibles de ser 
ofertados debido a su temporalidad – alimentos, ropa de temporada, etc.-.   
 
Con la creación de la APP se podrían indicar tanto ofertas puntuales o del momento, 
localización de las paradas, horarios, nuevos productos, fiestas y jornadas de cambio 
de fechas del mercado ambulante. También nos avanzaríamos al resto de municipios 
anticipando el futuro del comercio cercanía y revitalizaríamos la vida diaria de 
Vilanova i la Geltrú, fomentando las relaciones personales de nuestros vecinos.  
 
Teniendo presente todo lo anterior, este Pleno del Ayuntamiento aprueba el siguiente 
 



 

 

 

ACUERDO: 
 
“ÚNICO. Instar al Área de Promoción y de Comunicación de la ciudad, para que en el 
marco de la redefinición que se está haciendo del espacio web municipal, se estudie 
la forma de introducir en una futura aplicación un espacio destinado a los mercados 
ambulantes de VNG, en la que se pueda consultar y promocionar los comerciantes y 
sus productos, así como la posibilidad de lanzar ofertas del día o del momento.” 
 

 
 21.   MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA FERIA DE ABRIL A VILANOVA 

I LA GELTRÚ. (Exp. 34/2017-eMOC) 
 

EXPOSICIÓN: 
 
Cataluña, a lo largo de la historia, siempre ha sido “terra d’acollida” y sin duda este 
factor ha creado el ADN cosmopolita y abierto al mundo de los catalanes.  
 
Durante los años setenta los movimientos internos de personas dentro de España 
tuvieron un especial efecto en Cataluña. En esta década nuestra comunidad 
autónoma necesitaba de mano de obra y un número muy importante de personas de 
otras comunidades españolas salieron de sus hogares en busca de un futuro mejor, y 
gracias a su esfuerzo ayudaron a hacer que Cataluña se convirtiera en una de las 
más importantes regiones de la península Ibérica. Casi un millón de andaluces 
llegaron a Cataluña a comienzos de los años setenta, en Cataluña vivían 840.000 
personas nacidas en Andalucía. Si sumamos a los hijos nacidos en Cataluña, el total 
supera ampliamente el millón de personas. Cerca de la mitad del total de andaluces 
que salieron de su tierra en pos de un futuro mejor –más de dos millones de 
personas- se instalaron en nuestra comunidad autónoma.  
 
La relevancia de este fenómeno en los años sesenta y setenta fue tal que hubo quien 
dio en bautizar a Cataluña como “la novena provincia andaluza”. Tanto la importancia 
cuantitativa de esta migración, como sus características sociológicas y culturales 
específicas, han hecho que las raíces contemporáneas tengan un fuerte acento 
andaluz.  
 
Uno de los acontecimientos más populares dentro de la cultura andaluza es la Feria 
de Abril, que se remonta a la Sevilla de 1846-1847, cuando un empresario catalán y 
otro vasco crearon una nueva feria de ganado y agricultura, que dio comienzo a la 
actual Feria de Abril sevillana. 
 
Desde el año 1971 asociaciones de andaluces llegados a Barcelona desde Andalucía 
y sus descendientes, crearon su versión de la Feria.  Desde entonces la Feria de 
Barcelona ha ido creciendo con los años, para convertirse en la segunda Feria más 
grande de España, dentro del entorno sociocultural andaluz, por detrás de Sevilla, 
pero por delante de Málaga o Córdoba. Con el crecimiento de la Feria se han 
introducido muchas actividades, como demostraciones de doma de caballos, 
actuaciones de música y baile de artistas de creciente renombre y realizaciones de 
torres humanas, fundiendo en una la cultura de España.  
 



 

 

 

Qué mejor manera de demostrar al mundo que Cataluña es “terra d’acollida” que 
enseñar como los catalanes somos capaces de integrar lo mejor de cada sitio, 
mientras conservamos nuestras tradiciones, para que cada día hagamos un mundo 
mejor sin discriminación donde todos seamos uno. 
 
Por todo lo anterior desde el Grupo Municipal de Ciutadans de Vilanova i la Geltrú 
proponemos los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
“PRIMERO. Instar al Gobierno municipal a iniciar las gestiones necesarias para la 
organización de la Feria de Abril a partir del año 2018 en VNG. 
 
SEGUNDO. Informar de estos acuerdos al Gremio de hostelería y a las entidades 
culturales de la ciudad.” 
 
 
Es vota la moció, la qual ES DESESTIMA amb el resultat següent: 
 
  Vot a favor:      C’s = 1 vot 
  Vots en contra:  CiU (6), PSC (4), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 
        21 vots 
  Abstencions:      PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 2 vots 
  
 

 
Grups Municipals d’ERC, la CUP i SOM VNG 

 
 22.   MOCIÓ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE 

CONSERGERIES I NETEJA D’EDIFICIS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 
MUNICIPALS.  (Exp. 35/2017-eMOC) 

 
En els darrers anys a la nostra ciutat s’han externalitzat molts serveis municipals. Hi 
ha serveis de tot tipus, des de la neteja viària, la recollida de residus sòlids urbans, 
fins el Servei d’Atenció Turística o les consergeries i la neteja dels edificis o 
equipaments municipals. L’argument per externalitzar la gestió dels serveis que 
presta l’Ajuntament o que fan funcionar els edificis municipals és sempre el mateix: 
abaratir costos. 
 
Hi ha serveis que requereixen una inversió econòmica important per la naturalesa del 
servei, com poden ser els relacionats amb la neteja dels nostres carrers, però d’altres 
que no. Tot i que no està demostrat que la gestió privada sigui més barata, hi ha 
males pràctiques que demostren que aquest tipus de gestió comporta una sèrie de 
perjudicis per a la ciutadania i per als treballadors i les treballadores. Així doncs, s’ha 
normalitzat el mal tracte que fan les empreses concessionàries a les seves plantilles, 
retallant o congelant salaris, a més de produir-se una escletxa en les condicions 
laborals d’aquest sector i el personal propi de l’Ajuntament. No són estranys els 
conflictes laborals que es donen cada vegada que es negocien els convenis, ja que 



 

 

 

aquestes empreses, que acostumen a pertànyer a grans empresaris de l’Estat 
espanyol, només tenen un objectiu: aconseguir el màxim benefici empresarial.  
 
Les prioritats d’un Ajuntament han de ser donar el millor servei a la ciutadania. 
Aquestes prioritats acostumen a xocar amb les prioritats d’aquestes empreses. És 
evident que la municipalització dels serveis més costosos és més complex, però 
n’existeixen d’altres, que també recauen en grans empreses, que no ho són tant. 
 
Serveis com les consergeries o la neteja dels edificis municipals són serveis 
estratègics, perquè sense ells no funcionaria l’Ajuntament i els seus equipaments, i a 
la vegada no han comportat cap inversió industrial per a les empreses que els 
gestionen. Recuperar aquests serveis, i donar a les seves plantilles unes condicions 
de treball al mateix nivell que el personal propi de la mateixa categoria, és una 
qüestió de voluntat política i cerca de solucions amb els sindicats que permeti ajustar 
aquesta millora a l’actual legislació que escanya i limita l’acció del consistori. En el 
cas de la neteja d’edificis i equipaments municipals, el contracte finalitza el 2 de gener 
del 2018. En el cas de les consergeries, el contracte finalitza al desembre de 2018. 
Així doncs, tenim l’oportunitat de recuperar dos serveis que no representen un gran 
esforç pressupostari i que finalitzen els seus contractes en unes dates que ens 
permeten tenir marge per treballar-hi. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els següents 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Municipalitzar, abans de la finalització del contracte vigent, el servei de 
neteja d’edificis i equipaments públics municipals. 
 
SEGON. Municipalitzar, abans de la finalització del contracte vigent, el servei de 
consergeries d’edificis i equipaments públics municipals. 
 
TERCER. Treballar-ho de forma conjunta entre el govern, la representació sindical i 
els grups de l’oposició.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  CiU (6), PSC (4), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2),  
    PP (1) i Sra. Carmen Reina (1) = 23 vots 
  Abstenció: C’s = 1 vot 
  
 

Grup Municipal d’ERC 
 

 23.   MOCIÓ PER A LA TRANSPARÈNCIA DELS GRUPS MUNICIPALS. 
(Exp. 36/2017-eMOC) 

 
Segons l'article 75.2 de l'actual Reglament Orgànic Municipal, el Ple assignarà als 
grups municipals una dotació econòmica que compti amb un component fix, idèntic 



 

 

 

per a tots els grups, i un altre de variable en funció del nombre de membres de cada 
grup, que es farà efectiva de forma mensual, i es podran demanar i obtenir bestretes 
per resolució de l’Alcaldia, previ informe de la Junta de Portaveus. Cada grup ha de 
portar una comptabilitat específica d’aquesta dotació, que s’ha de posar a disposició 
de la Comissió Especial de Comptes quan el Ple ho demani. El Ple de l’Ajuntament, a 
través de les bases d’execució del pressupost, podrà establir les normes per a 
l’aplicació en concret d’aquest article. 
 
En la darrera Comissió Especial de Comptes no es va demanar la comptabilitat 
específica dels diferents grups municipals, ni aquesta apareix publicada enlloc, 
exceptuant la dels grups municipals que ho fan a les seves pròpies planes web, a dia 
d'avui només un dels set grups municipals que componen aquest Ple, a data de la 
redacció d'aquesta moció. 
 
Totes les entitats i associacions han de justificar detalladament les subvencions 
directes que reben aportant la documentació que s'estableix a les "Bases reguladores 
de les subvencions destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú". 
 
Segons la Llei 19/2014, de transparència, adquireixen especial rellevància principis 
com són el de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a 
principis bàsics que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les 
administracions públiques. 
 
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
ÚNIC. Actualitzar l'article 75.2 de l'actual Reglament Orgànic Municipal, que passarà 
a dir: El Ple assignarà als grups municipals una dotació econòmica que compti amb 
un component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable en funció del 
nombre de membres de cada grup, que es farà efectiva de forma mensual, i es 
podran demanar i obtenir bestretes per resolució de l’Alcaldia, previ informe de la 
Junta de Portaveus. Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat 
específica i detallada per ingressos i despeses d'aquesta dotació, que s'haurà de 
posar a disposició del Ple de la corporació abans del 31 de març. Informació de 
l'exercici anterior que serà publicada a la plana web de l'Ajuntament i també al portal 
de transparència. El Ple de l’Ajuntament, a través de les bases d’execució del 
pressupost, podrà establir les normes per a l’aplicació en concret d’aquest article. 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total de 24 
vots a favor (5 de CiU, 5 del PSC, 5 de la CUP, 4 d’ERC, 1 de C’s, 2 de SOM VNG, 1 
del PP i 1 de la Sra. Carmen Reina, regidora no adscrita). 
 
 

  24. MOCIÓ PER DOTAR LA CIUTAT D’UN EQUIPAMENT JOVE. (Exp. 
37/2017-eMOC) 

 
Es retira aquesta moció. 



 

 

 

 
25.  Preguntes de C’s: 
 
- El mes passat el nostre Grup Municipal va presentar una moció per retornar les 

plus-vàlues i se’ns va donar a entendre que el seu contingut era il·legal.  
Actualment, al Congrés dels Diputats s’ha aprovat el Projecte de Llei per a la 
devolució de les plus-vàlues, amb el vot a favor de tots els grups, excepte el del PP.  
El nostre Ajuntament està treballant per a la devolució de les plus-vàlues i per donar 
compliment a aquest Projecte de Llei? 

- Continuant amb les preguntes fetes pel nostre Grup Municipal en anteriors plens 
sobre les problemes en l’àmbit escolar, sobre el menjador i el material escolar.  Han 
pogut aconseguir informació sobre aquests problemes que presumptament han 
pogut succeir? 

 
 
26.  Preguntes de la CUP: 
 
- Sobre el futur camp de rugbi.  (Aquesta pregunta es retira) 

- Sobre el PINA. 

 
27.  Preguntes d’ERC: 
 
- Sobre quines accions s’han dut a terme i quins són els resultats de l’adhesió al 

Projecte “No puc esperar”. 

- Sobre l’adaptació dels vehicles de les línies d’autobusos L3-L4 per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

 
RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 

 
 
Grup Municipal de la CUP (81) 
 
6 d’octubre de 2016 
 
Sol·licitem que se’ns lliuri una relació de l’assistència als equipaments culturals 
de la ciutat (Teatre, Auditori, Museus...) durant els últims dotze mesos. 
 
En resposta a la demanda d’informació realitzada per la CUP de Vilanova i la Geltrú, 
en data 6 d’octubre de 2016, relativa a les assistències als equipaments culturals, es 
desglossen a continuació les dades d’assistències en els diversos equipaments 
Culturals, equipaments escènics de l’Auditori Eduard Toldrà i el Teatre Principal. 
 
 1. AUDITORI EDUARD TOLDRÀ I TEATRE PRINCIPAL 
 
Les assistències relatives a l’any 2015 inclouen les dues temporades gener-juny i 
octubre-desembre. 



 

 

 

 
TOTAL ASSISTÈNCIES: 16.830 
 
Les assistències relatives a l’any 2016 inclouen la temporada realitzada gener- juny. 
 
TOTAL ASSISTÈNCIES: 10.020 
 
 2. BIBLIOTECA MUSEU VICTOR BALAGUER 
 
Fa referència al període de setembre de 2015 a setembre de 2016 
 
ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC: 9.286 visitants 
 
 3. MUSEU ROMANTIC CAN PAPIOL 
 
Fa referència al període de setembre de 2015 a setembre de 2016 
 
ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC: 6.296 visitants 
 
 4. TORRE BLAVA – ESPAI GUINOVART 
 
Fa referència al període de setembre de 2015 a setembre de 2016 
 
ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC: 1.010 visitants 
 
 5. BIBLIOTEQUES MUNICIPALS – Dades 2015 
 
Visites  251.809 
 
Visites al web de les biblioteques  322.258 
Usos del servei de préstec    46.224 
Usos del servei de Wi-fi    23.474 
Usos del servei d’Internet   19.717 
Total visites virtuals  411.673 
 
Préstecs        149.462 
Renovacions en línia          11.849 
Préstecs virtuals           459 
TOTAL PRÉSTECS        161.770 
 
Assistents a activitats amb inscripció  2.135 
Assistents a activitats sense inscripció  5.058 
Alumnes assistents a visites escolars  3.590 
TOTAL PARTICIPANTS ACTIVITATS       10.783 
 
 
Grup Municipal del PP (90) 
 
Ple 13 febrer de 2017 



 

 

 

 
Carlos Remacha, en la moció referent a la C-32, pregunta: 
 
Quines han estat les reunions i els treballs duts a terme pel grup de treball 
existent amb representants dels diferents ajuntaments i associacions 
d’empresaris de la comarca, i tota la documentació que hagi sortit, així com els 
membres que la integren. 
 
El gener de 2016, l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès, recollint 
una reivindicació històrica del Baix Penedès i del Garraf, promou un front unitari a les 
dues comarques, per evidenciar la càrrega que suposen els peatges de la C32 per a 
la mobilitat d’empreses i particulars. Aquest grup de treball coordinat, també ha de 
donar més força a les peticions llargament expressades per ajuntaments, empreses i 
consells comarcals. 
 
Es realitzen dues sessions de treball, el dia 23 de febrer, a la seu de l’Adepg, i el 31 
de maig, a l’Edifici Miramar, de Sitges. En elles es pren l’acord d’encarregar un estudi 
d’impacte que permeti evidenciar de forma argumentada els greuges socioeconòmics 
que es pateixen, per poder presentar-lo a les diferents administracions. 
 
Formen aquest equip les institucions següents: 
 

• Ajuntament de Calafell 
• Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
• Ajuntament de Canyelles  
• Consell Comarcal del Baix Penedès 
• Ajuntament de Cubelles 
• Consell Comarcal del Garraf 
• Ajuntament de Cunit  
• Ass. d’Empresaris del Penedès i el Garraf 
• Ajuntament de Llorenç del Penedès 
• CC.OO. Garraf, Alt Penedès i Baix Llobregat 
• Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
• UGT Garraf, Alt Penedès i Anoia 
• Ajuntament de Sitges 
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
• Campus de la UPC 
• Ajuntament del Vendrell  

Aquest encàrrec queda aturat per la incertesa del seu finançament.  

Posteriorment el Consell d’Alcaldies del Garraf, reunit el mes de febrer, va acordar 
sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’ajut corresponent per a fer l’estudi, encàrrec 
que ha estat acceptat per la Diputació.  

 



 

 

 

Grup Municipal de C’s (92) 
 
13 de febrer de 2017 
 
Por razones de trabajo del Grupo Municipal de Ciutadans-C’s Vilanova i la 
Geltrú, 
 
SOLICITO: La relación de actuaciones por parte de la policía local del pasado 
ejercicio 2016, relacionadas con los establecimientos de ocio nocturno y 
diurno, tanto las actuaciones en el interior de éstos como en los alrededores, 
así como la relación de llamadas a la policía por parte de los vecinos. En: 
 
1. C/ Cuba y Llanza 

2. C/ Sant Gervasi, esquina con Sant Joan 

3. Geltrú (Unió, Lledoners, etc.) 

4. Moll de Ponent 

5. C/ Llibertat  

6. C/ Correu 

7. Plaza Casernes 
 
En resposta a la pregunta presentada pel Sr. Francisco Álvarez Martín, en 
representació del Grup Municipal de Ciutadans C’s de Vilanova i la Geltrú, informo 
que: 
 
Adjunt es remet document amb les intervencions de la Policia Local, corresponents a 
l’exercici 2016 dels llocs següents: 
 
- Carrer Cuba 
- Carrer Josep Llanza 
- Carrer Sant Gervasi 
- Carrer de la Unió 
- Plaça Lledoners 
- Plaça Sagrat Cor 
- Pujada del Cinto 
- Moll de Ponent 
- Carrer Llibertat 
- Carrer Correu 
- Plaça Casernes 
 
Tanmateix, s’informa que no es pot facilitar la relació de trucades a la Policia Local 
per part dels veïns, vist que el sistema de gravació que disposa aquest col·lectiu és 
regravable i periòdicament, en compliment de la Llei de Protecció de Dades, torna a 
gravar damunt de les gravacions anteriors, desapareixent aquestes, llevat que per 
algun fet delictiu o justificat s’hagi salvat o guardat alguna gravació concreta. 
 
 



 

 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

Grup Municipal de C’s (93) 
 
13 de febrer de 2017 
 
Debido a la inundación del día 3 de febrero del 2017, en el bloque de viviendas 
situado en Rambla de la Pau de Vilanova i la Geltrú y los problemas surgidos 
con los medios de emergencia. 
 
SOLICITO:  
 
-  Que, según se expone, se nos informe de los hechos ocurridos. 
 
Manifestar que en el programa de gestió policial no hi consta avís, ni cap intervenció 
de la Policia Local en aquesta data, relacionada amb unes inundacions en un bloc de 
la rambla de la Pau. 
 
-  Que se nos envíe el protocolo de actuación en casos de inundación de 

edificios. 
 
El protocol a utilitzar seria el mateix que el de qualsevol emergència relacionada amb 
un habitatge (inundació, incendi, esfondrament, etc.), aplicant els passos del Pla 
d’Emergència Municipal o Pla Específic.  
 
Així doncs, davant l’avís a la Policia Local, es seguiria el protocol d’intervenció 
següent: 
 
-  Enviar una o vàries patrulles al lloc per constatar la veracitat del comunicat i 

analitzar i avaluar la situació. 
-  Paral·lelament es començarien a activar els serveis d’emergència necessaris, 

bombers, ambulàncies i recursos municipals. 
-  Desactivació de les xarxes de llum, gas i aigua. 
-  Si escau, es procediria al desallotjament de l’edifici afectat. 
-  S’asseguraria la zona, es delimitaria una zona de seguretat i es procediria al tall 

dels vials necessaris per a la prompta accessibilitat dels serveis d’urgències que 
hagin d’intervenir, regulant el trànsit si és oportú. 

-  Si hi ha persones afectades, s’avisaria als responsables dels Serveis Socials per 
tal que s’encarreguessin de l’atenció, acolliment i, si escau, de la reubicació en 
allotjaments, cas que aquestes no puguin retornar al domicili o que no tinguin cap 
familiar o amistat que les pugui acollir.  

-  Si l’emergència ha pogut malmetre estructuralment l’edifici, es procedirà a la 
localització dels tècnics municipals d’Urbanisme i Habitatge, per a una primera 
valoració tècnica. 

-  Quan es requereixin recursos materials, s’avisarà als responsables del 
departament de Serveis Viaris per tal que mobilitzin el que sigui necessari 
(senyals, tanques, puntals, servei de neteja, etc.) 

-  Finalitzada l’emergència, restablir la normalitat i, si procedeix, garantir el retorn 
ordenat i segur de tots el veïns afectats als seus domicilis. 

-  Si el cas reverteix certa gravetat o hi ha víctimes, es comunicaria l’estat de la 
situació als responsables del Pla d’Emergències, Il·lma. Sra. Alcaldessa i Sra. 



 

 

 

Regidora de Seguretat i Protecció Ciutadana, alhora que es passaria avís al 
CECAT. 

 
-  Que se nos informe de qué limitaciones hay a la hora de actuar en este tipo 

de intervenciones, cuando hay personas con alguna discapacidad. 
 
Pel que fa a la Policia Local, no hi ha cap tipus de limitació a l’hora de garantir la 
seguretat de les persones pel fet que tinguin alguna discapacitat, llevat de procurar 
l’atenció específica que requereixi la persona, fins que el personal tècnic 
d’Emergències Mèdiques o de Serveis Socials se’n facin càrrec. 
 
Grup Municipal de SOM VNG (94) 
 
7 de març de 2017 
 
Al Ple municipal del dia 25 de juliol de 2016 es va aprovar, per unanimitat, la 
Moció per a la millora de l’atenció sanitària a la comarca, presentada per 
Iaioflautes Garraf i Marea Pensionista del Garraf. 
 
Amb l’aprovació d’aquesta moció el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va acceptar, per unanimitat, els següents punts propositius que contenia la 
moció: 
 
1. Reobertura de CAPs de guàrdia les 24 hores a la comarca, que permetin 
resoldre les consultes menys greus i així descongestionar les urgències de 
Sant Antoni i Camils.  Aquests CAPs de guàrdia haurien de tenir una distribució 
raonable per la comarca.  La mesura, a més de donar un servei imprescindible, 
impulsaria l’obertura de farmàcies de guàrdia a les poblacions. 
 
-  Quines accions ha emprès aquest Ajuntament per tal de facilitar que s’obrin 

CAPs de guàrdia? 
 
2. Fixar una parada als Camils del transport nocturn Barcelona-Vilanova-
Barcelona per afavorir el desplaçament d’usuaris i acompanyants. 
 
- Quines gestions ha fet Ajuntament, i quan es van iniciar, per aconseguir la 

parada a l’Hospital dels Camils?  En quina situació estan? 
 
3.  Ampliar progressivament els serveis sanitaris que s’han retallat (horaris ded 

quiròfans, especialistes, personal sanitari, etc.).  Tot i que aquestes 
mesures podrien implicar un augment de pressupost, podrien ser ateses 
sense modificar el pressupost global, si es canviessin algunes prioritats. 

 
- S’han formulat, i en quina data, les demandes a la Conselleria de Sanitat en 

el sentit de recuperar els serveis sanitaris que s’han retallat? 
 
4.  Instar la Generalitat de Catalunya a potenciar i fer créixer l’aportació a la 
Sanitat pública i anar reduint alhora la intervenció de la privada, entenent que 



 

 

 

els ens privats són un servei al públic però no un servei públic i que, per 
definició, tenen afany de lucre. 
 
- Des de quina data, i amb quines accions, aquest Ajuntament ha instat la 

Generalitat de Catalunya per tal que s’augmenti l’aportació a la Sanitat 
pública, alhora que es redueixi la intervenció de la Sanitat Privada? 

 
5.  Comunicar aquests acords al Consorci Sanitari del Garraf, al Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
-  En quina data es van comunicar al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya i al Consorci Sanitari del Garraf aquests acords presos al Ple 
municipal de 25 de juliol de 2016? 

 
 
L’Ajuntament ha creat una Plataforma per a la Sanitat Pública del Garraf, que s’ha 
reunit en quatre ocasions (1 de març de 2017, 12 de novembre de 2016, 8 de 
novembre de 2016, 6 de setembre de 2016).  
 
En la reunió mantinguda el passat 1 de març, la reunió es feu amb la presència del 
Conseller de Salut de la Generalitat, a qui se li traslladà totes les peticions que ha 
considerat la Plataforma com a necessàries per a millorar l’assistència sanitària del 
Garraf, i que es transcriu a continuació: 
 
PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA PER LA SANITAT PÚBLICA DELGARRAF A 
L’HBLE. CONSELLER DE SALUT, SR. TONI COMÍN 
 
La Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf, que comença a treballar el setembre de 2016 i 
es constitueix formalment el 8 de novembre de 2016, aglutina administracions, agents socials i 
entitats, amb la voluntat d'articular una veu unitària en les reivindicacions sobre les necessitats 
de tota la comarca en matèria sanitària. 
 
La Plataforma s’ha creat amb dos objectius concrets: 
 
- Obtenir més recursos per a la sanitat del Garraf, tenint en compte totes les reivindicacions 

del territori. 
- Aconseguir que s’iniciïn els tràmits per fer realitat la construcció d’un nou centre hospitalari 

comarcal a Vilanova i la Geltrú 
 
Fins a l’actualitat s’han realitzat 4 reunions, on s’han definit les demandes del Garrafa curt i 
llarg termini, que detallem a continuació: 
 
A curt termini: 
 
1. Realitzar un estudi sobre la conveniència d’ampliar els horaris d’obertura dels CAP. 
2. Demanar que la parada del bus de Hospital Sant Camil també estigui operativa en horari 
nocturn, per tal que els acompanyants que han de marxar de l’hospital a la nit, disposin 
d’autobús per desplaçar-se (es demanaria que la línia Vilanova-Barcelona fes una aturada a 
l’HSC) 
3. Demanar la renovació dels ascensors de l’Hospital de Sant Camil. 



 

 

 

4. Reducció de les llistes d’espera. Les mesures proposades serien vàries: contractació 
extraordinària de serveis, disposar d’1 o 2 quiròfans més i millorar l’àrea de reanimació. 
5. Millorar l’assistència als usuaris. Per poder atendre les persones de forma més digna i 
correcta s’hauria de millorar sobre tot el servei d’urgències.6. Millorar els horaris de guàrdia de 
les farmàcies en alguns municipis. 
 
A llarg termini: 
 
1. Construcció del nou hospital comarcal a Vilanova i la Geltrú. 
2. Reconversió de l’Hospital Residència Sant Camil en un centre d’atenció sociosanitària i 
atenció a la salut mental. Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf 
 
Vilanova i la Geltrú, 1 de març de 2017 

 
Pel que fa al finançament i a les quantitats pendents a reclamar, l’alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú, reclamà per carta de data maig de 2016, a la Conselleria, el 
pagament pendent i el compromís de satisfer els 2.7 milions cada any que rebria el 
Consorci Sanitari del Garraf. 
 
En data 7 d’octubre es va confirmar l’aportació de 1.7 milions, de manera que es 
podria continuar garantint un servei sanitari públic de qualitat a la comarca. 
 
En data 15 de novembre de 2016 es va rebre carta acusant rebut de la notificació de 
l’acord adoptat pel Ple per part de la Generalitat de Catalunya Departament de la 
presidència Secretaria del Govern, on ens informa que fan trasllat al Departament de 
Salut, òrgan competent en aquesta matèria. 
 
 
Grup Municipal de la CUP (95) 
 
10 d’abril de 2017 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú forma part del Consorci Sanitari 
del Garraf (CSG), consorci que presideix l’alcaldessa Neus Lloveras i que està 
adscrit de forma legal a la corporació vilanovina i, per tant, els comptes del 
CSG s’integren en el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
Sol·licitem: 
 
-  Els pressupostos corresponents als exercicis de 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 i 2017 del Consorci Sanitari del Garraf, amb les despeses i els 
ingressos desglossats per capítols. 

 
-  El pressupost executat de l’exercici 2016 i del corrent 2017. 
 
-  Les liquidacions i el compte general dels pressupostos dels exercicis 2011, 

2012, 2013, 2014 i 2015. 
 



 

 

 

Aquesta pregunta correspondria respondre-la al CSG. Encara que des del 2014 el 
CSG està adscrit a l’Ajuntament (no abans), no utilitzen la comptabilitat 
pressupostària sinó la d’empresa sanitària. 
 
Així mateix, ho posem en coneixement del CSG perquè hi pugueu contactar 
directament. 
____________________________________________________________________ 
 

 
 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:07 hores, de la qual 
s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 
 
L’alcaldessa      El secretari general 
 
 
Neus Lloveras i Massana    Marcel·lí Pons i Duat 


