
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 12 DE SETEMBRE DE 2011 

 
 
Acta núm. 8 
 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 12 de setembre de 2011, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA, 
es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

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



 

 

No assisteix la senyora ENCARNA GRIFELL MARTÍN. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els 
següents: 

ORDRE DEL DIA 
 
 
    1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 4 de 

juliol (extraordinària) i 25 de juliol (ordinària) de 2011. 
 
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
    2. Presa de possessió del Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ com a regidor 

d’aquest Ajuntament. 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
    3. Sol·licitud línia de finançament ICO. 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
    4. Designació de representants municipals als Consells Escolars dels 

centres educatius. 
    5. Designació de representants al Consell Rector de l'IMET. 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ 
   
    6. Suport a la campanya d’emergència en resposta als efectes de la crisi 

humanitària als països del Corn d’Àfrica. 
 
 MOCIONS 
 
    7. Moció del PP sobre la senyalització viària. 
    8. Moció del PP referent als equipaments públics d’estudi a la ciutat. 
    9. Moció del PP sobre les taxes a aplicar a les noves activitats. 
  10. Moció d’ICV sobre la Renda Mínima d’Inserció. 
  11. Moció d’ICV sobre la necessitat d’una nova escola bressol municipal. 
  12. Moció de la CUP contra la centralitat dels símbols monàrquics al Ple de 

l’Ajuntament. 
  13. Moció de la CUP per a la convocatòria d’una audiència pública sobre 

l’estat de comptes i caixa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
  14. Moció de la CUP per la millora de la programació del cinema Bosc. 
  15. Moció del PSC per reduir l’impacte de la retallada econòmica en les 



 

 

famílies que tenen fills en llars d’infants i escoles de música. 
  16. Moció del PSC sobre el servei públic d’autobusos urbans. 
  17. Moció en suport a l’escola catalana. 
  18. Moció del PSC, CUP i ICV de disconformitat sobre certes maneres 

d’actuar del govern municipal.   
 
 PREGUNTES 
 
  19. Preguntes del grup municipal del PP: 
 

• Sobre el pagament de les obres de construcció de l’IES de la Sínia de 
les Vaques. 

• Sobre la nova concessió de recollida d’escombraries i neteja viària. 
 
  20. Pregunta del grup municipal d’ICV: 
 

• En quin estat de tramitació administrativa es troben:  
    - Catàleg de masies i cases rurals, 
    - Carta de Color de nucli històric i  
    - Pla de Patrimoni 
 
 PRECS 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda a tothom.  Donem inici al Ple ordinari de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú del 12 de setembre de 2011. 
 
Jo, abans d’entrar en matèria, si m’ho permeten, voldria tenir un petit record 
per una persona que ens ha deixat aquest estiu, l’Heribert Barrera.  Amb 94 
anys de compromís i dedicació a Catalunya, el que va ser el primer president 
del Parlament de la Democràcia és, sense cap mena de dubte, un referent 
històric del país.  Per aquest motiu, per retre-li un petit homenatge, l’equip de 
govern proposarà a la Comissió corresponent posar el seu nom a un carrer de 
la ciutat. 
 
Després també voldria aprofitar per comunicar que, segons s’ha acordat a la 
Junta de Portaveus, a les 7 de la tarda pararem durant una estona aquest Ple 
municipal per baixar a la Plaça de la Vila i participar en la parada, en la 
convocatòria feta per Som Escola, que es farà a la mateixa hora a totes les 
ciutats de Catalunya. 

 



 

 

   1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE 
LES SESSIONS DE 4 DE JULIOL (EXTRAORDINÀRIA) I 25 DE 
JULIOL (ORDINÀRIA) DE 2011. 

 
ALCALDESSA 
 
Dit això, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació, si 
s’escau, de les actes de les sessions del 4 de juliol i del 25 de juliol.  Crec que 
tots vostès les han rebut.  Si no hi ha res a dir, quedarien aprovades aquestes 
actes. 
 
S’aproven les actes corresponents a les sessions plenàries de 4 i 25 de juliol 
de 2011. 
 

   2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ COM A REGIDOR D’AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
I, dit això, passaríem al segon punt de l’ordre del dia.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. ISABEL PLA 
GONZÁLEZ, davant el Ple de 25 de juliol de 2011, i havent-se rebut la 
credencial de la Junta Electoral Central, acreditativa d’haver estat designat 
regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el Sr. GERARD LLOBET 
SÁNCHEZ, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria municipal, a l’efecte 
que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a regidor 
municipal, se li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
amb lleialtat al rei i observar i fer observar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, ho prometo. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes felicitats, senyor Gerard Llobet, i benvingut a aquest Ple municipal. 



 

 

(Aplaudiments) 
 
Si ho considera i vol dir algunes paraules? 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies.  En primer lloc un agraïment a la Isabel Pla, que ha estat regidora els 
darrers quatre anys en aquest ajuntament, i després sobretot a l’acollida, al 
grup municipal, als companys, a la família, als amics.  Crec que és un dia 
important avui estar al Ple representant els veïns i veïnes de la meva ciutat, 
crec que és el màxim honor a què una persona pot aspirar.  És una alta 
responsabilitat i per això ens toca treballar amb voluntat i amb esperit de 
servei públic i de servei ciutadà. Assumeixo, per tant, aquesta tasca amb 
moltes ganes de treballar, de ser útil, d’aportar, i estic a la seva disposició.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Llobet. 
 

   3. SERVEIS A LES PERSONES. SOL·LICITUD LÍNIA DE 
FINANÇAMENT ICO. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de 
línia de finançament ICO.  Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La Secció segona del Reial Decret Llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de 
suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i 
cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats 
locals, de foment de l’activitat empresarial i d’impuls de la rehabilitació i de 
simplificació administrativa, estableix la possibilitat per part de les entitats 
locals de concertar una línia de finançament amb l’Institut de Crèdit Oficial 
(ICO) per tal de cancel·lar obligacions pendents  de les entitats amb 
empreses i autònoms. 
 
Estudiades les necessitats de finançament que té actualment  l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, el govern municipal considera adient acollir-se a la 
línia financera proposada per tal de pal·liar, en la mesura del possible, les 
tensions de tresoreria que pateixen els proveïdors i contractistes que 
treballen per a la institució municipal. 



 

 

 
Per tot això, vistos els informes preceptius d’Intervenció i de Tresoreria, es 
proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Sol·licitar a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) la contractació d’una 
línia de finançament a l’empara del que preveu el Reial Decret Llei 8/2011, 
d’1 de juliol, segons les condicions següents: 
 

- Import : 2.800.448,95 euros 
- Modalitat : Préstec  
- Tipus d’interès màxim : Fix  6,5% 
- Termini màxim : 3 anys.  
- Amortització i carència: Sense carència, amb liquidació anual i 

amortització pel mètode d’anualitat constant. 
- Comissions : Sense comissions. 
- Garantia : 25 % de la Participació en els Tributs de l’Estat anual. 

 
SEGON. Aprovar la relació d’obligacions que s’adjunta i forma part del 
present acord, que seran objecte de finançament amb l’operació 
sol·licitada. La relació inclou deutes amb autònoms i petites i mitjanes 
empreses, considerant bàsicament l’antiguitat de les factures. 
 
TERCER. D’acord amb la informació subministrada per l’ICO, contractar 
l’operació financera amb alguna de les entitats de crèdit següents: Banco 
Cooperativo, Banco Popular, Banesto, Bankia, BBVA, La Caixa i Banco 
Santander,  
 
QUART. Facultar l’alcaldessa per tal de formalitzar els documents 
necessaris a fi de  portar a terme el present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo, si us plau. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Bona tarda a tothom.  Estudiades les necessitats de finançament que té 
l’actual Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el govern municipal considera 
adient acollir-se a la línia financera proposada i d’acord a lo comentat a la 
Comissió d’Economia, per tal de pal·liar en la mesura possible les tensions de 
tresoreria que tenim en aquest moment, sobretot amb curt termini amb 
proveïdors que treballen per a la institució municipal. 
 



 

 

Per tot això, vist els informes preceptius, tant de la Intervenció com de la 
Tresoreria, es proposa l’adopció de l’anterior acord comentat, sol·licitar al 
Instituto de Crédito ICO oficial, la contractació d’una línia de finançament a 
l’empara del Reial Decret 8/2011, de l’1 de juliol, per un import màxim de 
2.800.000 euros. 
 
Cal comentar que en tot cas el 90% del total factures corresponen a imports 
inferiors a 5.000 euros. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas per manifestar el nostre vot favorable a la sol·licitud d’aquesta 
línia de finançament.  Però en tot cas fer una valoració, i és que creiem que 
arriba amb retard, en aquest mes de setembre.  I bàsicament, seguint també 
els informes que fa doncs l’interventor, i que després doncs han estat valorats 
o calibrats, no sé quin és l’argot financer que s’utilitza per la consultora, i que 
es van informar en la Comissió Informativa de 7 de setembre.   
 
Dic que arriben amb retard perquè bàsicament doncs aquesta convocatòria, el 
Reial Decret s’aprova l’1 de juliol, surt publicat al BOE el 7 de juliol i l’informe 
de l’interventor és del 8 de juliol, on ens informen i ens expliquen de la situació 
doncs de tresoreria, doncs que tenim.  En aquest informe de l’interventor, i 
després també com diuen calibrat amb l’informe que fa la consultora, s’explica 
que a finals de juliol la nostra tresoreria està sobre els 4 milions, o sigui, amb 
un saldo positiu de 4 milions i que finalment les previsions és que a l’agost 
doncs aquest saldo passi a ser de 24.000 euros, no de 4.400.000, sinó de 
24.000 euros.  Per tant, entenem que ens havíem... i vist la voluntat del govern 
de treballar amb rigor, prendre decisions ràpidament si són requerides i tot 
això, doncs que aquesta sol·licitud del crèdit ICO doncs s’hagués hagut 
d’avançar i en aquest cas teníem el Ple de 25 de juliol per fer l’aprovació 
d’aquesta sol·licitud.  I per tant, haguéssim segurament doncs atenuat, 
rebaixat, la presió que tenia la nostra tresoreria, la que ens vam trobar a 
l’agost, i que malauradament doncs, segons les informacions que hem tingut, 
ha estat la que ha provocat doncs alguna altra presa de decisions, que en tot 
cas entrarem a debatre amb posterioritat, en funció de les mocions que s’han 
presentat. 
 
Simplement dir-lis que votarem favorable, i que en tot cas doncs plantejar que 
aquesta presa en consideració d’aquesta sol·licitud enteníem que s’hauria 
pogut fer el 25 de juliol. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, també per anunciar el nostre vot favorable també a la sol·licitud d’aquest 
crèdit.  Només fer dues reflexions, una al voltant de les condicions d’aquest 
crèdit, eh?, que no som molt entesos en demanar crèdits, però... no n’hem 
demanat mai cap, però en tot cas a tres anys, sense carència i al 6’5% és un 
negoci, és un negoci que fa algú i que no són els nostres ajuntaments.  I en tot 
cas s’hauria de plantejar el govern de l’Estat què està fent amb els seus 
ajuntaments i en quina situació està deixant les economies municipals, les 
hisendes locals, amb tota la quantitat de serveis que presten i amb 
l’ofegament econòmic en el que viuen.  I després, que té un altre instrument 
l’Estat per respondre també en aquest ofegament, i d’entrada és no collar més 
els ajuntaments sol·licitant el retorn dels diners que, per mala previsió i per 
insistir en que l’economia anava bé, anava bé, anava bé i fer previsions a 
l’alça, que són mentides que se sabia que no seria així, que va fer el govern 
de l’Estat en el seu moment, i que ara repercuteixen en l’economia dels 
ajuntaments, més ofegats que mai, als quals se’ls demana que es retornin uns 
diners que són fruit d’un error de l’Estat en la previsió, i d’un error intencionat i 
polític en la previsió econòmica i en l’avançament d’aquests diners del PIA.  
Per tant, és una reflexió que crec que és necessària al voltant d’aquesta 
sol·licitud, perquè ni ens creguem que aquest crèdit ICO és una gran ajuda per 
als ajuntaments, ni ens creguem que aquestes línies ICO compensaran el 
retorn d’aquests diners avançats per l’Estat, que segurament doncs si es 
produeix, en els propers anys rebaixaran encara més la quantitat que aporta 
l’Estat a les hisendes locals i, per tant, el repercutiran directament en els 
serveis que presta la institució local en els nostres ciutadans.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, dues, dues qüestions.  Bueno, primer segurament per començar 
dir que el nostre grup en poques ocasions ha donat suport a una proposta de 
l’equip de govern, que recordi darrerament una, de l’anterior equip de govern, 
un crèdit també per pagar factures pendents i que també se li va donar suport, 
i avui tornarem a donar suport a una proposta de l’equip de govern per 
endeutar-se a un termini mitjà, a tres anys, i també ens sorprèn el tipus 



 

 

d’interès que ara comentaré, en tot cas a continuació, no? 
 
Però sí que dir que d’alguna manera l’haver de demanar aquest crèdit és 
conseqüència de molts factors, i no podem trobar només els factors amb què 
l’Estat colli els ajuntaments, l’Estat, el govern de l’Estat ha tingut actituds 
variants, diverses, i jo diria que fins i tot indefinides envers els ajuntaments, 
primer donant diners a “to meter”; em refereixo als plans FEILs que ens va 
aportar una cantitat de diners molt importants a la nostra ciutat; después 
avançant uns ingressos que no sé si sabien o no, però forma part o formava 
part de la negació de la situació de crisis en la que ens trobàvem, que deien: 
no, no, hi hauran ingressos de sobres, i per tant s’avançaven diners a 
l’Ajuntament.  I per tant aquí hi pot haver una petita responsabilitat de la 
situació d’ofec financer que pateixen els ajuntaments, però això no pot ni té 
que amagar l’autèntica responsabilitat de la situació d’ofec que pateixen molts 
ajuntaments, i en concret aquest, que és una deficient, molt deficient gestió 
econòmica dels recursos que s’han disposat.  I això ha provocat, i això ha fet, i 
amb relació a les xifres que s’han donat en l’informe de l’interventor, que 
compartim plenament, com no pot ser d’una altra manera, però sí que veiem 
xifres que ens preocupen, i molt.  I que segurament amb aquest crèdit no és ni 
molt menys suficient per intentar resoldre la problemàtica que en aquest 
moment té l’Ajuntament.   
 
Vint-i-quatre milions d’euros en factures pendents de pagar a proveïdors és 
quelcom que ens preocupa i molt, perquè els proveïdors no és una entitat 
financera, els proveïdors són empreses que tenen treballadors, que han de 
pagar en els seus treballadors, que han de pagar també en els seus 
proveïdors.  Per tant, al darrere d’aquest vint-i-quatre millons d’euros de 
deutes hi han empreses i també hi han persones i hi han treballadors.  I això 
ens preocupa, i molt, igual que ens preocupa la despesa que s’ha destapat, 
que no estava consignada pressupostàriament, la qual cosa vol dir que 
tampoc no hi han uns ingressos pressupostaris previstos per tal de cobrir-la.  I 
a tot això, el crèdit que vostès demanen és, serà insuficient per cobrir això.  
Per tant, tampoc no hi ha gaire possibilitat d’endeutar-se gaire més, ni de 
demanar més crèdit, per tant entenem encertada, dintre de les dificultats, la 
possibilitat de demanar aquest crèdit i, per tant, fer front a factures de 
proveïdors, sobretot aquells que són petites i microempreses, que són els que 
tenen més dificultats a l’hora de recórrer al finançament bancari, no? 
 
Ho he comentat dintre de la intervenció, també ens sembla que el topall 
màxim del 6’5 d’interès, home, no crec que sigui massa cap favor que faci 
l’Estat en els ajuntaments a l’hora de demanar crèdits d’aquesta manera.  En 
tot cas, esperem a veure què resulta de la negociació i esperar que el tipus 
d’interès pugui ser inferior al que s’autoritza en aquesta proposta. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, tres... tres consideracions.  Una, una primera amb relació al que 
comentava la senyora Sánchez.  Desconeixem si era possible i per això 
suposo que el govern ara ens aclarirà si era possible el demanar en el Ple 
darrer del mes de juliol aquest crèdit ICO.  Si hagués estat possible fer-ho i no 
s’ha fet, probablement respon a alguna altra consideració de caràcter polític i 
estratègic per part del govern, que en tot cas entrarem a valorar.  I aquesta 
era la segona consideració que volia fer en un altre punt de l’ordre del dia, 
prèviament, com hi han tres o quatre temes que fan referència a la situació 
econòmica de l’Ajuntament, hem convingut doncs que el debat, doncs per no 
anar-lo fraccionant i anar-nos repetint i anar-lo reproduint de forma absurda, 
centrar-lo tot en un moment determinat, en aquest cas en una de les mocions 
que es presenta per establir cadascú el posicionament que té com a formació 
política, com a grup municipal, amb relació a totes aquestes qüestions.  Per 
tant, no faré referència a les consideracions que feia en aquests moments el 
portaveu del govern... perdó, del Partit Popular, amb relació als temes 
financers.   
 
I també sumar-me a una consideració que feia el representant de la CUP amb 
relació al finançament local.  És curiós que pràcticament tots, des de que 
tenim alguna relació amb la vida municipal i prèviament, hem sentit parlar de 
la necessitat de parlar del finançament local.  Al final ho hem aconseguit i 
quan s’ha conseguit ha sigut per reduir-lo, és a dir, més valia gairebé que no 
en parléssim.  I efectivament, quan mires la lletra petita dels crèdits ICO, que 
efectivament és necessari demanar-los i probablement el demanaran tots els 
municipis que tinguin oportunitat d’accedir en aquest crèdit, per tant no és 
només l’Ajuntament de Vilanova qui accedirà a aquest crèdit, sinó que serà de 
forma generalitzada, home, quan veus la lletra petita te n’adones que 
efectivament doncs el tipus d’interès és déu n’hi do, i en aquest sentit doncs si 
per un cantó treuen... en fi, has de tornar tres millons i et donen l’oportunitat 
de demanar dos vuit-cents a tornar l’any que ve, durant tres anys, amb un 6%, 
doncs home, evidentment, com deia en Quim Arrufat, no compensa ni en 
broma, però efectivament em sembla que és necessari demanar-lo, i això és lo 
que explica el vot favorable del nostre grup. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Elena.  Senyor Gargallo. 
 



 

 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, en tot cas volia aclarir per la Sra. Sánchez, que en principi el Real Decret 
8/2011, lo que exposava era les línies generals de lo que seria en tot cas el 
finançament.  Que lo que serien després les bases, les entitats financeres, els 
tipus i tot lo relacionat que es podia incloure dintre d’aquest ICO, es va fer 
totalment a posterior.  I això es va fer molt més tard, crec recordar a mitjans 
del mes de juliol, començaments del mes d’agost i, per tant, no es podia 
plantejar, tal i com vostè diu, el tema a l’anterior Ple.  Això és en tot cas 
perquè no es va plantejar en el seu moment. 
 
Senyor Arrufat, coincideixo amb vostè de que el... en termes generals, que 
realment el tipus d’interès entenc que és excessivament gravós per a 
l’administració.  No tenim una altra eina en aquest moment per poder-la 
solucionar.  Crec que, o agafem això o no tenim una altra situació per poder-
nos agafar, i estic totalment d’acord en que realment una de les 
problemàtiques importants en aquest moment també és la devolució del PIE.  
Tot això més o menys li podria dir que s’està intentant portar a través de la 
Federació de Municipis a veure la força que es pot arribar a fer en contra 
l’Estat respecte aquesta devolució que, com vostè ha dit, ja era prevista quan 
es va fer la Llei que en tot cas això es produiria.  
 
I en tot cas, senyor Rodríguez, comentar-li que naturalment per la cantitat i 
respecte als 24 millons que vostè comentava, naturalment és donar-li cops a 
un tema que hauríem de donar-li canyonassos, i és que això seria totalment 
petit respecte l’endeutament que teníem a nivell de proveïdors.  Ells tenen 
marge per poder fer llavors en tot cas un pla de finançament seriós, més 
ample, que naturalment pugui solucionar aquesta situació, i com es va dir a la 
roda de premsa, en tot cas només aquesta situació ha sigut un pla de xoc a 
principi per poder, en tot cas, solucionar temes previs i poder solucionar temes 
que tenim en aquest moment que són complicats. 
 
Senyor Elena, reitero lo mateix que li he comentat al senyor Arrufat.  No hi ha 
hagut aquí ànims per part del govern de en tot cas manegar dates, sinó que 
en tot cas va ser un tema relacionat directament amb l’ICO, o sigui, lo que va 
ser les condicions que ens portava lo que seria la sol·licitud de l’ICO van ser 
publicades posteriorment al Decret.  I que en tot cas estic totalment d’acord 
amb el que vostè deia, tant amb el senyor Arrufat, de que aquest 6’5 entenc 
que és una cantitat molt important i molt gravosa des del punt de vista 
financer. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Gargallo.  Senyora Sánchez. 



 

 

 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement és que... no sé si realment... i crec el govern que diu doncs que 
els hi va arribar doncs segurament amb retard, el que passa que ens ha 
estranyat que dintre de l’expedient estava la nota de premsa del propi Ministeri 
que deia que des de finals de juliol 1.180 proveïdors han pogut cobrar les 
seves factures amb 19 operacions de finançament dels ajuntaments.  I, per 
tant, enteníem que ja a finals de juliol i per tant que s’havia produït durant el 
juliol doncs la capacitat de poder sol·licitar aquest ICO.  En tot cas, doncs, sí, 
la informació, el procediment no ha estat tot l’accelerat que podíem entendre, 
doncs entenem que el govern doncs ho deixa així.  Però en tot cas ens ha 
estranyat aquesta nota de premsa que estava al mateix expedient, eh?, i per 
tant enteníem que a finals de juliol ja han cobrat alguns ajuntaments la línia de 
finançament. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, senyora Sánchez, crec que el regidor ja ha explicat que el reglament va 
sortir en una data en la qual va ser impossible això portar-ho a l’anterior Ple.  
Per tant, jo crec que ha quedat explicat aquest tema. 
 
Passaríem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova amb la unanimitat de tots els 
assistents. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

   4. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS 
ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES EDUCATIUS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la designació de representants municipals als 
Consells Escolars dels centres educatius.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
La presidenta de la Comissió Informativa de Societat del Coneixement i 
Serveis Personals Sectorials proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. S’acorda nomenar com a representants municipals a diversos 



 

 

consells escolars, a les persones següents, segons consta a l’Annex I de la 
present proposta. 
 
SEGON. S’acorda nomenar com a representants municipals a diversos 
consells de participació de les llars públiques de Vilanova i la Geltrú, a les 
persones següents, segons consta a l’Annex II de la present proposta. 
 
TERCER. Aquest acord deixa sense efecte l’anterior del Ple d’1 d’octubre de 
2007. “ 
 



 

 

ANNEX I 
 

Centre educatiu Titular Suplent 
Escola L’Aragai Sra. Ariadna Llorens García  
Escola L’Arjau Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera  
Escola Canigó Sr. Joan Giribet de Sebastian  
Escola Cossetània Sr. Gerard Figueras Albà  
Escola Ítaca Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano  
Escola La Ginesta Sra. Glòria Garcia Prieto  
Escola Llebetx Sr. Joan Giribet de Sebastian  
Escola El Margalló Sr. Jaume Munné Munné  
Escola Pasífae Sra. Ariadna Llorens García  
Escola Pompeu Fabra Sra. Ariadna Llorens García  
Escola Sant Jordi Sra. Glòria Garcia Prieto  
Escola Volerany Sra. Ariadna Llorens García  
Institut Baix a Mar Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera  
Institut Dolors Mallafré Sra. Maria Josep Riba Huguet  
Institut F.X. Lluch i Rafecas Sr. Jaume Munné Munné  
Institut Manuel de Cabanyes Sr. Joan Giribet de Sebastian  
Institut Joaquim Mir Sra. Ariadna Llorens García  
Escola d’Adults Teresa Mañé Sr. Jaume Munné Munné  
Escola Municipal d’Art i Disseny Sra. Maria Josep Riba Huguet  
Esc. i Cons. Mpal. Música M. Montserrat Sra. Maria Josep Riba Huguet  
Escola Oficial d’Idiomes Sr. Gerard Figueras Albà  
Escola El Cim Sra. Glòria Garcia Prieto  
Escola Divina Providència Sra. Maria Josep Riba Huguet  
Escola Santa Teresa de Jesús Sr. Gerard Figueras Albà  
Escola Sant Bonaventura Sr. Jaume Munné Munné  
Escola Pia Sra. Ariadna Llorens García  
Escola La Pau Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano  



 

 

 
ANNEX II 

 
 

Centre educatiu Titular Suplent 
Llar d’infants La Baldufa Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano  
Llar d’infants L’Escateret Sra. Ariadna Llorens García  
Llar d’infants El Drac Sr. Gerard Figueras Albà  
Llar d’infants El Gavot Sr. Francesc Xavier Sánchez Vera  

 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí.  Com cada legislatura, donem compliment a la designació dels 
representants municipals als diferents consells escolars i llars d’infants, 
segons la relació que s’adjunta. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Per tant, hi han paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, l’únic que volem precisar una mica és... de fet, es va comentar a la 
Comissió d’Informació, i és que tot allò que en qualsevol consell escolar 
indiqui que hi ha problemes degut a retallades pressupostàries, sigui informat 
l’oposició en tot moment. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Claver.  Prenem nota d’aquest tema.  Tot i així entenc 
que ja es va parlar així a la Comisió Informativa.   Per tant, com tots els temes, 
s’informarà d’aquest tema també. 
 
Altres paraules?  Per tant, si no hi han més paraules passaríem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Perdó... no he vist aquest racó.  Vots a favor?  Perdonin, repetim si us plau.  
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor 
de tots els grups, excepte del Partit Popular, que s’absté. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 
 
 

   5. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS.  DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS AL CONSELL 
RECTOR DE L'IMET. 

 



 

 

ALCALDESSA 
 
Passem al següent punt, que és la designació de representants al Consell 
Rector de l’IMET.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
En data 11 de juny de 2011 es va constituir el nou Consistori municipal.  Amb 
posterioritat, per tant, s’han de nomenar els representants als diferents 
organismes, entitats i empreses municipals.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Determinar el nombre de representants municipals al Consell Rector 
de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, que són: 
 

NEUS LLOVERAS I MASSANA 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET 
SUSANA SANAHUJES I BARS 
JOSEP MARIA RAVENTÓS CAÑAS 
OLGA VILLA LÓPEZ 
JOAN MARTORELL MASÓ 
CARLOS REMACHA LÓPEZ 
NÚRIA PORTÍ FREIXAS 
MANEL CLAVER ROSO 
 

SEGON. Determinar les entitats que tenen representació i el nombre de 
representants al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, que 
són: 
  

DIRECCIÓ DEL SOC– GENERALITAT 
DE CATALUNYA 

(1) 

COORDINADOR ÀREA DESENV. 
ECONÒMIC, DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

(1) 

SERVEIS TERRITORIALS - DEPT. 
D’ENSENYAMENT GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

(1) 

UGT (1) 

CCOO (1) 



 

 

ADEG (1) 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA 

(1) 

DIRECTORS/ES SECTOR PÚBLIC DE 
PRIMÀRIA 

(1) 

DIRECTORS/ES SECTOR PÚBLIC DE 
SECUNDÀRIA 

(1) 

DIRECTORS/ES  LLARS D’INFANTS (1) 
DIRECTORS/ES  DEL SECTOR 
CONCERTAT 

(1) 

PARES I MARES DEL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL 

(1) 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Aquest punt també formaria part del cartipàs municipal.  S’ha 
arribat a un acord en Junta de Portaveus i que és el que es porta avui a Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Paraules sobre aquest tema? 
 
Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor de la proposta?  S’aprova per 
unanimitat de tots els assistents. 
 
S’aprova la proposta per unanimitat dels assistents. 
    

    6. SERVEIS A LA CIUTAT I PARTICIPACIÓ. SUPORT A LA 
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA EN RESPOSTA ALS EFECTES DE 
LA CRISI HUMANITÀRIA ALS PAÏSOS DEL CORN D’ÀFRICA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, que és el suport a la campanya 
d’emergència en resposta als efectes de la crisi humanitària als països del 
Corn d’Àfrica. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de l’acord de la Junta de Govern Local 
del dia 2 d’agost  de 2011, que literalment diu: 
 
“PRIMER. Donar suport a la campanya d’emergència iniciada pel Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament  en resposta ALS EFECTES DE LA CRISI 
HUMANITÀRIA ALS PAÏSOS DEL CORN D’ÀFRICA.  
 
SEGON. Destinar-hi la quantitat de 3.000 euros. Aquest pagament anirà a 
càrrec de la partida 07 169 48000 de Cooperació. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i la regidora de Cooperació perquè signin tots 
els documents que se’n puguin derivar.” 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  És un tema que es va tractar a la Comisió, per tant hi ha 
alguna paraula?  Algú vol dir alguna cosa sobre aquest tema? 
 
S’ha donat compte de l’acord esmentat. 
 
 

MOCIONS 
 

ALCALDESSA 
 
Bé, doncs, arribat a aquest punt, passaríem a l’apartat de mocions.  I, segons 
han acordat els portaveus, la primera moció que es debatria seria la moció 
que era el punt número 18 de l’ordre del dia. 
 
Senyor secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció corresponent al punt 18 de 
l’ordre del dia. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena... qui ha presentat aquesta moció?  Senyora Sánchez?  
No, a veure, primer hem de saber qui l’ha presentat, no? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per una qüestió d’ordre.  Aquí hem quedat que com hi havien diversos temes 
vinculats al tema de la situació financera, etc., que concentréssim el debat en 
un.  No recordo que fos justament amb aquesta moció. Ara, si és aquesta, ens 



 

 

és igual, perquè s’ha de centralitzar el debat en alguna moció.  Però tampoc 
és com per dir que he presentat aquesta moció, perquè primer ho sap; segona 
perquè em sembla que l’objecte d’això és parlar de l’objecte general del... 
cosa que em sembla que és poc apropiat fer-ho amb aquesta moció, però bé, 
en tot cas... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, jo és el que... és la notícia que m’ha arribat dels portaveus, que 
volien passar aquesta moció en primer lloc i llavorens per això demanava que 
algú l’exposés. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Un punt d’ordre només.  Li feia gestos només al regidor Francesc Sánchez 
perquè havíem entès nosaltres que es debatia en aquest punt, en aquesta 
moció es debatia.  No, però que fos l’últim, o sigui, el penúltim i l’últim el de 
l’audiència pública, per passar primer totes les mocions diguéssim... 
 
ALCALDESSA 
 
És a dir, al final de tot. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Jo ho havia entès així.  No ens importa fer-ho ara, quan vulgueu. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Escolta, doncs perfecte, si és que és igual... 
 
ALCALDESSA 
 
No hi ha cap problema.  Ja ha vist que quan jo ho he explicat, he comentat...  
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
En tot cas... un momentet, si us plau, alcaldesa, però bueno, fem això.  En tot 
cas jo havia entès que havíem quedat d’una altra manera, però fem la 
penúltima, si és que no hi ha inconvenient. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, no hi ha cap problema.  Tal com he exposat, havíem passat aquesta moció 



 

 

en primer lloc de les mocions perquè així m’havia estat comunicat que s’havia 
parlat entre els portaveus.  No hi ha cap problema.  Per tant, tornaríem a 
l’ordre inicial i aquesta moció la deixaríem pel final. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Amb una salvetat, que llavors la moció... entenc que la moció número 13 
passaria a ser l’última.  La penúltima la 18 i l’última la 13, eh?, així? 
 
S’acorda seguir l’ordre establert a l’ordre del dia, exceptuant el punt número 
13, que es tractarà després del punt número 18. 
 

   7. MOCIÓ DEL PP SOBRE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, ara estaríem a la moció que és el punt número 7 de l’ordre 
del dia, que és moció del PP sobre la senyalització viària. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Un element fonamental per a la seguretat viària tant dels vianants com del 
vehicles es una senyalització vial clara i que no dugui a confusions. 
 
Hem detectat en algunes zones de la ciutat senyalitzacions tant horitzontal com 
vertical que poden dur a la confusió als usuaris i per tant en lloc de contribuir a 
la seguretat pot comportar un risc. 
 
També resulta important una adequada il.luminació d’espais que poden 
resultar conflictius com ara els passos de vianants. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 

“PRIMER. Instar l’equip de Govern Municipal a encomanar una revisió del 
sistema de senyalització viaria tant horitzontal com vertical de tota la ciutat. 
 
SEGON. Programar la reparació d’aquells punts que s’hagin detectat 
perillosos. 
 
TERCER. Programar la il·luminació dels passos de vianants que puguin ser 
considerats com a perillosos.” 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, pues, tal com dèiem a la moció venim a 
parlar... vinc a parlar avui de seguretat en el concepte... és un concepte molt 
ampli i els hi vull parlar de seguretat vial.  I, dintre d’aquesta seguretat vial, un 
element fonamental són la senyalització, tant horitzontal com vertical. 
 
Bé, nosaltres creiem que n’hi han... per tota la ciutat n’hi han elements 
d’aquesta senyalització que són deficients alguns, altres potser que poden 
donar peu a confusions i algunes carències.  No hem trobat, no són coses 
puntuals, sinó que creiem que es reparteixen per tota la ciutat.  Aquesta 
setmana s’ha arreglat un dels punts més conflictius, que és a l’avinguda de 
Torre d’en Vallès, que n’hi havia una errada molt important que obligava els 
conductors a infringir les normes de seguretat si no volien donar-se un cop, 
però n’hi han moltes altres.  
 
Per altra banda també parlem de seguretat respecte als vianants, i trobem que 
n’hi han molts passos de vianants que són perillosos, per la seva configuració, 
pel seu punt en concret són perillosos, i també demanem que s’eliminin, que 
es posin uns elements luminosos com hi ha en altres ciutats, que d’alguna 
manera també fan que n’hi hagi més visibilitat.  I al final el que volem també és 
això, fer una revisió general de tota la senyalització, de tots elements, fins i tot 
els elements auxiliars, com podrien ser per exemple els miralls en 
interseccions on n’hi ha poca visibilitat.  I d’alguna manera també així recolzar 
una miqueta aquesta seguretat vial.  Per això demanem el seu vot a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar el govern, el govern votarà a 
favor d’aquesta moció.  Des del Servei de Via Pública s’intenta tenir la ciutat 
en un estat el més curós possible i evidentment que hi hauran incidències més 
o menys greus detectables.  Comentar-li també que hi ha un Pla d’Ocupació 
de sis treballadors que, en temps parcial, ens passen informes, concentrats o 
més concentrats en els pàrquings de minusvàlids, càrregues i descàrregues, 
pàrquings de motos i de bicicletes i senyalitzacions determinades.  També per 
part de la Policia, dels inspectors i de la pròpia ciutadania. 



 

 

 
Home, demanar-li que en seu de Comissió Informativa ens passi tots els punts 
que vostès hagin detectat o que els hi hagin fet arribar i evidentment és 
voluntat del govern solucionar i esmenar l’abans possible totes les incidències 
que ens puguem trobar. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Paraules?  No hi han paraules?  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, només una puntualització.  Que no dubto de la voluntat del govern.  En 
principi sí, en Comissió Informativa es pot informar d’aquests punts concrets 
que trobem, però és que vèiem que era una cosa més general, diguem-ne que 
no era qüestió d’un punt concret o un altre, sinó que la situació és més 
general, més global i que cal una revisió més exhaustiva.  Per això 
precisament no ho vam fer a Comissió Informativa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
No, senyor Álvarez, és que potser no m’he explicat.  Li he dit que els punts 
que vostès han detectat ens els faci arribar per Comissió Informativa, però que 
sens dubte el govern votarà a favor de la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  Vots a 
favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

   8. MOCIÓ DEL PP REFERENT ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS 
D’ESTUDI A LA CIUTAT. 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, el punt número 8 de l’ordre del dia, que és la 
moció del PP referent als equipaments públics d’estudi a la ciutat.  Senyora 
Rodríguez. 



 

 

 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies. 
 
SECRETARI 
 
Llegim-la. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor secretari. 
 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
A la nostra ciutat, històricament hi ha hagut un dèficit de disponibilitat 
d’equipaments que permeti l’estudi als estudiants ja sigui de secundaria, 
batxillerat o universitaris. 
 
Probablement no es tracta d’un dèficit d’equipaments, ja que a més de les 
biblioteques dels IES i de la UPC hi ha les biblioteques municipals Joan Oliva i 
Armand Cardona, si no que el problema rau en l’adequada programació, 
ordenació i publicitat de la disponibilitat d’espais. 
 
Un exemple evident és quan algú cerca a la web municipal les aules d’estudi 
disponibles, troba que es publiciten les del curs 2007/2008 i només durant els 
dies previs a la selectivitat d’aquell any. Resulta evident que aquesta és una 
informació absolutament irrellevant. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 

“Instar l’equip de govern municipal a ordenar i programar la disponibilitat dels 
diferents equipaments de la ciutat, que poden ser emprats com a aules 
d’estudis i especialment durant els períodes d’exàmens: gener, maig, juny, 
juliol, agost i inicis de setembre.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Rodríguez. 
 



 

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies alcaldesa.  Doncs hem detectat que hi ha un dèficit d’aules 
d’estudi al nostre municipi.  Al nostre municipi som potser uns habitants... de 
60.000 habitants, aproximadament.  Hi han equipaments, com és la UPC, que 
pertanyen a la UPC, les biblioteques municipals i bueno, i també les 
biblioteques dels diferents IES.  Però sí que és cert de que sí que m’han 
arribat moltes queixes de quan s’arriben a les biblioteques en èpoques 
d’exàmens, per exemple ara al setembre, doncs no hi havia lloc per estudiar.  I 
tampoc n’hi havia informació ni infraestructures.  L’exemple més evident és 
que quan vaig visitar la web de l’Ajuntament em trobo a les aules d’estudis 
que estan publicades per al curs 2007-2008, ho tinc aquí, vale?, i amb uns 
horaris... bueno, els llocs són la biblioteca Armand Cardona, al barri de Sant 
Joan, la biblioteca Joan Oliva, aquí a la plaça de la Vila, i l’IES de Joaquim 
Mir.  Amb uns horaris que són concretament per a les dates abans de la 
selectivitat.  Trobem que és innecessari, que és inútil de que... bueno, 
anacrònic, aquestes dades de la web, i per això pues instem al govern de 
que... bueno, pues que s’acordin aules d’estudis, especialment als periodes de 
setembre, als periodes de gener, maig, juny, juliol, agost i inicis de setembre, i 
tal com hem puntualitzat en la modificació –que no ha dit el secretari-, en 
funció dels resultats de l’estudi exhaustiu de les necessitats reals del servei.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  La senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, gràcies.  Bé, efectivament davant d’aquesta moció hem fet una anàlisi de 
la situació del web municipal amb relació a la informació que es dóna amb 
relació a les aules d’estudi, i certament hem detectat que no estava funcionant 
correctament i, per tant, en aquest sentit el primer compromís, que encara que 
no ho posi en l’acord, és de revisar exactament que la informació que es dóna 
des del web municipal sigui la correcta.  
 
També haig de dir que aquesta informació sí que es troba de manera adient i 
de manera correcta al web de l’IMET que, com tots sabeu, és l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball.  Per tant, entenc que és més que qualsevol 
cosa una falta de coordinació entre la informació que apareix al web de l’IMET 
i la de l’Ajuntament, que possiblement es va quedar desactualitzada en el 
moment que les funcions de la regidoria van passar a l’IMET.  Per tant, 
intentarem corregir aquest element. 
 



 

 

Un altre fet que m’han comentat els tècnics és que efectivament fa 
aproximadament dos anys es va deixar de donar aquest servei.  Fins fa 
aproximadament dos cursos s’obrien les aules d’estudis també al mes de 
setembre, però sembla ser que el cost és més elevat i que no representava un 
servei massa demandat.  És per això que aportàvem aquesta transacció que 
ha acceptat el Partit Popular, de que fos en funció d’un estudi exhaustiu de les 
necessitats d’aquest servei que puguem fer aquesta modificació.  Per tant, 
com diu la regidora, doncs seria aquesta la transacció que us hem presentat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, anunciar que votarem favorablement, però precisar un parell de coses.  
Primer, de que aquest habilitar espais públics per estudiar no és la primera 
vegada que es farà en aquesta ciutat, l’Ajuntament ja va fer-ho anteriorment.  I 
segon, una precisió en que estem totalment en desacord en la moció on diu 
que probablement no es tracta d’un dèficit d’equipaments.  Nosaltres, el grup 
d’Iniciativa Verds, considera que realment sí que fa falta una tercera biblioteca 
pública.  De moment no la reclamem, portem insistentment el nostre grup 
intentant al mandat anterior aconseguir diners per a una biblioteca a baix a 
mar, i que en tant que sí que votarem favorablement, no estem... estem en 
total desacord en que no creiem... en que creiem que realment hi ha un dèficit 
de biblioteques. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, bona tarda.  Des de la CUP, amb referència a la programació de la 
disponibilitat de les aules d’estudi, de fet, a la legislatura anterior ja havíem 
presentat una moció al respecte i anàvem una mica més enllà, sobretot 
perquè entenem que a la ciutat les necessitats dels estudiants s’allarguen 
durant tot l’any, perquè hi ha persones que estan amb oposicions, mentres hi 
han els estudis universitaris... que potser sí que hi han uns mesos que en 
aquest cas el Partit Popular doncs ha concretat més, però entenem que és 
durant tot l’any que hi ha molta feina per part dels estudiants i no només hi 
han uns mesos en concret.  I en aquest sentit havíem presentat una moció, 
que volem recordar, perquè demanàvem que s’ampliessin els horaris de 
biblioteques durant tot l’any, sobretot, i especialment havíem proposat de 



 

 

crear una biblioteca de guàrdia, una biblioteca que fos itinerant, que s’anés 
canviant en els diferents equipaments que hi ha a la ciutat.  I a més a més 
també doncs que, si podia ser, que la biblioteca de guàrdia també es pogués 
extendre als diumenges. 
 
Votarem favorablement, però recordem que en aquest sentit des de la CUP 
creiem que s’ha de fer amb més treball. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup socialista votarà a favor, però sí que 
voldria fer unes quantes matisacions, eh?  Estem d’acord amb els acords, és 
un sol acord, però, i tal com ha quedat redactat, perquè entenem que hi ha 
d’haver una recerca i un estudi sobre quina és la necessitat real d’aquest 
servei.  És veritat que ens podem deixar emportar per comentaris, per 
opinions d’estudiants, que en un moment determinat doncs necessiten 
aquestes aules, però també és cert que això doncs està bé tenir dades a 
l’abast i poder obrar en conseqüència. 
 
Jo voldria recordar que aquest servei, les aules d’estudi, va sortir a iniciativa 
de l’antic govern que governava la ciutat, de fa... és un servei que fa molts 
anys que funcionava, que ha tingut funcionaments que ha anat variant, en 
funció també d’aquest estudi.  Primer es va fer una previsió molt àmplia de... 
primer petita, inicial, després més àmplia, i es va anar avaluant en funció 
també d’aquesta resposta.  Per tant, em sembla molt bé aquesta transaccional 
que diu que s’ha de fer aquest estudi.  I per tant justificar aquestes dades.  Ho 
dic perquè podem deixar-nos emportar per opinions alegrement, per opinions 
de determinada gent a l’hora de tenir necessitats d’aules d’estudi, però home, 
diria que s’ha fet un esforç en aquest sentit.  Potser no el que un personalment 
o aquestes persones volien necessàriament, però sí que en el seu dia doncs 
va ser una cosa innovadora a la ciutat, que no havia estat present 
anteriorment, i que és perfectible i aquí doncs el que es proposa és per 
millorar-ho i endavant. 
 
I després, sobre aquesta qüestió també voldria dir que la recerca d’aquesta 
informació jo la vaig trobar ahir, no sé si ho havien corregit o si... però vaig 
entrar a la web de l’Ajuntament i l’havien corregit. 
 
 
 



 

 

ARIADNA LLORENS 
 
Sí, sí, jo em vaig afanyar... 
 
JOAN MARTORELL 
 
Perquè dic, vaig quedar sorprès que passés això, i agraeixo doncs la ràpida 
resposta perquè ràpidament dic, home, sí que és una mica complicada la 
nostra web, com moltes webs que hi ha molts serveis, de posar doncs èmfasi 
en un servei o en uns altres, eh?, però sí que doncs comentar això.  I després, 
que la difusió en qualsevol cas, tant als centres de secundària, com en alguns 
centres universitaris, es feia a través de flyers, a través de punts de llibre; és a 
dir que s’ha fet una difusió important allà on hi ha aquesta gent, és a dir, on hi 
han els estudiants.  Altra cosa que a un li caigui aquell paper que li donen un 
dia determinat i després no sigui conscient de que hi ha aquest servei, eh?  
Sempre i quan tinguem present que és una cosa perfectible i que, per tant, 
desvalorem això i que agraïm la proposta doncs de pensar en un servei 
educatiu que es va generar amb el govern d’esquerres de la ciutat i que 
esperem doncs que es pugui perfeccionar doncs en el futur. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, només un apunt.  Efectivament, quan vaig identificar aquest fet, 
ràpidament amb els serveis TIC de l’Ajuntament –no és mèrit meu, és dels 
serveis TIC- ho van solucionar.  Però crec que queden més elements que val 
la pena coordinar entre l’IMET i el web municipal, i en això estem. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Instar l’equip de govern municipal a ordenar i programar la disponibilitat dels 
diferents equipaments de la ciutat que poden ser emprats com a aules 
d’estudis, especialment durant els períodes d’exàmens: gener, maig, juny, juliol 
i inicis de setembre, en funció dels resultats de l’estudi exhaustiu de les 



 

 

necessitats reals del servei.” 
 

   9. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES TAXES A APLICAR A LES NOVES 
ACTIVITATS. 

 
ALCALDESSA 
 
El següent punt és la moció del PP també, sobre les taxes a aplicar a les 
noves activitats.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Sense cap mena de dubte, la situació econòmica que vivim i la repercussió 
d’aquesta sobre els treballadors és un tema que preocupa a molts ciutadans. 
 
El suport als nous emprenedors, resulta fonamental per tal de dinamitzar la 
creació de noves empreses i també per a la creació de llocs de treball. 
 
També l’atracció de noves empreses a la ciutat és un altre àmbit en el qual 
considerem necessari incidir. 
 
El Partit Popular considerem oportú i necessari adoptar mesures 
incentivadores o que al menys facin menys gravós la creació de noves 
empreses o l’atracció d’empreses a la nostra ciutat. Atès que en els propers 
mesos tindrà lloc la discussió de les ordenances fiscals pel 2012. 
 
És per aquest motiu, que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 

“Instar l’equip de Govern Municipal a considerar en les ordenances fiscals per 
al 2012 les mesures següents: 
 
- Eximir del pagament de la taxa per permís municipal les activitats 

empresarials iniciades per nous emprenedors o nous autònoms. 
 
- Aplicar les bonificacions per la instal.lació de noves empreses a la ciutat per 

creació d’ocupació amb els següents escalats: 
 

o Entre 3 i 10 treballadors: 30% 
 
o Entre 11 i 20 treballadors: 60% 
 
o Més de 20 treballadors: 90%.” 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres creiem que... i estem convençuts que tots els grups 
municipals creuen també exactament el mateix, que avui en dia el principal 
problema que té la nostra ciutat –i jo diria la nostra societat catalana i 
espanyola- és el problema de l’atur.  I en aquest any crec que durant la 
campanya electoral tots els grups municipals hem fet un èmfasis extraordinari 
sobre aquesta situació, perquè certament doncs és una d’aquelles qüestions 
que en aquest moment doncs afecten a una cantitat important de ciutadans de 
la nostra ciutat.  I en aquest sentit, després dels primers mesos de govern 
municipal –no és una crítica, és una constatació d’una realitat- els debats 
polítics que hi han hagut a la nostra ciutat, tot i que els debats polítics que 
hem generat a la nostra ciutat han estat respecte d’altres qüestions, com en 
primer lloc doncs si es formaria un govern d’un color o d’un altre, o després 
sobre el deute que hi havia a l’Ajuntament o que hi havia a les empreses 
municipals; és a dir que l’actualitat política l’ha ocupat un tema molt diferent 
d’aquell que d’alguna manera va centrar els discursos crec que de tots els 
partits en les eleccions municipals, en la campanya de les eleccions 
municipals.   
 
I amb aquesta moció el que preteníem era tornar a posar sobre la taula de 
debat un element que considerem, aquest element que considerem important i 
central i que certament doncs preocupa a una part molt important de la 
ciutadania.  El nombre d’aturats a la nostra ciutat és extraordinàriament 
important i en aquest sentit el que volíem portar a debat en el Ple és un parell 
de mesures per tal de col·laborar i incentivar, posar un petit granet de sorra 
per tal d’intentar millorar la situació que pateixen molts ciutadans, no?  I en 
aquest sentit proposem... ja sabem que les ordenances fiscals tindran un 
debat d’aquí a una setmana segurament, però creiem que aquest és un 
element que té entitat suficient com per ser tractada en una moció específica i 
que, en cas de que s’aprovi, doncs el govern i la resta de grups municipals, 
recollim la idea per tal de trasladar-la després en les ordenances fiscals, no?  
 
I concretament el que demanem són dos coses concretes, no?  Una primera 
respecte dels nous emprenedors, dels nous i dels nous autònoms, és a dir, 
aquelles persones que molt probablement fruit de la situació en la que es 
troba el mercat laboral actual, decideixen doncs lligar-se la manta al cap i tirar-
se una petita aventura empresarial sovint, no?  I són doncs nous emprenedors 
que necessiten el suport de molta gent en molts sentits, no?  Doncs hi han 
institucions que orienten d’alguna manera quins són els camins que han de 



 

 

seguir per tal de si tenen dret doncs capitalitzar la prestació d’atur, si la tenen, 
per muntar-se doncs un negoci, un pla de negoci, etc., etc., i creiem que una 
petita col·laboració que pot oferir l’Ajuntament amb aquests nous emprenedors 
és declarar-los exempts –i no estic parlant d’una mesura in eternum, estic 
parlant d’una mesura que proposem que es pugui adoptar per a l’any que ve, 
en el següent doncs ja veurem si val la pena mantenir-la o no-, però que 
puguin quedar exempts de la taxa d’activitats com una mesura de contribució 
en aquest esforç que fan aquests ciutadans.  Aquesta seria la primera qüestió. 
 
La segona qüestió fa referència a la instal·lació d’empreses que creïn 
ocupació a la nostra ciutat.  Actualment ja consta en les ordenances fiscals 
una bonificació a les empreses que creïn ocupació que, si mal no recordo, van 
ser introduïdes a proposta també del grup municipal del Partit Popular, en la 
legislatura 96 o 95-99, que casualment també hi havia un govern en minoria 
de Convergència i Unió, i vàrem introduir un escalat, de manera que hi havien 
unes bonificacions a les empreses que creaven llocs de treball a la nostra 
ciutat.  En els últims anys aquest... la mecànica de bonificació de les 
empreses que creaven llocs de treball s’ha anat canviant, de manera que 
s’han posat traves perquè les empreses poguessin demanar aquestes 
bonificacions.  Però en aquest sentit el que sí que demanem és reformar 
aquest escalat, de manera que sigui més senzill accedir en aquestes 
bonificacions, és a dir, modificar l’escalat per un costat i per un altre costat 
també modificar les bonificacions, eh?, de manera que hi ha una proposta, 
però entengui’s aquesta proposta com orientativa i no necessàriament estricta 
en aquest sentit.  Empreses que creïn entre 3 i 10 llocs de treball, un 30% de 
descompte; entre 10 i 20 un 60%; i més de 20 llocs de treball, escolti’m, un 
90% i no podem prometre un monument però casi casi faria falta un 
monument per a empreses que s’instal·lessin a la nostra ciutat i creessin més 
de 20 llocs de treball, no? 
 
Per tant, aquesta una mica és la voluntat del nostre grup municipal, proposar 
aquestes orientacions de cara al proper debat d’ordenances fiscals a la nostra 
ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  En tot cas és una prioritat del nostro equip de 
govern i d’acord amb el nostro programa efectuar mesures dinamitzadores de 
l’ocupació per generar llocs de treball.  En això estem totalment d’acord.  Jo el 
demanaria, en tot cas, que deixi sobre la taula totes les especificacions a nivell 



 

 

de lo que és la normativa i en tot cas discutiríem a la Comissió d’Economia, 
quan elaborem les ordenances fiscals del 2012 a l’octubre. 
 
No obstant, malgrat això, si vol portar-la a votació, entenem nosaltres que 
acceptaríem la moció, ja que entenem que seria algo semblant a lo que 
nosaltres aniríem a aportar cap a les ordenances fiscals. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Per tant... senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Nosaltres entenem el fet de que demanin deixar-ho sobre la taula per tal de 
posposar el debat en el marc de les ordenances fiscals.  Nosaltres creiem que 
és important que s’adopti un acord en el Ple per llançar el missatge a la 
ciutadania de que aquest Ajuntament, no només l’equip de govern, eh?, que 
aquest Ajuntament doncs està al costat de les persones que ho estan passant 
malament en molts sentits, però també al costat d’aquelles persones que 
doncs tenen una voluntat de sortir de la situació amb una determinada 
aventura, o també llançar el missatge a les empreses que si es volen instal·lar 
a la nostra ciutat tindran determinats avantatges en quant al que fa a allò que 
tenim capacitat normativa, que és la taxa d’activitats.  No tenim capacitat 
sobre altres mesures.  Per tant, creiem que seria bo que, al marge del debat 
que hi pugui haver en les ordenances fiscals, que segur que n’hi haurà, 
poguéssim avançar-nos en aquell debat amb un missatge clar i nítid.  Per tant, 
demanaríem que se sotmetés a votació la proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Rodríguez.  Per tant, com que la proposta no es deixa sobre 
la taula, obriríem un torn de paraules. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas primer, normalment quan es voten acords es voten resolucions 
que normalment porten concretament una proposta i, per l’exposició que ha fet 
el senyor Santi Rodríguez, doncs és evident que és de voluntat, o de 
comunicar que aquest Ajuntament doncs evidentment està per fer polítiques 
de suport a l’ocupació i de suport a l’emprenedoria i de suport doncs a 
l’activitat econòmica.  I no tant concretar-ho així.  No sé si és deixar-ho sobre 
la taula o fer un acord, diguem-ne, transaccional que digui: institucionalment 
treballarem totes les forces polítiques, tal i com ho hem anat dient en els 
nostres programes electorals, per fer possible doncs que hi hagi activitat 



 

 

econòmica, suport als autònoms i suport a l’emprenedoria.  Si és aquesta la 
voluntat.  Si vol concretament el text, llavors, si manté aquesta proposta dels 
percentatges i sinó sí que s’hauria de posposar en aquest cas per a nosaltres 
a un debat i a un consens en el marc de les comisions informatives on tractem 
les ordenances, i evidentment... i no s’acabarà solsament amb les 
ordenances, perquè de política de suport a l’activitat econòmica a la petita, la 
mitjana empresa, hi han altres mesures.   Segurament avui principalment una 
de les preocupacions en la nostra crisi econòmica és l’atur i aquesta activitat 
econòmica, que no solsament respon a les línies que pot fer l’administració, i 
concretament l’administració local, sinó altres línies que poden fer doncs els 
mercats financers, principalment, i en aquest sentit doncs el nostre grup en 
el... concretament en les eleccions i en el programa electoral, portàvem 
treballar i demanar que estudiessin la viabilitat, la recerca d’algun instrument 
que com a Ajuntament poguéssim viabilitzar doncs suport financer, o sol·licitar 
suports financers a les entitats, o altres mecanismes que trobéssim, per 
concretament procurar crèdit, que és principalment un dels problemes que 
està afectant a l’activitat econòmica de les empreses. 
 
En tot cas, nosaltres, com a... si es manté tal qual la moció, l’acord així, 
votaríem en contra i a l’espera de poder fer aquesta discusió i aquest debat en 
les ordenances.  I sinó plantejaríem un acord de voluntat de l’Ajuntament 
conforme, evidentment, la institució vol treballar perquè hi hagi activitat 
econòmica i sortida a la crisis. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  En tot cas el titular de la moció ha manifestat la 
seva voluntat de deixar-la sobre... de tirar-la endavant, no deixar-la sobre la 
taula.  Per tant, crec que és ell el que ho ha de dir i per tant així tirem 
endavant. 
 
A veure, són les set menys cinc minuts.  Jo crec que per poguer comparèixer 
a la convocatòria feta per Som Escola, ara pararia un momentet el Ple i de 
seguida tornem a pujar.  Gràcies. 
 
S’atura el Ple perquè els assistents puguin participar en la convocatòria de 
Som Escola a la plaça de la Vila. 
 
ALCALDESSA 
 
Bona tarda.  Reiniciem aquest Ple municipal.  Recordin que ens havíem 
quedat a la moció, que és el punt número nou de l’ordre del dia, i que havia 
intervingut la senyora Sánchez. 
 



 

 

Jo, per fer un petit record i també arran de l’últim comentari de la senyora 
Sánchez, jo li voldria recordar que el senyor Rodríguez, quan ha exposat la 
moció, ha plantejat que la presentava, la deixava, la feia seguir, però sense 
tenir en compte els tants per cents, és a dir que ell estava disposat... ja ho 
donava així per bo, a votar tots els punts, però sense concretar els tants per 
cents que hi han a la moció.  Més que res perquè com que vostè ha fet també 
un comentari sobre el contingut.  És a dir, el que ell proposa com a titular de la 
moció és votar-la sense concretar els tants per cents del punt 2.  D’acord? 
 
Senyor Ortiz... Font, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies, bona tarda.  Bé, des del grup municipal de la CUP entenem que el 
sentit de la moció és mirar de fomentar l’ocupació a la ciutat, amb la qual cosa 
doncs la CUP també hi estem d’acord i hem presentat vàries mesures en 
aquest sentit.  El que passa és que en aquest cas no estem d’acord ni amb el 
moment ni amb el contingut de la moció. 
 
Dic que no estem d’acord amb el moment perquè d’aquí a un parell de 
setmanes, com comentava el regidor, començarà el debat sobre les taxes a la 
ciutat, taxes i ordenances fiscals, i creiem que seria molt millor acordar aquest 
tipus de bonificacions en un lloc on entre tots puguem parlar i entre tots 
puguem decidir d’una manera més oberta i sense uns acords preestablerts 
com han de ser aquestes bonificacions, si és que hi han de ser. 
 
Dic que tampoc amb el contingut: per una banda, en el primer punt em parla 
d’eximir del pagament de taxa per a nous emprenedors i nous autònoms.  Bé, 
són una mica figures jurídiques que no acabem de veure clara, no?, què és un 
nou emprenedor?, una persona que fa una societat, que ja en pot tenir d’altres 
societats, és emprenedor o no?, com ho controleu?, com ho controlem els 
nous autònoms en certs casos com el que ha comentat d’una persona que 
capitalitza l’atur i s’atreveix jugant-se el sou dels propers mesos amb els quals 
ha de viure per muntar un negoci, entenem que estaria més que justificat i 
segurament hi podríem estar d’acord, però creiem que han de ser uns punts 
que quedin clars i que realment no puguin donar lloc a conflictes. 
 
Per altra banda, tot i que parlaven de que els tants per cent són orientatius, 
amb el que sí que no estaríem d’acord és amb el tipo de progressivitat.  
Entenem que és complicat dir que una empresa que generi més de 20 
treballadors, o més de 20 nous llocs de treball, tingui una bonificació del 90%, 
i les que estiguin entre 3 i 10, del 30%.  Per entendre’ns, un nou Zara, si es 
dongués el cas, segurament són més de 20 treballadors i entenem que 
s’hauria de limitar una mica més en quins casos es fa la bonificació i en quins 



 

 

no.  Sinó ens podem trobar amb problemes d’aquests d’empreses importants i 
que realment econòmicament són molt fortes i a les quals no els hi ve 
d’aquest impost i que entenc que és important per a la ciutat, doncs puguin 
tenir bonificacions del 90%, quan una empresa familiar que s’atreveixi a 
començar de nou un negoci amb tres treballadors només el tingui del 30%.  
Per tant, tot i que sí que estem d’acord que hem de lluitar per mirar de minvar 
l’atur a Vilanova i per crear llocs d’ocupació, entenem que no tot s’hi val, que 
hem de mirar a qui ajudem i quin tipus d’empreses volem, i que a més a més, 
si anem regalant bonificacions del “100%” o del 90% així, també ens traiem la 
possibilitat de que hi puguin haver bonificacions per a certs tipus de negocis, 
per sectors que puguem considerar estratègics a les taxes i ordenances 
fiscals, i creiem que és més positiu això, mirar de discriminar una mica més 
quin tipus de negoci, en quins sectors i cap on bonifiquem aquestes taxes. 
 
Per altra banda, ara mateix tampoc no som... no tenim clar què repercutiria 
sobre les finances municipals, de quant estem parlant, quants diners deixaria 
de recaptar l’Ajuntament... Per tant, tot i entendre en part el sentit de la moció, 
i no estar d’acord amb altres punts, sí que creiem que n’hem de parlar entre 
tots properament amb les taxes i ordenances fiscals i per tant doncs la CUP 
tindrà una postura oberta de cara a la negociació i a la seva futura aprovació 
al novembre.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Bé, el nostre grup té un posicionament contrari a la moció, si entenem que la 
proposa, la manté, tot i deixar de banda els percentatges, però manté la 
literalitat i el missatge que hi ha en la moció, i no simplement llançar un 
missatge de suport als emprenedors i a la voluntat d’aquest Ajuntament de 
recolzar l’activitat econòmica de la ciutat, si no és així nosaltres no podem 
compartir aquesta moció.  No la podem compartir pel temps i pel moment; com 
ja han dit altres grups municipals, estem a les portes de la discusió sobre les 
taxes i és un debat que en aquell moment podrem parlar exclusivament 
d’aquest tipus de taxes però vinculat a tot el debat transversal, i vinculat també 
als ingressos que s’esperen i de com ho reequilibrem i com ho fem.  És a dir, 
per tant, no és un debat que es pugui tenir exclusivament i de manera aïllada 
sobre aquest sector sense parlar del conjunt.  I, tot i estar d’acord amb els 
incentius fiscals o de taxes per recolzar la creació de teixit empresarial, i per 
tant creiem que sí que és un instrument per ajudar al desenvolupament 
econòmic de la ciutat, el que no podem compartir tampoc és el model, el 
model que es posiciona en el primer punt de l’acord d’aquesta moció, que és 



 

 

precisament aquesta exempció transversal i general en un concepte, que és el 
de nous emprenedors, que hauríem de definir, nous autònoms, i que per tant 
primer no ens permet actuar sobre sectors determinats, com pugui ser 
precisament el dels aturats, on podria ser un col·lectiu on sí que convindria 
que l’Ajuntament incidís directament i per tant hi poguéssim ajudar, i també 
ens fa renunciar a un dels instruments que ens permet crear un model 
econòmic de ciutat, és a dir, el model que hem seguit fins ara, que és bonificar 
determinades activitats a determinades zones de la ciutat, perquè hem 
considerat que tenien unes necessitats especials.  Actualment l’ordenança 
d’aquest tipus té fins 7 bonificacions diferents, totals, en determinats sectors 
de la ciutat i en determinats sectors econòmics. 
 
Per tant, aquest és un model que no compartim i, si ens hem de pronunciar 
sobre el model, necessàriament hi estem en contra, tot i que en la idea 
general, òbviament, d’utilitzar les bonificacions per ajudar el teixit econòmic 
empresarial de la ciutat, hi estaríem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escala.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, hi ha un tema que ha estat recurrent, que és el de derivar aquest 
debat en el debat de les ordenances fiscals.  Jo m’hi he referit quan he fet la 
presentació de la moció, en el sentit de que creiem que aquest element, el de 
l’ocupació, és d’una importància tan vital que no volem que es dilueixi en un 
debat que tindrà un determinat marc fiscal i que serà un altre debat.  I no diem 
que no hi hagi debat en el si de l’Ajuntament, que hi serà segur en Comisió 
Informativa, o no –no sé si hi podran haver negociacions entre els diferents 
grups municipals o no-, però que en qualsevol cas serà un debat que 
segurament hi haurà a porta tancada.   
 
Home, aquest és un debat que podem tenir ara a porta oberta, i en el qual no 
està exclòs ningú, ningú, eh?, podem parlar-ne, no hi ha absolutament cap 
limitació perquè parlem i debatem d’aquest tema.  Una altra cosa que 
nosaltres podem entendre és que vostès no comparteixin el model.  Escolti’m, 
miri, aquí nosaltres no els hi direm res, nosaltres lo que sí que li podem dir és 
que el que no compartim del seu model és el resultat que tenim ara en aquest 
moment i que vostès continuïn pensant que lo que hem de fer és aprovar 
mocions de bona voluntat i de generalitats.  Miri, nosaltres discrepem, ja n’hi 
ha prou de bones voluntats i de generalitats, parlem de mesures concretes, 
parlem de mesures que beneficiïn els ciutadans, parlem de mesures que 
beneficiïn a les empreses, i això és el que volem fer.  Disculpi, però el seu 



 

 

model ja sabem el que ens ha portat, tinguin al menos... donguin almenys 
l’oportunitat d’intentar aplicar altres models per intentar capgirar aquesta 
situació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Per tant, per part del govern el senyor Gargallo, si 
us plau. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Gràcies, alcaldessa.  En tot cas, veient tota la situació donada, en principi, en 
què hi ha hagut per part de tots els grups, no ha estat l’acord en el tema 
referenciat, a lo que seria en tot cas l’especificació de la taxa, que tothom hi té 
problemes en lo que són els percentatges, hi ha dubtes referents a lo que 
serien les figures impositives.  Entenem que realment sí que pot haveure la 
definició pràctica de lo que és l’autònom, lo que és l’emprenedor, no està 
clarament especificada a la mateixa norma, i veient la situació donada per la 
resta dels grupos polítics, pues en tot cas la nostra situació referent en 
aquesta moció serà d’abstenir-nos per part del govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Per tant, si no hi han més paraules, passaríem a la 
votació.  Sí?  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
No simplement per contestar una mica que barrejàvem.  Entenc que quan el 
portaveu del grup popular diu que no vol debatre declaracions de bones 
voluntats no es refereix al debat de les taxes, que és al que jo em referia, és a 
dir, no compartim model, en el model de taxes tenim una ordenança de taxes 
amb bonificacions, detallades, escalades, diu sectors, estableix 
percentatges... A nosaltres aquest ens sembla un debat seriós, el que passa 
única i simplement –i reitero i aquí estem d’acord- no compartim en absolut el 
model. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Per tant, si no hi han més paraules, ara sí que 
passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció.  Vots en contra.  
Abstencions.  Per tant, la moció no queda aprovada, amb tres vots a favor del 
Partit Popular, dotze en contra del Partit Socialista, de la CUP i Iniciativa, i nou 
abstencions de Convergència i Unió. 



 

 

Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PP (3) 
  Vots en contra: PSC, CUP i ICV (12) 
  Abstencions: CIU (9) 

 
 10. MOCIÓ D’ICV SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al següent punt, que és el punt número 10, i és la moció d’Iniciativa 
sobre la Renda Mínima d’Inserció. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Exposició de motius: 
 
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). L’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú en fa una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon 
instrument d’intervenció social que ha facilitat que moltes persones superin les 
dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l’extrema 
pobresa.  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera que el PIRMI és un bon 
programa que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-
se més a la realitat actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions 
socials que es plantegen, fugint de la criminalització de les persones 
participants en el programa i evitant el manteniment de possibles situacions 
irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI amb un major nombre de 
professionals d’acompanyament i suport.  
 
Per a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la lluita contra la pobresa i l’exclusió 
social són qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat 
d’una societat afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i 
a la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic. 
 
Atès que durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de 
juliol, de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, 
el Govern de la Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de 
pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de 
desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que modifica 
substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa. 



 

 

 
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips 
socials bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el 
manteniment i la sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa 
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), essent els i les 
professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui coneixen les 
situacions concretes que hi ha darrera dels expedients. 
 
Atès que amb la modificació del sistema de pagament de la Renda Mínima 
d’Inserció, abonant la prestació amb xec nominatiu enlloc de per transferència 
bancària com sempre s’havia fet, sense previ avís ni comunicació als Serveis 
Socials Bàsics i en ple període de vacances estiuenques, ha provocat patiment 
i angoixa a 34.000 beneficiaris de la RMI de les que depenen 110.000 
persones i en alguns casos no haver percebut la prestació a hores d’ara; i que, 
malgrat la rectificació posterior de la mesura, s’han provocat dificultats serioses 
als equips professionals municipals responsables del seu suport social i una 
major despesa dels Ajuntaments i Consells Comarcals. 
 
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de 
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, i que cal ampliar i 
reforçar la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.  
 
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen 
situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics 
extremadament reduïts; persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi 
afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut. 
  
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que 
estem parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema 
de prestacions que conforma el nostre sistema de protecció social. Cal tenir en 
compte que és el darrer recurs que tenen les persones sense feina i amb la 
resta de prestacions esgotades i que és una prestació de supervivència per 
moltes persones i també per moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen 
directament la pobresa. 
 
Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de 
Benestar Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de 
Governs Locals del 25 de juliol, es va informar de la proposta de Decret de 
Desplegament de la Llei de la RMI, que modifica diversos aspectes del 
funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els sindicats, la patronal 
del sector, les entitats socials presents, i el món local van manifestar el seu 
malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar 
millores a la proposta de Decret. 
 



 

 

Atès que, fins ara, tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït 
sempre s’havien realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de 
grups parlamentaris, amb el món local, i els sindicats i les entitats socials. 
 
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un 
seguiment acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos 
de formació i orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de la corporació el següents acords: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a les seves darreres decisions amb relació al PIRMI per entendre que 
suposen un menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis 
Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així com un 
retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat d’oportunitats i 
els drets a tota la ciutadania. 
 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el 
pagament urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva 
prestació tot i complir amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de 
pagament de la RMI sigui sempre per transferència bancària.  
 
TERCER. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de 
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a 
una proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, 
els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la 
ciutadania en general. 
 
QUART. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i dels Serveis Socials Municipals de 
participar del debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la 
Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a 
Catalunya. 
 
CINQUÈ. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis 
Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones 
participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de 
formació i orientació laboral. 
 
SISÈ. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 



 

 

Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als 
agents socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al 
Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la 
Taula del Tercer Sector Social.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, fa més de vint anys que es va crear el Programa de la Renda Mínima 
d’Inserció.  Iniciativa considera que ha estat un bon instrument d’intervenció 
social que ha facilitat que moltes persones superin les dificultats 
socioeconòmiques i que ha evitat que caiguin en l’extrema pobresa. 
 
Recordem que tant la creació de la Renda Mínima d’Inserció com les reformes 
que s’han produït, sempre s’havien realitzat mitjançant l’acord polític i social, 
amb el món local, els sindicats i entitats socials.  El nostre grup considera que 
el PIRMI, com la Renda Mínima d’Inserció, és un bon programa que cal 
millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la 
realitat actual, fugint, fugint de la criminalització de les persones participants 
en el programa i evitant el manteniment de possibles situacions irregulars, 
només possibles amb un nombre adequat de professionals socials 
d’acompanyament i suport. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, que 
modifica la Llei de la Renda Mínima d’Inserció, aprovada pel govern de la 
Generalitat i el Parlament, ha decidit canviar temporalment la forma de 
pagament de la Renda Mínima, i ha aprovat, l’agost del 2011, un nou Decret 
de desplegament de la Llei de Renda Mínima, que modifica substancialment 
els requisitsper participar i mantenir-se al programa. 
 
Iniciativa considera que aquestes decisions han afectat un col·lectiu que ha 
augmentat amb la situació de crisis actual.  La nostra moció és una proposta 
que considera la necessitat de transmetre a les conselleries de Benestar i 
Família i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació el malestar que ha provocat 
les seves darreres decisions en relació amb el PIRMI.   
 
Demanem al govern de la Generalitat, o considerem que s’ha de demanar al 
govern de la Generalitat si queda aprovada aquesta moció, que procedeixi a 
fer el pagament urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la 
seva prestació.  També considerem que cal demanar al govern de la 
Generalitat la suspensió del Decret de desplegament de la Renda Mínima 



 

 

d’Inserció a fi de poder arribar a una proposta de major consens, del qual han 
de participar, entre d’altres sectors, els representants tècnics dels Serveis 
Socials municipals, si aquests estan disposats, o bé en tot cas les entitats 
municipals. 
 
Per últim, hem d’indicar que hi ha hagut una transaccional que nos ha ofert 
Convergència i Unió, que afegeix un altre punt que nosaltres subscrivim i 
proposem, que és de reclamar que l’Estat prengui mesures per mantenir les 
prestacions d’aturats de llarga durada i evitar que aquests entrin a formar part 
del programa del PIRMI. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona tarda.  Senyor Claver, jo en primer lloc li agraeixo, li agraeixo al grup 
d’Iniciativa la presentació d’aquesta moció.  Li agraeixo per varios motius.  En 
primer lloc els hi agraeixo que reconeguin en aquest cas i valorin positivament 
el problema de la PIRMI, que com vostès saben és fruit dels governs de la 
Generalitat que en el seu moment governaven... liderava el senyor... el 
president Pujol, eh?, i per tant és fruit també de la voluntat política del nostre 
partit, de la federació que representem. 
 
En segon lloc recordar-li... ho dic perquè aquest govern, en boca del seu 
regidor, durant el mes d’agost, de forma pública i de forma doncs 
administrativa, a través dels mecanismes que pertocaven, doncs ja va 
manifestar el seu enuig davant de l’actitud de la Generalitat amb relació al 
tema de la prestació, eh?, de la PIRMI.  Entenem que no se’ns havia 
comunicat amb l’antelació que calia, ni s’havia parlat amb nosaltres per tal 
d’efectuar aquelles modificacions doncs que el govern de la Generalitat 
considerés oportunes, però que enteníem que si s’hagués fet de la mà dels 
Serveis Socials dels diferents municipis de les associacions municipalistes, 
segurament aquest control que volia fer la Generalitat seria molt més acurat, 
més precís i afectaria molt menys a les persones que tenen dret i que han de 
seguir tenint dret a percebre aquesta ajuda.  Aquesta és l’actitud que tindrà 
aquest govern.  En tot cas, quan considerem doncs que el govern de la 
Generalitat actua doncs, al nostre entendre, doncs no a favor dels interessos 
dels ciutadans de la nostra ciutat, doncs ens posarem al costat de la gent i no 
del partit, eh?, és aquesta la nostra voluntat.   
 
I, per tant, incorporàvem un parell de coses, i jo crec que és bo recordar-les, a 
la moció que vostès plantegen i que ja li avanço que, si s’accepten doncs 



 

 

aquestes petites transaccions, el grup que represento doncs hi donarà suport, 
no?  En primer lloc, quedar clar que ni el govern de la Generalitat ni el govern 
municipal poden ser els que donguin resposta econòmica a una situació de 
crisi que es perllongarà al llarg dels anys.  Vull dir que ja portem uns anys en 
crisi i això ha efectuat que molta gent doncs que està a l’atur estigui en una 
situació d’atur doncs ja estructural.  Si ha de ser la Generalitat de Catalunya la 
que dongui resposta a aquesta situació, doncs hauria... seria bo que des del 
govern de l’Estat se’ns traspassessin els fons de la Seguretat Social.  Com 
això, a hores d’ara, no sembla que sigui factible, el que sí que demanaríem és 
que s’inclogués a la moció, i vostè així ho ha recollit, el fet de que l’Estat sigui 
conscient de la situació d’atur que està plantejant i que, per tant, sigui l’Estat el 
que resolgui una situació econòmica que està en aquests moments suportant 
la PIRMI.   
 
Si vostès fan memòria, la PIRMI no neix com una prestació per desocupació, 
no neix com una prestació d’última renda, sinó que neix amb la voluntat i la 
intenció de poder reinsertar al món laboral a totes aquelles persones que, per 
la raó que sigui, doncs poden quedar excloses o estan en risc d’exclusió 
social.  Fruit d’aquesta voluntat, es crea aquesta prestació que ve vinculada 
doncs a un projecte formatiu, fins i tot un projecte de vida, de persona. Amb 
els Serveis Socials municipals i també des del punt de vista laboral, doncs es 
busca que aquesta gent torni a poder ser... a tenir producció, a poder treballar, 
no?  Per tant, això era la voluntat de la PIRMI; en cap cas quan es va crear la 
PIRMI de forma conjunta amb tots els agents socials que hi van participar, es 
va entendre que la PIRMI fos un substitutiu de la prestació de l’atur.  És 
evident que en els darrers anys, i derivada de la situació de la crisi, la PIRMI 
s’ha acabat convertint –no ho dic jo, vostès poden parlar amb la gent que 
treballa als Serveis Socials i els hi traslladaran exactament el mateix que els hi 
estic dient jo-, s’està convertint en l’última ràtio, en l’última solució per molta 
d’aquella gent doncs que el que jo anomeno doncs la pobresa conjuntural, que 
és aquella gent doncs que està en situació pràcticament d’exclusió social, no 
per una situació familiar, personal, sinó simplement perquè s’ha quedat sense 
feina, doncs això acaba sent la xarxa que ho està suportant, no?  Clar, quan 
aquesta xarxa es converteix en una xarxa cada cop més gran, doncs és 
evident que les finances de la Generalitat es ressenten, i la pròpia prestació, 
que en el seu moment s’havia originat per un motiu determinat, s’acaba 
convertint en una altra. Per tant, és evident que cal una reforma de la PIRMI, 
però no es pot entendre una reforma de la PIRMI si l’Estat no assumeix les 
seves responsabilitats, que és intentar donar resposta a aquelles persones 
que es queden a l’atur, no? 
 
Fruit d’això també li volíem incorporar un parell de matisos, si fos possible, 
aquests no tant importants com el punt que vostè mateix ha dit, sinó que 
enteníem que hi han dos... en el punt quatre vostès manifesten, no?, que el 



 

 

govern de la Generalitat la voluntat de que l’Ajuntament de Vilanova i dels 
Serveis Socials Municipals, nosaltres enteníem que des del punt de vista del 
Ple podem fer un posicionament de l’Ajuntament en si, dels tècnics municipals 
entenc que és una cosa que han de decidir també ells, no?, i que no som des 
del Ple que hem de decidir el que han de fer els tècnis, sinó hem de posicionar 
a l’Ajuntament.  Per tant, entendríem que lo lògic seria doncs suprimir aquest 
apartat de Serveis Socials Municipals, perquè entenem que hauríem de parlar-
ho amb ells per si tenen la voluntat personal de poder-hi participar.  És evident 
que el que sí que queda manifest i crec i compartim amb la gent d’Iniciativa, 
que l’Ajuntament hi ha de poder participar. 
 
I en el punt cinc vostè planteja, vostès plantegen, doncs un major nombre de 
recursos.  Nosaltres els hi volíem plantejar que en lloc d’un major nombre 
posar “el nombre de recursos adequat”, que vostè en la seva pròpia exposició 
ja ho ha manifestat.  Que crec que seria més acurat amb aquests termes. 
 
Si s’incorporessin aquestes dugues petites modificacions i l’últim punt amb 
relació al tema de l’atur de llarga durada, aquest equip de govern donaria 
suport a la seva moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Senyor Claver, si vol manifestar-se sobre les 
transaccions que li ha proposat el senyor Sánchez. 
 
MANEL CLAVER 
 
No, bé, aviam, estem parlant de la moció o estem intentant parlar o comentar 
quines són les apreciacions polítiques del que ha de ser el programa.  Jo crec 
que no entra en la moció.  Hi ha coses que podríem considerar que ha dit 
vostè que igual nosaltres no estem d’acord.  Però en el que sí que és la 
transaccional estem d’acord amb tot el que han dit. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Moltes gràcies, senyor Claver.  Ara sí que passaríem al torn de 
paraules.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Sí, nosaltres, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular votarà a 
favor de la moció amb les transaccions perquè així és.  En tot cas manifestar, 
doncs, un parell de reflexions.  Nosaltres no estaríem d’acord tampoc amb que 
el moment que es va fundar la PIRMI, la PIRMI respongués als objectius que 



 

 

es marcava com a programa.  En tot cas, que una persona pugui reinsertar-se 
laboralment des d’una posició d’exclusió social amb 400 euros al mes és 
francament difícil, és francament difícil.  I ens fa patir sobretot els règims 
d’incompatibilitat que pot establir-se a partir d’ara i que famílies que fins ara 
han tirat perquè combinaven els euros de la PIRMI amb els euros... els 
famosos 300 euros del Zapatero dels aturats de llarga durada, o aquells que ja 
partien de la prestació d’atur, ara sigui incompatible i, per tant, passin doncs a 
engruixir una exclusió social encara... una situació de pobresa encara més 
gran. 
 
Però a la intervenció sobretot el que volíem demanar, o instar també el govern 
a explicar, o en aquesta ocasió aquí en el Ple o en el moment que pertoqui, 
quina és la situació justament d’aquest col·lectiu de persones que més 
greument es veuran afectades si s’aplica tot el que s’ha d’aplicar des del 
govern, i passaran doncs justament a situacions complicades familiars fruit 
d’aquesta incompatibilitat o d’altres situacions... és a dir, quina bossa es 
crearà o es pot arribar a crear de gent que des dels Serveis Socials no se’ls 
podrà atendre degudament, segons les seves necessitats, i entraran doncs en 
aquesta bossa.  En tot cas el nostre vot favorable a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Per anunciar simplement el nostre vot favorable a la moció.  Ja hem exposat 
reiteradament també en altres foros el nostre desacord amb el govern de la 
Generalitat per la forma d’actuar amb relació a aquesta Renda Mínima 
d’Inserció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
El nostre grup també votarà a favor de la moció, perquè creiem que reclama 
precisament a les conselleries de Benestar i Família i Empresa i Ocupació, 
alguns dels punts que nosaltres creiem fonamentals reclamar o transmetre 
després de la situació de desgavell que... bé, creiem que ha sigut bastant 
dramàtica, que hem hagut de viure a l’agost sobretot pel tema del canvi de 
model en la gestió del cobrament de l’ajuda d’aquestes persones que estan 
amb risc d’exclusió social, d’aquestes persones que tenen única i 



 

 

exclusivament aquest ingrés i que, per tant, són les franges més vulnerables 
de la nostra ciutat, de les nostres ciutats com a país, des del conjunt de país.  
Per tant, creiem fonamental que se li digui a la Generalitat de Catalunya, a la 
Generalitat, al govern del país, que tenim, és a dir, que considerem que la 
gestió no s’ha fet bé i no s’ha fet bé perquè el canvi de model, passar a taló, 
s’ha fet òbviament sense tenir en compte ningú, és a dir, ha sigut una decisió 
unilateral i sense consultar les pròpies conselleries afectades.  Perquè a més 
a més es va enviar, i pot ser anecdòtic, però creiem que d’alguna manera 
manifesta o explica la manera com el govern s’ha aproximat als perceptors de 
la Renta Mínima d’Inserció, que ha sigut enviant unes cartes, unes cartes que 
s’han enviat tard, amb bases de dades no actualitzades i, per tant, diguéssim 
que s’ha aprofitat la remesa per fer l’actualització de les bases de dades i, per 
tant, descobrint d’alguna manera que els perceptors no la tenien, amb un 
sistema de demanar visites en un plaç de cinc dies, 10.000 visites, havien de 
demanar cita telefònica amb un plaç de cinc dies, amb només dues línies, 
10.000 persones.... Per tant vol dir que això no s’ha fet segurament com 
s’hauria de fer. 
 
El segon punt és que creiem fonamental que aquelles persones que encara no 
han rebut l’ajuda la rebin, i aquí també ens sumaríem a intentar saber que en 
algun moment el govern doncs ens digui quina és la situació real, què és el 
que ha passat a la ciutat, és a dir, què ha passat a Vilanova i la Geltrú al llarg 
d’aquest mes d’agost i si hi ha algunes persones que es troben encara sense 
haver percebut aquesta ajuda. 
 
I finalment, com a tercer punt, perquè considerem que s’ha de demanar la 
suspensió d’aquest Decret de desplegament de la Renda Mínima d’Inserció, 
de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció, perquè no parteix de l’acord, com sí 
partia l’acord inicial de la creació de la Renda Mínima.  Nosaltres som 
favorables a la reforma, és a dir, ho som, però no en el mateix sentit, és a dir, 
sí que estem a favor precisament d’ajustar la Renda Mínima d’Inserció a 
noves situacions de pobresa i vulnerabilitat, fruit del contexte actual que tenim.  
Hem d’aprofundir mecanismes d’inserció laboral, però aquí el que hem 
detectat amb aquest Decret de desplegament de la Llei és una... sota el 
pretexte d’aquest frau massiu, que després tampoc hem acabat de conèixer, 
una voluntat d’estalvi, al final al torn d’un 30% del pressupost, per tant uns 50 
milions d’euros; per tant no és que la xarxa es faci més gran, és que el que 
estem fent és que la xarxa sigui més petita des del punt zero, estem reduint en 
un 30%.  Ho hauríem en tot cas de valorar.  I que a més a més coincideix 
casualment, això és potser una casualitat, amb el que la Generalitat diu que 
deixa d’ingressar per la reducció, per l’eliminació de l’impost de successions, i 
per tant aquí tindríem una altra suma. 
 
En tot cas, per molt que hi hagi aquesta retallada, al final la situació d’exclusió 



 

 

social persisteix i per tant al final, un cop més, els ajuntaments segueixen 
tenint el problema.  Precisament les institucions amb les que no s’ha comptat, 
ni per al canvi de gestió ni per a la modificació o per a la creació del Decret de 
desplegament. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, per matitzar algunes coses, eh?  En primer lloc, senyor Arrufat, comentar-li 
que és evident que amb 400 euros no hi ha ningú que pugui subsistir de forma 
adequada.  Però quan es va crear el programa de la PIRMI no era una 
voluntat única i exclusivament de que aquesta persona cobrés 400 euros, 
perquè sinó tampoc tindria sentit.  Si el que ha de fer el govern de la 
Generalitat perquè la gent et torni a reinsertar és pagar-li els 400 euros 
exclusivament, o pagar-li 600 o pagar-li 700 tampoc tindria sentit.  Si no hi ha 
un programa al costat que acompanyi aquesta persona perquè en el moment 
en què () programa era per a gent doncs que per situacions no únicament 
derivades d’una crisi puntual, sinó per situacions personals de salut, 
mèdiques, fins i tot de salut mental, es trobava en una situació doncs de 
dificultat, el que havia de fer la Generalitat –i en aquest cas era el contingut 
del programa-, era acompanyar aquesta persona en un procés que li permetés 
tornar a poder insertar-se en el mercat laboral.  Convertir la PIRMI només en 
una prestació econòmica pel simple fet de ser-ho, doncs entenem que tampoc 
ha de ser la voluntat de l’administració, sinó que més enllà d’únicament i 
exclusivament pagar, ha d’haver una voluntat també de que aquesta persona 
pugui progressar socialment. 
 
Senyor Escalas, alguna de les afirmacions que ha fet vostè jo les poso en 
dubte, eh?  Vull dir, bàsicament perquè les ha tret vostè segurament d’alguna 
informació d’algun mitjà de comunicació, perquè això de que les bases de 
dades no estaven actualitzades, això és una informació que ha sortit a un 
mitjà de comunicació en concret.  En cap cas, ni el govern ni des dels Serveis 
Socials municipals s’ha detectat que s’hagi enviat aquesta informació 
d’aquesta manera.  Això va sortir a un mitjà de comunicació, no ho hem 
detectat, tampoc ho ha detectat el govern.  És evident que aquest regidor, en 
el moment que va manifestar que un mitjà de comunicació sortia aquesta 
informació, el que va fer és demanar als Serveis Socials del seu municipi, que 
és el que em pertoca, saber si exactament això s’havia produït, i en cap cas 
era així. 
 
Recordar que la gent, quan rep una prestació, ho dic perquè ho tinguin clar 



 

 

tothom i també per manifestar-ho públicament, té una certa obligació també.  
Ja sabem que són situacions complicades, però té una obligació de comunicar 
si marxa d’un lloc, ho ha de dir, ho ha de manifestar: me’n vaig de viure en 
aquest lloc a aquest altre.  Però això li passaria amb aquesta prestació i li pot 
passar a vostè amb qualsevol prestació que cobri de qualsevol administració.  
És més, és com si vostè canvia de compte bancari i no li diu a l’empresa on 
treballa; és evident que no la cobrarà, eh?  Era un exemple, eh?, però en tot 
cas que sàpiga que la gent ha de poder manifestar doncs on és, no?  És 
evident que la gent a la que va dirigida aquesta renda, doncs és gent amb 
unes situacions complexes, moltes vegades és gent doncs que és difícil 
arribar-hi per l’adreça, i ja he manifestat i ho vaig manifestar em sembla que 
públicament, que no estava d’acord amb el procés que s’havia produït. 
 
D’altra banda, també manifestar-ho i dir perquè, perquè al final sempre hi ha 
un transfons, no?, de sensibilitat amb aquest tema, no?  Home, també 
recordar-li, recordar-li només, eh?, sense ànim d’acritud, ni molt menys, que 
vostès han governat a la Generalitat els darrers anys i que fruit també 
d’aquesta... la situació que s’ha trobat el govern actual, també és fruit d’una 
certa forma de gestionar les coses els darrers quatre anys a la Generalitat, 
que també han produït les dificultats que ara s’ha trobat el govern.  Torno a 
repetir, aquest govern municipal i jo mateix manifesto clarament que no s’ha 
fet bé.  Ens hagués agradat, en tot cas, que això el govern de la Generalitat, 
quan governaven vostès, també ho hagués fet. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Crec que les posicions han quedat clares.  Si no hi 
ha més paraules passaríem a la votació.   
 
Vots a favor de la moció?  Per tant, la moció queda aprovada per unanimitat 
dels assistents. 
 
Es vota la moció, amb les transaccions, la qual s’aprova per unanimitat dels 
assistents. 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Fer arribar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació el malestar i el rebuig de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú a les seves darreres decisions amb relació al PIRMI per entendre que 
suposen un menysteniment al món local, als i les tècniques dels Serveis 
Socials Bàsics i a les moltes persones que participen del PIRMI, així com un 
retrocés en les línies de treball que ajuden a afavorir la igualtat d’oportunitats i 
els drets a tota la ciutadania. 



 

 

 
SEGON. Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a fer el 
pagament urgent a aquelles persones que encara avui no han rebut la seva 
prestació tot i complir amb els requisits vigents del PIRMI i que el sistema de 
pagament de la RMI sigui sempre per transferència bancària.  
 
TERCER. Demanar al Govern de la Generalitat la suspensió del Decret de 
Desplegament de la Llei de la Renda Mínima d’Inserció fins a poder arribar a 
una proposta de major consens amb el Món Local, els Grups Parlamentaris, 
els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els Col·legis Professionals i la 
ciutadania en general. 
 
QUART. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de participar del debat per la reforma del 
Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un 
nou Pla contra la Pobresa a Catalunya. 
 
CINQUÈ. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació el nombre de recursos adequat per reforçar els Serveis 
Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones 
participants al PIRMI, així com un major nombre de serveis i recursos de 
formació i orientació laboral. 
 
SISÈ. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als 
agents socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al 
Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la 
Taula del Tercer Sector Social. 
 
SETÈ. Reclamar que l’Estat prengui mesures per mantenir les prestacions 
d’aturats de llarga durada i evitar que aquests entrin a formar part del 
programa del PIRMI.” 

 
 11. MOCIÓ D’ICV SOBRE LA NECESSITAT D’UNA NOVA ESCOLA 

BRESSOL MUNICIPAL. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la següent moció, que és la moció d’Iniciativa per Catalunya Verds 
sobre la necessitat d’una nova escola bressol municipal.  Senyor secretari. 
 
La moció presentada és la següent: 
 



 

 

Exposició de motius: 
 
Atenent a l’informe sobre l’oferta i demanda escolar del curs 2011-2012 que 
l’IMET ha proporcionat a aquest Ajuntament on s’indica que  
 
Pel que fa al 1r. cicle d’educació infantil la demanda ha superat amb escreix 
l’oferta. Que s’han atès 564 demandes de preinscripció  a les 4 llars d’infants 
públiques: La Baldufa, L’Escateret, El Drac i El Gavot, de les quals s’han pogut 
atendre només  263, quedant 301 en llista d’espera. 
 
Constatem que els serveis públics de llars d’infants municipal tenen una 
important demanda, tot i que el cost familiar és equivalent a l’oferta privada. 
Que aquesta demanda continua creixent com ho afirma l’informe de l’IMET 
esmentat. 
 
El grup municipal d’ICV considera que atenent a aquest informe i que malgrat 
l’anunci de retallada de l’aportació del govern de la Generalitat a les llars 
d’infants municipals d’un 11% i la necessitat de contenció de les finances 
municipals, l’Ajuntament no pot desatendre la demanda ciutadana d’un major 
nombre de places de llars d’infants. 
 
Atenent l’exposició de motius, el grup municipal d’ICV proposa l’adopció del 
següent acord: 
 
 “Instar el govern municipal a iniciar el treballs de planificació i projecció d’una 
nova llar d’infants pública a la ciutat, i estudiar les possibles vies de 
finançament al curt i llarg termini.” 
 
SECRETARI 
 
Hi ha una transaccional.   
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció, amb la transacció 
incorporada: 
 
“Instar el govern municipal a iniciar els treballs de planificació i projecció d’una 
nova llar d’infants pública a la ciutat, segons el resultat d’estudiar les possibles 
vies de finançament a curt, mitjà i llarg termini.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Claver. 
 



 

 

MANEL CLAVER 
 
Bé, aviam... l’informe de l’IMET sobre l’oferta i demanda escolars del curs 
2011-2012, que va fer arribar a tots els grups municipals, indicava, pel que fa 
al primer cicle d’educació infantil, que la demanda ha superat amb escreix 
l’oferta, que s’havien atès 554 demandes de preinscripció a les quatre llars 
infantils públiques, de les quals s’han pogut atendre només 263, quedant 301 
famílies excloses d’aquesta llista. 
 
Constatem, constatem des del nostre grup, i crec que ens hem de felicitar en 
el Ple, que un servei públic com són les llars infantils, les dues municipals i les 
dues públiques, tingui una important demanda, tot i que el cost familiar és 
equivalent a l’oferta privada.  L’informe també indica que aquesta demanda 
continuarà creixent, per tant considera el nostre grup que l’Ajuntament no pot 
desatendre aquesta demanda ciutadana i per tant instem que el govern 
municipal a iniciar els treballs de planificació i projecció d’una nova llar 
d’infants a la ciutat.  Evidentment entenem que la situació de la hisenda local 
en aquests moments és difícil, però no per això hem de deixar de fer l’estudi, 
intentar trobar una viabilitat econòmica, un tipus de finançament i poder-la 
realitzar. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, moltes gràcies, senyor Claver.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, moltes gràcies.  Bé, en primer lloc constato les dades que dóna el regidor 
Claver.  Efectivament són així.  Cal especificar que en aquests moments el 
tant per cent d’alumnes que han pogut entrar en una llar d’infants pública del 
total de demandes és del 46’63%, eh?, de les demandes sol·licitades.  Això no 
vol dir en cap cas que quedin nanos fora de llars d’infants.  La resta de 
demandes poden anar a parar a llars d’infants privades.  I, de fet, constatem 
que queden places en llars d’infants privades, eh?, per tant més que res per 
no... que no pugui semblar que hi han nanos que queden fora d’una llar, no?, 
sinó és que no entren a les llars públiques, com molt bé deia el regidor Claver. 
 
Constatat això, també m’agradaria afegir que he demanat als tècnics que li 
facin un estudi des de fa més de cinc anys de quina és aquesta proporció de 
demanda que no podem donar a l’abast des de les llars d’infants públiques.  
En aquest sentit cal destacar que fa més de cinc anys que es constata de 
manera constant aquesta proporcionalitat, malgrat el gran esforç que 
evidentment ha fet aquesta ciutat i que han fet els governs anteriors amb la 
construcció de llars d’infants municipals.  Per tant, amb una inversió de 



 

 

caràcter municipal molt important.   
 
Com sabeu, hi han dues fórmules per poder tenir una llar d’infants pública a la 
ciutat, una és una llar d’infants pública dintre dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, del Departament d’Ensenyament.  Aquesta és una 
via, una via que jo mateixa ja he començat a treballar.  A finals de juliol vaig 
poguer tenir l’ocasió de parlar amb els Serveis Territorials, com vaig exposar a 
la Comisió Informativa de l’Àrea, i vaig posar sobre la taula aquesta carència.  
Ens vàrem emplaçar a la taula mixta, que normalment es fa a finals d’octubre, 
per tal de valorar aquesta qüestió, tot i que ja avanço que les necessitats de 
contenció de les finances municipals també són necessitats de contenció a 
nivell global de Catalunya i, per tant, i per tant les possibilitats que a curt 
termini puguem tenir una llar d’infants pública a Vilanova de la Generalitat em 
van semblar que en aquests moments eren reduïdes.  Però això no vol dir que 
no treballem i que no ho tinguem present i que buscarem els mètodes de 
poguer anar en aquesta línia, que em sembla que és la necessària i 
comparteixo la sensibilitat amb el regidor d’Iniciativa, i suposo que amb la 
resta de regidors d’aquest Ajuntament. 
 
La segona via per tal d’aconseguir una llar d’infants pública és mitjançant la 
pròpia inversió municipal.  Parlaríem de llars públiques de caràcter municipal.  
En aquí és el cas de l’Escateret i la Baldufa.  En aquest cas sí que el 
tractament difereix molt i en aquesta qüestió es tractaria de que es fes una 
inversió des de l’Ajuntament.  Cal destacar en aquest sentit aquest fet que és 
paradoxal, però que cal tenir-lo ben present.  Són llars que competitivament 
en preu, respecte les privades no hi ha una diferència molt substancial.  Això 
també ho hem de dir-ho aquí.  Per tant, el preu d’inversió que implica en un 
moment de contenció financera tan important, a nivell... exclusivament en 
termes economicistes, no entro en serveis, perquè això per descomptat són 
uns serveis de primera qualitat, és molt elevada.  No obstant tot, per això 
agraeixo molt que s’hagi acceptat la transacció que presentem des de govern, 
conforme serà el resultat d’un estudi de vies de finançament que, al cap i a la 
fi ens permetrà o no i ens dirà si podem o no emprendre una inversió de les 
característiques que implicaria a nivell municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules, obrim un torn de paraules.  Senyor 
Claver... senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, no seré redundant en els arguments que s’exposen al voltant del servei 
públic que presten les escoles bressol, de la necessitat de l’educació de 0 a 3 



 

 

anys i de l’atenció pública doncs en aquesta franja; en tot cas es presenta una 
moció sobre una qüestió que ja està treballant el govern, no?, que ja ha iniciat 
el govern.  Nosaltres, en tot cas, quan vam veure la moció vam pensar: home, 
ens volem esperar en aquest tipus de mocions en tot cas a conèixer el pla 
d’actuació municipal que ha de fer públic el govern per saber en què està 
treballant i què proposa treballar, no?, perquè mocions sobre escoles bressol, 
i sobre 33 altres equipaments també en podem presentar a cada Ple.  I volíem 
esperar això.  En tot cas, totalment d’acord.  Potser no estaríem d’acord amb 
la valoració que es fa en quant a xifres i a l’origen de la raó que porta a fer una 
escola bressol, no?  És que 300 persones s’han quedat fora.  Bé, i d’altres 
ofertes i serveis i no sé, de les atraccions al Port Aventura també es queda 
molta gent fora, però en tot cas és una qüestió de drets, no?, de drets socials, 
i entendre-ho en aquesta clau és la clau per entendre també la necessitat 
social de tenir garantit una atenció pública que entenc que comparteix 
plenament el grup que presenta moció d’entendre doncs aquesta clau social, 
aquesta clau en dret social, per la compatibilitat d’horaris laborals i d’atenció a 
la petita infància, però també d’una educació integral en aquest cicle 
d’educació infantil, que pugui proporcionar de primera qualitat, amb nivells de 
primera qualitat des de l’administració local i en aquest cas doncs amb el 
suport de la Generalitat, o directament des de la Generalitat. 
 
Per tant, nosaltres, clar que hi votarem a favor, no?, però clar, hi votem a favor 
perquè no ho podem fer d’una altra manera, no?, perquè no votarem en contra 
de mirar la... i amb això volia expressar doncs que nosaltres també ens 
esperarem i atendrem degudament quan es faci públic o quan es comenci a 
treballar el pla d’actuació municipal, doncs per justament contrastar si els 
equipaments que nosaltres pensem que calen o que són necessaris estan 
també escrits o pensats, pressupostats, estudiats econòmicament o iniciats 
doncs pel govern.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Moltes gràcies.  Bueno, des d’aquí pues el grup municipal popular votarem a 
favor d’aquesta moció.  Celebrem que des del govern es comenci a estudiar la 
possibilitat de fer una nova escola bressol a Vilanova i degut també, pues 
pensem les dificultats de finançament que en aquest moment pues tenim, 
desgraciadament, en aquest Consistori.  També recomanem al govern que es 
poden també omplir aquestes places, aquest dèficit de places públiques, amb 
la competència, és a dir, amb les escoles bressol privades.  Totes aquelles, 
que m’imagino que totes tenen els requisits, pues puguin omplir aquest dèficit 



 

 

de places públiques d’escola bressol.  Però tot això és la recomanació en el 
cas de que no es pugui financiar la construcció d’una nova escola bressol.  
Només això, moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el grup socialista votarà a favor d’aquesta 
moció, fins i tot amb la transaccional, i donarem suport a les accions que facin 
falta per poder incidir, per poder aconseguir aquesta llar d’infants.  Creiem que 
és un servei prioritari per a la població; de fet, i ja que aquí algú ha esmentat 
temes de campanya, nosaltres en el programa electoral també parlàvem de fer 
una llar d’infants i treballar per construir aquesta llar d’infants, per fer-la 
possible.  Sabem que no és fàcil, i ho sabem tan bé que se n’han fet dues 
amb aquest govern d’esquerres que ha governat la ciutat i que, segons 
sembla, ho ha fet tan malament per a alguns, que ja ha reduït una part 
important del dèficit que hi havia, el que passa és que mai en aquest sentit, o 
sembla que encara ens falta molt de tros per arribar al resultat òptim.  Les 
dues últimes llars d’infants que s’han fet són la Baldufa i l’Escateret.  Les 
anteriors les havia fet el govern de la Generalitat fa molts anys, molts anys.  
Recordo, si no em traeix la memòria, que un conseller va prometre un munt de 
places de llars d’infants que jo diria... però fa... estem parlant de molts anys, 
que jo diria que encara no hem arribat a assolir, i que van haver de ser els 
ajuntaments, em sembla, els que van haver de posar mitjans per tirar 
endavant aquestes polítiques educatives.  Perquè nosaltres creiem que 
aquest servei, el servei de 0 a 3 anys, és un servei educatiu que s’ha d’oferir 
des de la funció pública, que s’ha d’intentar que, si pot ser, sigui des del 
municipi el seguiment d’aquest nivell educatiu, perquè va relacionat amb molts 
altres.  No vull ni menystenir l’acció dels educadors de l’oferta privada, ni molt 
menys, però entenem que si la gent demana l’oferta pública és perquè creiem, 
des de la nostra humil opinió, que dóna un bon servei, que fa un servei social i 
que qualitativament és... està a un nivell òptim i som coneixedors d’aquest 
nivell, no? 
 
Per tant, votarem a favor, donarem suport en aquesta moció i amb les 
gestions que calguin.  Jo aquí crec que ens hem de sumar tots perquè si es 
pot... si pot ser que hi hagi una llar d’infants per part de la Generalitat perfecte, 
si pot haver dotació per fer llars d’infants doncs també, això és complicat, però 
sabem que s’ha d’incidir, i aquí doncs oferir a l’equip de govern  tot el suport 
necessari per poder fer possible això.  I recordar, ho entendreu, que les dues 
últimes llars d’infants són llars d’infants fetes pel govern d’esquerres de la 



 

 

ciutat i que, per tant, perquè sempre hem cregut amb aquest tipus d’oferta 
educativa que ha de tenir una ciutat com la nostra. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Em sembla que el senyor Claver havia demanat la 
paraula... 
 
MANEL CLAVER 
 
Bueno, abans m’he oblidat, en la defensa de la moció, exposar que havíem 
arribat a un acord amb la transaccionalitat, estàvem d’acord.  Bé, el que volia 
és puntualitzar dues coses: una, que evidentment, ja he dit, ens hem de 
felicitar de que els serveis públics siguin apreciats.  Ho diem en tant de que 
molt sovint apareix per tots llocs que l’empresa pública o els serveis públics no 
són de prou qualitat.  Aquí tenim a la nostra ciutat un exemple, o almenys les 
famílies vilanovines consideren que sí que ho és, que sí ho és.  Evidentment, 
els senyors de la CUP, el senyor Arrufat, hi ha moltes prioritats a la ciutat, ja 
ho sabem, però constatem, o almenys hem cregut que aquesta és realment 
una prioritat, que hem d’iniciar els estudis per tal de, en un futur –esperem que 
sigui a curt termini, no a curt termini, a mitjà termini- es pugui solventar.  Res 
més. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, només per fer una reflexió final.  Jo crec que especialment en temes 
d’educació, en temes de tot allò que té que veure amb el món educatiu, és 
molt important que arribem a acords, que arribem al màxim consens, que 
arribem a les solucions més òptimes, que sempre són aquelles que es 
treballen en conjunt, i per tant, per part d’aquesta Regidoria m’agradaria que 
quedés palesa al Ple aquesta voluntat de trobar aquests acords, que segur 
que els trobarem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Per tant, passaríem a la votació.  Vots a favor de la 
moció?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció, amb la transacció incorporada, la qual s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 



 

 

 12. MOCIÓ DE LA CUP CONTRA LA CENTRALITAT DELS SÍMBOLS 
MONÀRQUICS AL PLE DE L’AJUNTAMENT. 

 
ALCALDESSA 
 
La propera moció és el punt número 12, moció de la CUP contra la centralitat 
dels símbols monàrquics al Ple de l’Ajuntament.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
L’Estat espanyol té com a cap d’Estat un monarca.  La restauració borbònica 
que es produí al país durant els anys 70 posà al capdavant de l’Estat l’hereu de 
la família dels Borbons, a petició del general Francisco Franco, dictador 
feixista, que nomenà l’actual Rei successor seu.  Als Països Catalans 
coneixem la família dels Borbons, entre d’altres, per haver protagonitzat la 
Guerra de Successió, que dugué a la desaparició de les nostres institucions, 
així com a la persecució de la nostra llengua i cultura i a la devastació del país.  
Precisament ahir, Onze de Setembre, els catalans del nord commemorem la 
caiguda d’una de les darreres ciutats que resistiren l’ocupació militar 
francoespanyola, Barcelona, així com al sud commemoren cada 25 d’abril la 
caiguda d’Almansa, un dels primers fortins que caigueren en mans de l’enemic. 
 
Des de llavors fins ara, passant per les dues repúbliques i els llargs anys de 
dictadura, Catalunya, i amb ella també i especialment la societat vilanovina, 
s’ha anat mostrant en repetides ocasions contrària al poder monàrquic i a la 
figura del rei, de la família dels Borbons i de la monarquia parlamentària, i a 
favor d’un estat laic i republicà.  Malgrat les dictadures sofertes i les guerres 
perdudes, avui en dia encara ens obliga l’Estat espanyol a penjar la foto de 
Juan Carlos I de Borbó a la nostra Sala de Plens, malgrat probablement una 
àmplia majoria de la nostra societat en rebutja la seva figura com a cap d’Estat. 
 
La legislació vigent obliga a que el retrat del monarca “presideixi” la Sala de 
Plens.  La voluntat inequívoca de la CUP, si d’ella depengués, seria retirar 
immediatament el retrat, conscients fins i tot d’estar cometent una il·legalitat i, 
per tant, prevaricació, per tal de mostrar la nostra insubmissió a la monarquia i 
a l’Estat espanyol. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Que es retiri de la Sala de Plens la foto del Rei Juan Carlos I de Borbón o, en 
el seu defecte, que passi a presidir-la en algun altre racó de la Sala de Plens.” 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyor Arrufat... senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, el govern ens ha demanat que deixem aquesta moció sobre la taula i, per 
tant, preferiríem que primer intervingui el govern i en tot cas després la 
defensarem. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  En nom del govern, tal i com ha esmentat en 
aquest cas el portaveu de la CUP, els hi hem plantejat doncs que davant de la 
seva moció ens donguin uns dies per estudiar potser una possible 
remodelació de tal com estan ubicades aquestes fotografies per tal que es 
pugui, diguem, seguir complint el que marca la legislació, però també doncs 
donant un tipus de valor estètic, però també històric, a la sala de Plens de 
l’Ajuntament, amb algunes propostes doncs que, per exemple, podríem passar 
per ubicar en un lloc més predominant qui és el fill predilecte de la ciutat, com 
és el quadre del president Macià, o en tot cas doncs que en puguem parlar i 
que quan arribem a una solució que més o menys sigui de consens, puguem 
veure si cal tornar a presentar la moció o no.  Per tant, és la postura del 
govern que els hi demanem que la deixin sobre la taula i que ens ho puguem 
mirar. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bé, doncs la deixarem sobre la taula.  I bé, només dir que la voluntat final 
del grup de la Candidatura d’Unitat és que la foto d’aquest personatge 
desaparegui del Ple de l’Ajuntament, però en tot cas doncs creiem que és un 
bon començament que deixi d’estar on és ara mateix, sobre l’alcaldessa.  
Gràcies. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, només una recomanació en el govern municipal, que en el 
moment en què estudiïn aquesta possible remodelació de la sala de Plens per 
reubicar la foto dels personatges que hi han en aquesta sala de Plens, 
il·lustres personatges tots ells, sense excepció, potser algú que ocupa una 
cadira no ho és tant, però en qualsevol cas... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez, li demano que no s’allargui. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, li anava a aconsellar que tinguessin en compte les opinions jurídiques i 
legals que els hi pugui formular el secretari al respecte, i que en fessin cas 
també.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Jo crec que el senyor Figueras així ho ha 
exposat, que es plantejarà una remodelació i tenint en compte totes les 
recomacions que tenim, eh? 
 
Finalment la moció es deixa sobre la taula. 
 

 14. MOCIÓ DE LA CUP PER LA MILLORA DE LA PROGRAMACIÓ DEL 
CINEMA BOSC. 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, passaríem al proper punt.  La moció que és el punt número 13 
havíem acordat que la posàvem, que es discutiria al final.  Per tant, ara 
passaríem a la 14, que és la moció de la CUP per a la millora de la 
programació del cinema Bosc.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
Disposar d’un cinema públic i municipal és un privilegi i una oportunitat que a 
Vilanova i la Geltrú tenim la sort de gaudir.  Les potencialitats i els beneficis 



 

 

que genera aquest espai han de revertir en la ciutadania, en el creixement 
d’una oferta cultural de primer nivell que, en lloc de substituir-la, ampliï la que 
ofereix l’empresa privada. 
 
No obstant això, des que la gestió del cinema Bosc és municipal, sense 
voluntat d’atribuir culpes a ningú i conscients de les dificultats inherents a 
aquesta tasca, s’ha trobat a faltar un criteri clar que mani les prioritats a l’hora 
de programar la cartellera. 
 
Atenent els criteris de rendiment econòmic, és evident que la gestió d’un 
cinema municipal s’ha de regir, també, per altres objectius, com poden ser la 
difusió de les pel·lícules en català, doblades o subtitulades, i l’atenció a 
gèneres alternatius com per exemple les pel·lícules d’autor, els documentals i 
els curtmetratges. 
 
A més a més, des de la CUP creiem important que les sales de visionat 
estiguin obertes a la ciutadania, oferint la possibilitat i els mitjans per organitzar 
cicles, per estrenar pel·lícules d’interès històric, social, cultural, etc., fora del 
circuit comercial i, fins i tot, d’oferir la possibilitat, a les persones i a les entitats 
que hi estiguin disposades, de col·laborar en l’elaboració de la cartellera, a 
partir de suggeriments i de les aportacions que puguin fer-hi. 
 
Per últim, i com a complement a totes aquestes qüestions, és necessari que 
els responsables municipals de la gestió del cinema Bosc cerquin solucions 
creatives i poc costoses per poder dur a terme els objectius plantejats, tals com 
arribar a acords amb festivals i cinemes fora de la nostra ciutat o fer convenis 
amb d’altres administracions que disposin de material cinematogràfic. 
 

ACORDS 
 

“PRIMER. Obrir la participació de persones i d’entitats en el disseny i la 
confecció de la cartellera del cinema Bosc, amb un paper actiu, de cercar la 
col·laboració, per part dels gestors del mateix. 
 
SEGON. Prioritzar el visionat de pel·lícules subtitulades o doblades al català. 
 
TERCER. Instar els responsables del cinema Bosc a prendre les mesures 
necessàries per obtenir material cinematogràfic fora del circuit comercial. 
 
QUART. Publicitar aquests acords amb els mitjans que estiguin a l’abast de 
l’Ajuntament per fer-los arribar a la ciutadania.” 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, en aquest Ple ja s’ha parlat, s’ha mencionat ja el concepte de 
participació ciutadana i des de la CUP entenem que els mecanismes de 
participació ciutadana han d’estar presents a totes les esferes de la vida 
pública per aproximar la societat civil a les institucions.  Que els ciutadans no 
són mers consumidors, ni usuaris, i per tant el que volem és que els ciutadans 
siguin actius en tots els àmbits que afectin el municipi.  És per això que, sota 
aquest plantejament, el que... el sentit d’aquesta moció de millora de la 
programació del cinema Bosc, el que pretenem és que la condició, que el fet 
de que sigui municipal el cinema, doncs ja que és una iniciativa pionera i que 
s’hi ha treballat força, i que la gestió ara mateix està en mans de Neàpolis, 
que la confecció de la cartellera sigui veritablement participativa i sense 
menystenir, això sí, tota la tasca feta fins ara per les persones qui ara 
elaboren la cartellera.   
 
La CUP en aquest sentit el que vol és incorporar algunes millores.  Per tenir 
exemples, aquesta setmana, si mirem la cartellera, hi ha vuit pel·lícules, totes 
elles comercials, quatre d’elles de fet ja estan als cinemes Lauren, i 
d’aquestes vuit pel·lícules set d’elles estan dirigides al públic infantil, són totes 
produccions americanes i de tota aquesta cartellera només hi ha una en 
català.  I és per això que plantegem primer, un dels acords que volíem prendre 
en aquest Ple a l’hora de replantejar el model, la manera de confeccionar la 
cartellera, sobretot era prioritzar el doblatge en català, o en el seu cas la 
versió subtitulada; també incloure la participació d’entitats, de persones 
vinculades al món del cinema, o de ciutadans amb especial interès en aquest 
món; i també diversificar els gèneres, perquè doncs ja comptem amb una 
programació del circuit comercial en els Lauren i entenem que el cinema 
municipal ha de tenir, ha de ser una eina també dins de la cultura per 
diversificar els gèneres d’autor, documentals, curtmetratges, el que sigui. 
 
És per això que demanem el vot favorable a aquesta moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Rius.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, moltes gràcies.  En primer lloc voldríem manifestar el compartiment, no?, 



 

 

que compartim des d’aquest equip de govern la sensibilitat que expresa en 
aquesta moció el grup de la CUP.  Com bé sabeu, el Bosc, el cinema Bosc 
municipal és un cinema que actualment està gestionat des d’una EPEL que és 
l’EPEL Neàpolis, de la qual jo en sóc regidora, forma part de la meva àrea, 
però justament aquesta sensibilitat ens fa posar sobre la taula que podem 
valorar si aquest ha de ser realment el funcionament que volem de com 
gestionar aquest cinema.   Tot i que em consta el gran esforç que ha fet 
l’actual gestió des de Neàpolis del cinema i podria fer un llistat de la quantitat 
de coses participatives que s’han anat fent.  Però sense entrar en això, sí que 
creiem que la programació d’un cinema forma part del que té que veure amb 
la cultura que podem donar des d’aquest àmbit municipal, i en aquest sentit, 
manifestant això, donc la paraula a la meva companya, la regidora de Cultura, 
la Marijó Riba. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Senyora Riba. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Hola, bona tarda.  És voluntat d’aquesta Regidoria de Cultura, d’aquest 
govern, per descomptat, la implicació màxima del màxim possible de la 
ciutadania en les programacions d’oferta cultural de la ciutat, per lo tant 
entenem que el cinema és una oferta cultural i per això hem decidit assumir-
ho d’aquesta manera i segurament serà així.  La gestió de la programació 
passarà a la Regidoria de Cultura. 
 
Tot i així cal advertir i cal tenir present que la complexitat del funcionament del 
sector del cinema és important.  No és el mateix que la programació de teatre, 
que la programació de música o altre tipo d’oferta cultural.  Hi ha una bona 
part de negociació mercantil que potser s’allunya moltes vegades de lo que és 
el tarannà de l’administració, la manera de poguer negociar coses 
l’administració.  Tot i així entenem que hi ha una part d’aquesta oferta 
cinematogràfica que sí que està suportada per l’administració pública, i que 
són justament la part no comercial, eh?, o sigui que és la... les versions 
originals, les pel·lícules d’autor, procurar que cada vegada hi hagi més cinema 
en català.  En tot això hi estem absolutament d’acord. 
 
Pel que fa al cinema municipal en concret que tenim aquí a Vilanova, el 
cinema Bosc, caldrà esperar per això en aquests moments a veure què passa 
a la finalització del contracte amb la propietat que hi ha del cinema Bosc, 
perquè finalitza al juny del 2012, si no tinc mal entès, i de moment no sabem 
què pot passar amb aquest espai, amb aquest equipament.  De totes maneres 
imaginem-nos que això continua tal com està, per lo tant treballarem, ens 



 

 

agradaria treballar a través de la Comissió Informativa de Cultura en aquest 
cas, aquestes noves fórmules de participació ciutadana al màxim possible, no 
només amb la programació de cinema, sinó amb tota l’oferta cultural.  Això és 
una cosa que en el PAM també es dirà i que es volia proposar des d’aquesta 
Regidoria. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Per tant, hem presentat al grup de la CUP una transacció en el primer punt, 
que entenc han compartit, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, passaríem... per tant, la transaccional està acceptada.  Obriríem un torn de 
paraules.  Sí?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
La transaccional diu: “Treballar dins la Comissió Informativa que inclou la 
Regidoria de Cultura una proposta de noves formes més participatives a l’hora 
d’establir la programació del cinema municipal.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.   
 
ARIADNA LLORENS 
 
Només afecta al punt número 1. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, es modifica el punt número 1 i queda substituït pel text que la senyora Rius 
ha llegit. 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas... bé, primer manifestar una mica la sorpresa en aquest sentit del 
nostre grup municipal, que en el Ple doncs ens assabentem això, doncs, de la 
voluntat del govern de canviar l’organització, les competències, o bé, 
simplement és manifestar en aquest cas la sorpresa que a l’hora de discutir o 
debatre el contingut d’una moció doncs ni a les diferents comisions 



 

 

informatives que fins ara hem tingut no s’ha manifestat aquest canvi de 
voluntat, que en tot cas doncs es manifesta avui, que passi a Cultura i que 
deixi de portar la gestió o la programació l’EPE de Neàpolis.  Simplement és 
manifestar la sorpresa que ens acabem d’assabentar d’aquesta voluntat del 
govern.  En tot cas no ens havia arribat a través de la comisió informativa.  Em 
diuen que no, però en tot cas bueno, ja m’ho explicaran. 
 
Segona, doncs és per a nosaltres, i aquest crec que és l’esperit de la moció, i 
en tot cas estarem a favor també de la transaccional per poder parlar 
obertament i amb consens, doncs de... i entenem que ha de ser així, que la 
programació del cinema doncs és una programació que pot donar-li doncs a la 
nostra ciutat un major nivell qualitatiu cultural, i evidentment en aquests 
moments també doncs pot ser un important impuls al procés de treball, per 
exemple, per la llengua catalana, que doncs veiem que... i ho hem fet a baix, 
conjuntament amb tota la ciutadania, doncs intentar vetllar perquè no la 
posem en perill tota la política lingüística d’immersió lingüística que hem tingut 
al llarg dels anys, i al cinema i l’audiovisual, i en aquest sentit que 
municipalment tinguem aquesta iniciativa, un cinema municipal a la ciutat per 
treballar-hi, doncs crec que és important.  I per tant, doncs amb la resta de 
punts creiem que estem totalment d’acord. 
 
I en tot cas fer una demanda i una sol·licitud a l’espera de les negociacions i 
plantegem que es mantinguin unes bones negociacions i un procés realment 
amb la propietat del cinema Bosc per a garantir, en la mesura del possible, i 
posar tota la nostra disposició municipal, en fer possible doncs que 
mantinguem doncs el cinema Bosc amb la centralitat que suposa que estigui a 
la rambla, un cinema de la nostra ciutat, un cinema històric, i que en tot cas 
nosaltres volem, manifestem, doncs, i encoratgem el govern i animem el 
govern a que doncs es negociï com hauria de ser amb la propietat doncs 
perquè aquest cinema continuï a poder ser durant molts anys cinema 
municipal. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Per posicionar el nostre vot, que serà favorable.  Però primer vull també fer 
unes consideracions, tot i que votarem a favor.  En el punt dos, prioritzar el 
visionat de pel·lícules subtitulades i doblades al català, estaríem d’acord, tot i 
que creiem molt important de que es facin moltes pel·lícules també en versió 
original en anglès, o en altres llengües, perquè és molt important des d’un 
punt de vista educatiu, des d’un punt de vista cultural.  I ja dic, faig un esforç 



 

 

per entendre lo que vol dir el circuit, o sigui, el circuit no comercial.  Crec que 
ho puc entendre lo que es vol dir, tot i que no tenim clar del tot què és 
comercial i què deixa de ser comercial.  O sigui, en tot cas ja dic, nosaltres 
votarem aquesta moció favorablement, entenem que amb la transaccional que 
s’ha proposat des de l’equip de govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Doncs cinema d’autor, cinema no necessàriament vinculat a les grans 
productores, a les grans produccions, documentals, qüestions més 
educatives, i a més a més, en la mesura del possible, en versió original 
subtitulat en català, i en la mesura del possible subtitulat en català.  A mi em 
consta que l’esforç que s’ha fet per part dels tècnics perquè això fos possible 
és alt, però les dificultats són extremes, perquè el mercat que hi ha amb 
relació a aquest món doncs és molt... no sé si pervers és la paraula, però molt 
marcat, diguem-ne, en una direcció en la que la nostra llengua doncs està 
amb una debilitat extrema, i aleshores és molt difícil, sembla ser, en ocasions 
trobar justament doncs produccions en català, produccions subtitulades en 
català, etc.  Em consta que es fa l’esforç màxim possible per aconseguir-les, 
però em sembla que és bo que des del Ple municipal animem en aquesta 
direcció, que és en la línia doncs que va la moció de la Candidatura d’Unitat 
Popular, que em sembla molt adequada, com també l’altre element que és el 
d’intentar obrir la seva no gestió, sinó la seva... el seu catàleg, diguem-ne, la 
seva programació, a l’opinió també ciutadana d’entitats, etc. 
 
Però també aprofito l’ocasió, perquè ha sortit aquesta qüestió, per demanar-
los que explícitament que ens informin d’una forma detallada respecte de les 
negociacions.  Perquè vostès van votar en contra, es van abstenir i van 
posicionar-se en la seva intervenció en l’EPEL Neàpolis en contra de que 
l’Ajuntament assumís la gestió del cinema públic.  I es van abstenir 
posicionant-se en contra perquè manifestaven que consideraven que 
l’Ajuntament, o l’EPEL Neàpolis, és a dir, lo públic, per entendre’ns, amb 
aquesta acció estava fent competència als Lauren.  Comprendran que amb 
aquesta circumstància ens fa... ens fa... -que es fa competència deslleial, 
exactament es va dir això-, ens fa por que la negociació es faci amb poc 
entusiasme, com a conseqüència de que inicialment la seva opinió era 
contrària a que l’Ajuntament gestionés això.  I que no passi que ens trobem el 
dia abans que resulta que la propietat tingui una opinió molt tancada i que no 
hi hagi més possibilitat que la de renunciar a aquest servei públic, que em 
sembla que és molt necessari.  I és necessari perquè és veritat que 



 

 

l’Ajuntament no necessàriament ha de prestar un servei públic de cinema, 
però em sembla que en la mesura que l’únic servei de cinema que existeix en 
aquest cas privat és a les afores de la ciutat, l’oportunitat de tenir un servei 
públic de cinema, que a més a més pugui tenir la dimensió que expresa la 
Candidatura d’Unitat Popular a la moció, és positiu per a la cultura, en la línia 
del que comentava també la regidora.  Per totes aquestes circumstàncies i 
amb aquest prec de que ens mantinguin amb temps, no l’últim dia, 
detalladament informats respecte de les negociacions, nosaltres votarem a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Ben bé no és el tema que s’està debatent ara, però en 
tot cas el que sí que li demanaria és que quan fagi referència als 
posicionaments en altres organismes, sigui més rigorós.  Res més. 
 
Passo la paraula a la senyora Llorens. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Per una qüestió d’ordre.  Jo li pregaria que tingués respecte a l’opinió dels 
altres.  És a dir, jo expreso una qüestió que va succeir en l’EPEL Neàpolis el 
dia que es va firmar el conveni, i és que el representant de Convergència i 
Unió es va abstenir i va manifestar que creia que l’Ajuntament no havia 
d’assumir aquestes tasques, perquè era fer competència deslleial.  Això no és 
falta de rigor, això és un fet que es va produir, i com a conseqüència d’aquest 
fet tinc tot el dret del món a demanar al govern que en les negociacions, com 
a conseqüència de que inicialment no eren partidaris de l’existència d’un 
cinema públic a la ciutat, ens tinguin informats als grups de l’oposició.  Ara, si 
m’ha de fer el catàleg del que podem opinar i del que no, demanaria que ens 
ho passés a la Junta de Portaveus. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, no ha estat pas això el que he dit, jo li he dit que no era el tema 
que estàvem debatent i sí que li he demanat rigor quan fagi referència als 
posicionaments, perquè no va ser exactament així, però en tot cas ara no és 
el tema. 
 
Senyor Elena, jo crec que ara passo la paraula a la senyora Llorens, que crec 
que el tema està ja suficientment explicat. 
 
 
 



 

 

ARIADNA LLORENS 
 
No, simplement, simplement un aclariment, perquè en cap cas hem parlat de 
lo que és pròpiament la gestió del cinema, ni de modificar la gestió, sinó que 
volem fer palès és la voluntat d’aquest govern de que la programació del 
cinema, donat que és un cinema municipal, té que tenir una funció clarament 
cultural.  Si al final tenim un cinema amb una voluntat comercial, que és lo que 
expresava, entenc, la moció de la CUP, sí que podríem parlar d’una certa 
competència deslleial.  O sigui, la nostra obligació com a municipi, si 
mantenim una programació cultural, és de que aquest cinema sigui 
veritablement una eina d’incrementar la cultura i de donar aquells serveis 
culturals que volem donar, o creiem que és necessari que es donguin des d’un 
municipi.  Per tant, en cap cas parlem en aquest moment de gestió, sinó 
pròpiament de la definició de la programació del cinema, que creiem que ha 
de fer-se des de l’entorn de la Regidoria de Cultura, donada que és 
claríssimament una opció de cultura de ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez.  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Un moment, simplement per demanar disculpes.  En tot cas ha estat un error 
meu d’intercanviar amb el regidor que està present a la Comisió Informativa 
que es va fer el divendres, i que no m’havia inf... bueno, i que no ens havíem 
comentat que això es va treballar o comentar i explicar la Comisió Informativa, 
i per tant ha estat un error meu i demano excuses en tot cas per la part 
aquesta. 
 
Sí que mantinc el que deia respecte al posicionament del grup sobre... el 
posicionament i la demanda que fèiem sobre l’estat de les negociacions, que 
també com a grup volem que es segueixin... seguir-les fil per randa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Per tant, jo crec que els punts de vista ja han 
estat suficientment exposats i passaríem a la votació.  Vots a favor de la 
moció?  S’aprova per unanimitat dels assistents. 
 
Es vota la moció amb la incorporació de la transacció, la qual s’aprova per 
unanimitat dels assistents. 
 
El text aprovat és el següent: 



 

 

“PRIMER. Treballar, dins la Comissió Informativa que inclou la Regidoria de 
Cultura, una proposta de noves formes més participatives a l’hora d’establir la 
programació del cinema municipal. 
 
SEGON. Prioritzar el visionat de pel·lícules subtitulades o doblades al català. 
 
TERCER. Instar els responsables del cinema Bosc a prendre les mesures 
necessàries per obtenir material cinematogràfic fora del circuit comercial. 
 
QUART. Publicitar aquests acords amb els mitjans que estiguin a l’abast de 
l’Ajuntament per fer-los arribar a la ciutadania.” 
 

 15. MOCIÓ DEL PSC PER REDUIR L’IMPACTE DE LA RETALLADA 
ECONÒMICA EN LES FAMÍLIES QUE TENEN FILLS EN LLARS 
D’INFANTS I ESCOLES DE MÚSICA. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt número 15, que és la moció del PSC per reduir l’impacte de 
la retallada econòmica en les famílies que tenen fills en llars d’infants i escoles 
de música.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
En darrers anys els diferents governs de la Generalitat han fet un esforç 
notable per dotar de centres educatius necessaris les poblacions catalanes. La 
nostra ciutat no n’ha estat una excepció: s’han obert noves llars d’infants, 
noves escoles i un institut, a més  d’aconseguir que l’escola de música Mestre 
Montserrat passés a ser conservatori. 
 
El governs catalanistes i d’esquerres van creure en el seu moment que el país 
havia de fer un pas endavant en el desenvolupament de l’oferta educativa, i 
aquest esforç s’ha vist reflectit també a la nostra ciutat. Malgrat que encara 
faltava per assolir els nivells òptims, l’augment en el percentatge de dedicació 
pressupostària a la millora de l’ensenyament havia estat una constant. 
 
Emparant-se en la situació econòmica que viu el nostre país, aquests darrers 
mesos el govern de CIU a la Generalitat està aprovant un seguit de retallades 
diversos àmbits socials. Hem estat i som espectadors de reduccions 
pressupostàries en molts àmbits dels serveis públics, però és evident que on 
aquestes retallades es fan més sensibles és en els àmbits dels serveis 
sanitaris, els assistencials i  els educatius. 
 
A primers d’agost, fruit de l’aprovació del pressupost d’aquest any aprovat pel 



 

 

Govern de CiU a la Generalitat, ens hem assabentat per la premsa que la 
subvenció que la Generalitat atorgava per alumne a les llars d’infants i a les 
escoles de música es reduirà enguany un 11% i un 23% respectivament. Amb 
l’agreujant que aquesta mesura té caràcter retroactiu, i amb els períodes de 
matriculació pel curs 2011-2012 ja finalitzats. 
 
Això vol dir que les famílies o el nostre ajuntament hauran de fer front a la 
diferència econòmica que això suposa o vetllar perquè els serveis que oferiran 
aquests centres educatius no se’n ressentin. 
  
Davant d’aquesta iniciativa del govern de CiU a la Generalitat, malgrat 
entendre la situació econòmica que s’està vivint a tot l’estat, creiem que com a 
municipi hem de mostrar el nostre més rebuig a la solució adoptada. Creiem 
que dedicar esforços per millorar la qualitat de l’ensenyament és un dels 
deures obligats que ha de proposar-se un govern de la Generalitat, i una 
reducció pressupostària com la que es proposa, que se suma a la reducció que 
han patit en els pressupostos de funcionament d’aquest curs de les escoles i 
els instituts públics i que es notaran en el segon semestre de l’any, no és la 
manera d’apostar pel futur del país. 
 
Entenem que els diners dedicats a l’educació, a l’atenció sanitària o l’atenció 
social, han de ser les darreres reduccions que s’ha de plantejar un govern que 
creu en el futur dels seus ciutadans. Entenem que mereixen una priorització 
pressupostària. 
 
D’altra banda, no entenem que el Govern municipal de CiU no hagi informat 
adequadament a la resta de grups polítics municipals de la retallada prevista a 
una setmana d’iniciar el curs escolar, quan es tracta de reduccions importants 
a les quals caldrà fer front. 
 
Per tot això, el grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Mostrar el nostre malestar al Govern de CiU a la Generalitat per la 
reducció pressupostaria proposada per a les llars d’infants i les escoles de 
música, que es reduirà enguany un 11% i un 23% per alumne, ja que molt 
probablement la diferència repercutirà en les famílies i la qualitat del servei, i 
mostrar el nostre rebuig a les formes com s’ha pres aquesta decisió sense 
haver tingut en compte les observacions que han fet arribar el món 
municipalista en el sentit d’alertar de les conseqüències que tindria per als 
ajuntaments aplicar la mesura i fer arribar aquest malestar a la consellera 
d’Ensenyament i al President de la Generalitat.  
 
SEGON. Que, davant la immediatesa de l’aplicació d’aquesta mesura, el 



 

 

govern municipal faci front aquest curs a la diferència econòmica que es 
planteja, si es dóna el cas,  per tal que les famílies no hagin d’assumir en 
solitari l’esforç econòmic que aquesta retallada suposa. 
 
TERCER. Que el govern municipal es comprometi a mantenir la qualitat dels 
serveis educatius en aquests centres, buscant solucions imaginatives que 
ajudin a reduir pressupostos sense reduir serveis tant a les llars d’infants 
municipals com a l’escola municipal Mestre Montserrat.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Comentar primer que hi ha una proposta de 
transaccional del grup d’Iniciativa per Catalunya, que ha fet arribar i no sé 
exactament... l’heu fer arribar en els altres grups? 
 
(...) 
 
Bé, és la primera vegada que em trobo amb la situació aquesta... a la prèvia ja 
hi ha una transaccional.  Bé, comencem.  Aquest estiu el govern de la 
Generalitat va aprovar el seu pressupost; al mateix moment aprovava una 
sèrie de mesures, entre elles doncs eliminar l’impost de successions i una 
d’elles, de les moltes coses que s’aprovava en aquest pressupost, era la 
reducció –per a uns retallada, per a la resta del món- de dotació 
pressupostària per al món educatiu.  Es feia, de fet, es feia... doncs es complia 
allò que s’havia anat anunciant en els centres de primària i de secundària 
durant el primer semestre, que s’havia fet arribar en aquells consells escolars 
dels quals parlava el senyor Claver, i als equips directius, que hi hauria una 
reducció durant aquest any 2011 d’entre el vint i... bé, les quantitats 
oscil·laven, tampoc no és tan important, però que hi havia una retallada d’un 
20 i escaig per cent en funció del centre, uns eren menys, era un 18, uns 
altres el 23, etc., en el qual es va dir que probablement, quan s’aprovés el 
pressupost de la Generalitat aquesta reducció doncs s’arrodoniria, es 
retallaria, i no seria tan gran.  Després, no sé com ha quedat la qüestió, però 
en qualsevol cas sembla, sembla ser, perquè per alguns centres que he pogut 
saber, que la retallada s’ha fet efectiva i per tant s’ha produït ja de facto per a 
tot l’any 2011, amb el consegüent problema que tindran els centres, sobretot 
en aquest segon semestre, per fer front a despeses de funcionament del 
centre, eh?, despeses de funcionament, no parlem de professorat, que això va 
per un altre capítol. 
 



 

 

Bé, en aquest... dit això, en aquesta aprovació de pressupost es va parlar 
també d’una retallada que no estava prevista, no estava anunciada en principi, 
que era la retallada de la dotació pressupostària en llars d’infants i escoles de 
música.  Al mes d’agost sabem, per notes de premsa, i també... em sembla 
que la senyora alcaldesa també va fer manifestacions en aquest sentit, doncs 
s’esmentava que hi havia la intenció de retallar o reduir el pressupost.  Es 
parlava d’una quantitat superior, al final va ser un 11% per a les llars d’infants, 
i un 23% per a les escoles de música, en la dotació o l’ajut que dóna la 
Generalitat per alumne escolaritzat en llars d’infants i escoles de música en els 
municipis.  És a dir, la Generalitat fa uns pagaments, que per això hi ha les 
llars d’infants municipals, perquè estan doncs concertades amb el 
Departament d’Ensenyament, i la Generalitat fa front doncs... fa uns ajuts, en 
aquest cas era fins a 1.800 euros per alumne en el cas de llars d’infants, si 
no... les quantitats potser m’equivoco, però més o menys és així, i plantejava 
doncs una reducció, una reducció que algú hauria de fer front.  Això, aquesta 
és una quantitat que la Generalitat paga a l’Ajuntament perquè pugui fer 
funcionar les llars d’infants i les escoles de música.  
 
El que pretén la moció bàsicament és que no siguin les famílies qui pateixin 
les conseqüències d’aquesta retallada.  La solució, suposo que n’hi deu haver 
unes quantes, la primera bàsicament seria que la Generalitat no fes retallades 
en aquest sentit, en el món educatiu.  És una falta de visió de futur no invertir 
en l’educació, no invertir en els sectors més febles i per tant creiem que, tal 
com diu en... es diu en altres llocs, i a més a més aquests dies a la resta 
d’Espanya hi ha un malestar important, aquí ja hi va ser fa uns mesos, no 
podem reduir la despesa o la inversió –per a uns és despesa i per a nosaltres 
és inversió- educativa d’aquesta forma i menys a l’estiu, i sense posar-nos 
d’acord amb la resta d’organismes que estan... que actuen, eh?, en tot aquest 
entramat.  
 
Bé, aquesta era la proposta del Departament d’Ensenyament.  Nosaltres, jo 
personalment volia esperar la moció, a presentar la moció fins a tenir una 
certa informació, però és clar, avui és 12 de setembre, jo he fet classes, i tot el 
país està fent classes, ha començat, i en fi, no sabem res més.  El pressupost 
està aprovat, està aprovat, per tant aquestes quantitats creiem que fóra bo 
que el govern informés, el govern de la ciutat informés a com poden afectar.  
Si no afecten a les famílies fantàstic, els donarem suport, i si afecten a les 
famílies, home, no ho veiem correcte.  Eh?, per tant sí que volíem en general 
demostrar el nostre malestar. 
 
La moció, com que no teníem la informació i com que, de fet, vas preguntant 
als equips directius i sí que tothom sap, i fins i tot entenc que membres del 
govern saben que hi ha hagut aquestes retallades, però que no sabem 
exactament les quantitats, però que sabem que a final d’any aquests números 



 

 

no hi seran, molt ens temem que l’Ajuntament de Vilanova haurà de fer front, 
en el cas de les llars d’infants probablement he calculat més o menys uns 40-
45.000 euros, i l’escola de música no ho he calculat, de més, que hauran de 
sortir d’algun lloc.  Aleshores, home, jo el que demanaria és demanem a la 
Generalitat que aquests diners, almenys aquest any, faci front a aquesta 
inversió de futur i que sobretot, si hem de retallar, no retallem l’educació, ni la 
sanitat, ni l’atenció social.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Martorell.  Senyora Riba. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Llavorens entenc que... només una qüestió de forma.  Estem parlant de la 
moció tal qual està presentada pel Partit Socialista de Catalunya, no hi ha cap 
transacció... és que ha començat dient que havia acceptat la transacció, però 
que no ha passat per l’equip de govern, que entenc que és qui pot acceptar 
una transacció, i per tant... 
 
(...) 
 
Sí, però en quansevol cas s’informa al govern de la transacció.  Jo no estic 
informada de la transacció.  Per tant, per això pregunto que si estem votant 
una transacció de la qual no estem informades, o ens referim a la versió 
original? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Se suposa que ara tindran el grup, els altres grups paraula i ens explicarà la 
senyora Sánchez... 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Però jo no em puc posicionar davant d’una... si ens posicionem com a govern, 
ens posicionem davant de tal qual està la... 
 
ALCALDESSA 
 
Jo entenc que la persona que presenta la moció és la que en tot cas ha de 
presentar la transacció. 
 
 
 



 

 

JOAN MARTORELL 
 
Clar, nosaltres acceptàvem ja la transacció. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, però si no la coneixem no ens podem posicionar. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Però entenc que primer l’hauria d’explicar i fer-vos arribar, eh?, això 
lògicament, sinó no té lògica.  En qualsevol cas, la moció... originàriament la 
moció existeix, que és la que vam presentar, i el significat és aquest.  No sé si 
s’acaba d’entendre, però és la queixa formal de... del govern. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Senyor secretari. 
 
SECRETARI 
 
El que presenta la moció és el PSC, llavorens, si hi ha una transacció s’ha de 
manifestar si l’accepta o no, i si la defensa o no.  Si convalida l’explicació dient 
que ja incorpora en l’explicació la moció, ja no caldria parlar més, però en tot 
cas el que es defensaria seria la nova proposta. 
 
ALCALDESSA 
 
Per això nosaltres demanàvem que s’expliqués la transacció. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Però l’ha d’explicar qui presenta la moció. 
 
SECRETARI 
 
Si es convalida l’explicació respecte a la transacció, ja estaria, no faria falta 
parlar més. 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas jo penso que, tal com està indicant el secretari, secretari entenem 
que...  
 



 

 

SECRETARI 
 
Hem de partir d’aquí, no? 
 
ALCALDESSA 
 
... que ho ha d’explicar la persona que ha presentat la moció.  Està d’acord, 
senyor secretari.  Per tant, senyor Martorell, li agrairia que plantegés la 
transacció, la transacció que li han presentat i que vostè ha acceptat com a 
titular. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, no, jo puc llegir la transacció, de fet el text el llegeixo i, si estan d’acord, 
doncs endavant, i si no, doncs votem. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, entenc que si el secretari indica que aquesta és la manera de procedir, jo 
crec que hauríem de fer-ho així, i per tant li demanaria que llegís la transacció. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Cap problema, però entenia que home, l’havia de defensar el grup d’Iniciativa, 
que és qui se l’ha treballat, diguem, no?  Però bueno, ja farem la feina. 
 
Es tracta de l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat per a les escoles de música i per a les llars d’infants per al 
passat curs 2010-2011. 
 
SEGON. Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis, en el marc 
de la comissió mixta del Departament d’Educació – Entitats Municipalistes 
(Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les 
addendes específiques signades amb el nostre Ajuntament fins al curs 2010-
2011. 
 
TERCER. Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres 
d’ensenyament de música garantint el compliment dels convenis signats amb 
les entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels 
serveis i els equipaments municipals. 
 



 

 

QUART. Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música, a totes les associacions de pares i mares de 
les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola de Música del municipi.” 
 
Aquest és el contingut d’aquesta transaccional.  Quan parlem d’aquests 
acords és bàsicament aquesta quantitat, aquesta xifra que hem dit, que hi 
havia un acord d’anar fent front al pagament de la Generalitat als ajuntaments, 
amb aquesta quantitat que sabran millor vostès que jo quina quantitat era, i 
que a partir d’aquest any doncs aquesta quantitat no es pagarà, i a més, el 
que és pitjor, és que amb caràcter retroactiu, és a dir, des del gener fins al 
desembre del 2011, quan ja les taxes i tot pel curs passat ja es van aprovar, 
evidentment, i es van pagar, eh? 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Gràcies, senyor Martorell.  Entendrà que com a govern per 
posicionar-nos hem de saber de què es tracta, a part que així s’indica des del 
secretari. 
 
Passo la paraula a la senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí.  Jo diria que quan es presenta una transacció on les modificacions són de 
l’ordre d’alguns mots, algunes condicions, podem valorar-les.  Aquest canvi 
tan substancial amb lo que és l’argumentació i els acords, jo sóc incapaç –i 
perdoni’m la meva humilitat- de poder-me posicionar amb aquest minut i mig.  
Per tant, passaré la paraula a la meva companya Marijó, com a responsable 
de l’Escola de Música, que donarà la resposta del govern que teníem 
preparada per a la primera moció original, i davant de la transacció nosaltres 
no podem posicionar-nos.  Insisteixo, perquè és una transacció massa 
modificada, perquè en un minut ara aquí... perdoneu-me, eh?, i si voleu la 
deixem sobre la taula i la podem discutir en el proper Ple.  Us ho... 
demanaríem que si voleu que parlem de la transacció tal qual està posada, ho 
deixem sobre la taula i ho parlem en el proper Ple. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell. 
 
 
 



 

 

JOAN MARTORELL 
 
Sí, perdoni, que anava a parlar sense el micro.  No, votem l’original, ja que hi 
ha aquest petit embolic, doncs votem el text original i, sense doncs poder 
pensar que... sense evitar que potser aquest altre redactat vingui un altre dia, 
si no... si és necessari, eh?, val? 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, quedem així.  Doncs així tornem a partir de la moció inicial, que 
tothom coneix perfectament, i passaria la paraula a la senyora Riba per 
posicionar el govern. 
 
MARIA JOSEP RIBA 
 
Hola, gràcies alcaldessa.  Nosaltres volíem demanar votar separadament el 
primer punt dels altres dos.  I al primer punt ens posicionàvem en contra, en el 
sentit de que no entenem que sigui... o sigui, m’explicaré primer, el motiu és 
que aquestes xifres de les que estem parlant no se’ns han notificat encara 
oficialment, o sigui, realment no tenim una notificació oficial de cap de les 
xifres, ni de les llars d’infants ni de les escoles de música.  Llavors ens 
esperàvem realment a tenir aquestes xifres, aquestes quantitats, per poguer 
parlar-ho a les comissions informatives.  De totes maneres, us informo que a 8 
de setembre, que això devia ser divendres passat, es va parlar telefònicament, 
per lo tant no és cap notificació oficial, i se’ns va dir que l’escola de música, de 
les llars d’infants no sabem, que l’escola de música és molt possible que 
quedés enlloc dels 600 euros d’aportació que hi havia per alumne l’any 
passat, al 2010, aquest any quedaria en 460, però tot i així repeteixo que no 
hem rebut la notificació oficial.  Per tant, no ens volíem posicionar ni fer 
valoracions de política, que entenc que potser aquí no és el marc adequat de 
valoracions de política general de país, i en el primer punt volíem votar en 
contra. 
 
No així en els punts 2 i 3, que votarem a favor.  Doncs com... bueno, és 
voluntat d’aquest govern prioritzar aquests serveis, tant de l’escola de música 
com de les llars d’infants, i per tant en aquests moments, tal com estava 
plantejat en la moció original, que és el que estem ara debatent, doncs el 
govern local es farà càrrec del 100% del que correspon tant a les llars 
d’infants com a l’escola de música, de lo que és el 2011, eh?  De totes 
maneres us voldria recordar, també informar, aprofitar, per comentar que les 
taxes que afecten a l’escola de música han estat congelades des del 2001 i 
les de les llars d’infants des del 2009, i això és una dada que potser hauríem 
de tenir també present. 
 



 

 

Nosaltres buscarem a través de la Comisió Informativa i també dels 
professionals de la casa totes les mesures possibles perquè els serveis no 
se’n ressenteixin i poguer assumir aquest estalvi, que d’entrada assumirem al 
100% el govern local, l’Ajuntament, perdó. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  En tot cas demanaria si accepten la possibilitat de 
fer... de votar-ho per separat.  Senyor Martorell, sí?  Doncs si és així, llavors 
obriríem un torn de paraules.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas demano excuses en el sentit de no haver fet arribar a la resta de 
grups la possibilitat de la transacció, però en tot cas ens permetem doncs en 
el proper Ple o en una Comisió Informativa, doncs presentar els acords que 
volem, que tot i entenent –i evidentment votarem favorablement la moció que 
presenta el Partit Socialista sobre les retallades-, volem ser més clars i més 
contundents respecte doncs a la política de retallades en el món educatiu, i 
concretament en el tema de les llars d’infants, el suport que es dóna a les 
famílies de les llars d’infants i als ensenyaments musicals.  
 
Perquè primer, per una qüestió democràtica.  És que el govern de la 
Generalitat s’ha saltat per la torera doncs els acords, els acords a què ha 
arribat amb les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació, respecte als convenis que ha de realitzar amb aquests 
ensenyaments.  I a més, no se’ls ha saltat a partir d’ara i en endavant, sinó 
que se’ls ha saltat amb retroactivitat.  I per tant, per a nosaltres doncs això és 
un greuge, a part d’econòmic i per la situació evidentment de les finances 
municipals o de les finances familiars, doncs un greu error en la forma de 
saltar-se acords i consensos amb les entitats municipalistes i evidentment amb 
el nostre Ajuntament i amb la nostra institució, que acorda i convenia doncs 
quins seran aquests suports.  S’ho està saltant, i això ho volíem doncs 
explicitar.  I per tant, per un costat demanàvem i rebutjàvem les anunciades 
retallades que el Departament d’Ensenyament fa respecte a les escoles, 
l’incompliment d’aquests acords, i volíem també doncs denunciar 
l’incompliment d’aquests acords, i sobretot, primer, ni volem que s’ho 
carreguin les famílies, ni volem que s’ho carregui les finances municipals, i per 
tant qui ho ha de solventar és la Generalitat de Catalunya.  I el que 
reclamàvem amb l’acord és que mantingui aquests suports i no retalli aquests 
ensenyaments.  I per tant, doncs, esperarem o a la propera Comisió 
Informativa o al proper Ple doncs presentar aquestes transaccions d’una 
forma més adient que avui.  Demanem, continuo reiterant les excuses, i en tot 
cas votarem favorablement la moció del PSC. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  En tot cas crec que s’ha comentat de que la 
comunicació oficial no la tenim i, per tant, en aquest sentit no podem 
posicionar-nos.  I crec que també ha quedat clar que la voluntat d’aquest 
govern és que les famílies no es vegin perjudicades per aquest fet. 
 
Més paraules?  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
No afegirem res més al que s’ha dit.  Nosaltres haguéssim acceptat la 
transaccional, bueno, haguéssim fet alguna... hi ha punts que es repeteixen en 
tot cas entre la moció original i les quatre transaccionals, però bueno, el fet és 
que la moció del Partit Socialista aporta, en tot cas, també un interès concret 
amb la situació a Vilanova i un interès concret en com resoldre-la també des 
de la institució municipal i res més, perquè els arguments ja han estat dits.  El 
grup de la Candidatura d’Unitat Popular hi votarà a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Bueno, per no reiterar-me, bueno pues tothom crec que 
les retallades de la Generalitat les estem vivint, tothom, i jo personalment en 
primera persona també.  Ningú es farà càrrec de les despeses i bueno, pues 
mantenir-los que votarem a favor d’aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  En tot cas, penso, abans de tornar a començar a donar el torn de 
paraules, la senyora... passo la paraula primer a la senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, no, només doncs recordar, recordar que, tal com ha dit la meva companya, 
la Marijó Riba, aquest govern assumirà, tot i la precarietat econòmica en la 
que ens trobem, tema que apareixerà a continuació, assumirà la diferència 
que pugui existir entre el finançament que hi ha hagut aquest curs del curs 
que ve, és a dir, entre lo que deixi de subvencionar la Generalitat i lo que 
venia subvencionant.  Per tant, nosaltres, des de l’Ajuntament farem aquest 



 

 

esforç d’invertir en formació, d’invertir en ensenyament, tot, tot i la situació 
econòmica en la que ens trobem.  Crec que és un punt que val la pena que 
quedi prou clar que és un compromís que assumim. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, jo només volia apuntar, quan parlava la senyora Riba m’ha vingut al cap 
aquell vers d’en Foix, “Ho sap tothom i és profecia”, però el que passa que 
aquí ho sap tothom que hi ha retallades, és profecia, però veig que el govern 
doncs fa servir aquest argument per doncs agafar un paper i guanyar temps, 
no?  En qualsevol cas, accepto i felicito doncs aquesta intenció de resoldre el 
problema.  No és la situació, tal com ja havia dit al principi, perquè a més a 
l’hora d’escriure-ho amb la transacció crec que quedava més ben reflectit tot 
plegat, la intenció de que l’Ajuntament fes front a aquesta diferència, hauria de 
ser un paper de la Generalitat, hi han altres coses per prioritzar retallar i no 
pas l’educació, però si es pot posar solució a aquest problema, encantats de 
la vida. 
 
I després, lamentar que hagi d’haver... hàgim hagut de portar una moció en el 
Ple per una problemàtica que es pot parlar en Comisió Informativa, que sap 
tothom i és profecia des de fa dies, i que ho hem hagut de preguntar a través 
d’una moció.  Ho haguéssim pogut preguntar des d’una... se’ns hagués pogut 
explicar.  La senyora alcaldessa va fer unes declaracions a l’estiu que van 
quedar doncs en poca cosa, diguem, perquè entenc que devia esperar més 
dades, però aquestes dades les sap tothom i repeteixo, aquestes dades estan 
contrastades.  Una altra cosa és que vulguin esperar uns dies a actuar, però la 
realitat serà aquesta.  I a més a més passa el mateix que va passar fa sis 
mesos.  Van dir als instituts i a les escoles: no patiu, que quan s’aprovi el 
pressupost de la Generalitat hi haurà un canvi en la retallada, se us retornarà 
alguna cosa.  Ja, ja ho hem vist: s’han mantingut les xifres majoritàriament, 
majoritàriament, eh?, potser en algun cas han corregit, però majoritàriament 
ha estat així, lamentablement per a l’educació d’aquest país. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Molt breument, l’última paraula, senyora 
Llorens. 
 
 
 



 

 

ARIADNA LLORENS 
 
Senyor Martorell, vostè ha obert la caixa de les cites i llavorens em permetrà a 
mi que també faci una cita, molt més prosaica, d’una persona, no obstant, que 
és el Pep Guardiola, Medalla d’Or del Parlament, i deia així: “Si ens aixequem 
ben d’hora i treballem sense retrets som un país imparable”.  Ho deixo aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Per tant, passaríem a la votació d’aquesta moció, i 
votant per separat.  Primer votaríem el punt número 1, el punt número 1, 
recordo, de la moció inicial, eh?, és a dir, sense transaccional.  Vots a favor 
del punt número 1 d’aquesta moció?  Abstencions, pel que fa al punt número 
1?  Vots en contra del punt número 1?  Per tant, el vot... el punt 1 queda 
aprovat amb els vots de tots els grups, excepte el grup de Convergència i 
Unió.  
 
Ara passaríem a votar els altres punts.  Vots a favor de la resta de punts 
d’aquesta moció?  La resta de punts de la moció queden aprovats per 
unanimitat.  Gràcies. 
 
Es voten els punts de la moció per separat. 
 
Votació punt 1: 
   Vots a favor: PSC, PP, CUP i ICV (15) 
   Vots en contra: CiU (9) 
 
Votació resta de punts:  S’aprova per unanimitat. 
 
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 

 16. MOCIÓ DEL PSC SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D’AUTOBUSOS 
URBANS. 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem al punt número 16, que és la moció del PSC sobre el servei públic 
d’autobusos urbans.  Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Algunes de les primeres decisions que ha adoptat l’actual govern ha estat la de  
retallar la freqüència de pas dels autobusos de les línies L1 i L2, passant de 20 
minuts a 30. La millora constant del serveix públic d’autobusos que venia 



 

 

produint-se  al llarg d’un grapat d’anys ha fet d’aquesta manera un important 
pas enrere. 
  
Prendre aquesta decisió de forma aïllada, sense explicar a la ciutadania si la 
idea és reprendre la freqüència, mantenir-la així per sempre o eventualment 
reduir el servei encara més, ens resulta una pràctica poc transparent vers els 
vilanovins i vilanovines. Si la decisió és retallar la cobertura del servei públic 
d’autobusos perquè no es considera prioritari, cal dir-ho, altrament cal explicar 
quan de temps es pretén mantenir la provisionalitat d’aquesta mesura. 
 
El bus urbà de Vilanova i la Geltrú gaudeix d’una valoració favorable altíssima 
per part dels seus usuaris, pocs serveis públics generen un grau de satisfacció 
tan elevat com aquest. Per això creiem que cal cuidar-lo i, de totes totes, 
explicar les raons i les intensions que hi ha al darrera d’una decisió tan dràstica 
com és la de reduir 10 minuts la freqüència de pas de totes les expedicions 
que donen servei a les línies L1 i L2. 
 
Per això proposem l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Demanar al govern municipal que en el termini de dos mesos 
expliqui en comissió informativa quin és el seu capteniment en relació al servei 
de bus urbà a la nostra ciutat.   
 
SEGON. Que en la futura negociació pressupostària es prioritzi la partida del 
bus urbà per, com a mínim, retornar als nivells de cobertura i servei de maig de 
2011.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Gràcies.  Abans ho deien, eh?, vostès estan en el govern per prendre 
decisions amb rigor i transparència.  Obvi.  Però també demanaríem, i una 
mica és la misió d’aquesta moció, doncs que més enllà de prendre decisions 
amb rigor i transparència, que es fagi pedagogia, és a dir, que s’expliqui el 
perquè i on es vol arribar amb determinades decisions que es prenen, i 
sobretot doncs quan són tan importants com la reforma d’alguns horaris, en el 
cas de la línia 1 i la 2 del bus urbà, no?, tal i com es va plantejar. 
 
Saben que el bus urbà a Vilanova, en aquest cas aquestes dues línies, doncs 
tenen al voltant de 500.000 cancel·lacions, és a dir, és un transport molt usat i 
a banda és un servei que gaudeix del reconeixement, diguem-ne, dels usuaris, 



 

 

eh?, de qui l’utilitza, en un altíssim grau, prop de vuit punts, diguem-ne, allò la 
pregunta: “grau de satisfacció sobre el servei de bus urbà a Vilanova” els 
usuaris el situen doncs al voltant d’un vuit, i pocs serveis públics probablement 
gaudeixen d’aquesta nota, diguem-ne, no?  Per tant, simplement, eh?, més 
enllà d’entrar diguem-ne en valoracions de l’oportunitat, de no l’oportunitat, 
dels recursos disponibles, el que ens interessa és pensar en el futur, diguem-
ne, i que l’equip de govern, diguem-ne, potser no ara, però sí que com diu la 
moció, en l’emplaçament d’una Comisió Informativa d’aquí un parell de mesos, 
també preveient aquest PAM i diguem-ne que vostès s’organitzin i ens diguin 
cap on anem també en el transport urbà, doncs ho puguin fer, repeteixo, en 
Comisió Informativa.  I de passada també suggerir-los que en el nou 
pressupost, diguem-ne, que elaborarem en els propers mesos, doncs tinguin a 
bé de retornar en la situació diguem-ne de servei que es prestava abans del 
maig del 2011.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies senyora alcaldessa.  Aviam, per desgràcia hem de continuar 
parlant de retallades, en aquest cas del govern anterior.  La decisió de 
prendre... fer una reducció, fer un retrocés i passar dels 20 minuts als 30 és 
una decisió que nosaltres ens hem trobat damunt de la taula i que ens hem 
vist obligats a fer.  Ve condicionada a l’aprovació dels pressupostos del 2011, 
on la partida de busos baixa, disminueix.  Nosaltres parlem de disminucions, 
però com que el senyor Martorell ha deixat molt clar que quan es treuen diners 
són retallades, doncs direm es retallen 145.000 euros, que és justament el 
que condiciona el que es passi de la freqüència de 20 minuts a 30 minuts.  
 
A mi em sorprèn que el... bueno, que s’actuï d’aquesta manera amb 
premeditació, perquè si aquesta és una decisió feta i aprovada al gener del 
2011, els pressupostos són públics, eh?, senyor Carbonell, i és així, hi ha una 
reducció, és inconcebible pensar que un servei d’un any per l’altre puguis 
disminuir el cost sense que es vegi ressentit el servei?, de cap de les 
maneres.  I a més a més el que més em sorprèn és que justament quan jo 
arribo, no només això, no només em trobo l’haver d’aplicar o l’haver d’aprovar 
una reducció de 20 minuts passar a la freqüència de 30, sinó que em trobo 
amb la premura de prendre la decisió de forma ràpida, perquè tenim una 
subvenció, en els temps que estem no estem com per perdre absolutament ni 
un euro, que caduca el 30 de juny.  Per fer la subvenció, clar, hem de fer la 
liquidació del 2010, que no estava feta, i per fer la liquidació del 2010 s’ha 
d’ajustar la partida pressupostària –això està explicat en Comissió Informativa, 



 

 

eh?-, s’ha d’ajustar la partida al nou pressupost, i això implica la reducció de 
20 minuts passar a una freqüència de 30.  I això ho vam portar a Comissió 
Informativa, a Comissió Informativa es va explicar, perquè se’ns va demanar 
que ho deixéssim sobre la taula i per discutir-ho vam dir: no podem, perquè 
tenim aquesta premura, perquè sinó ens caduca tot.  I a mi el que em sorprèn 
és que després d’haver-nos passat, no sé quantes versions hem donat aquest 
estiu de rodes de premsa, se’m torni a retreure això, quan bueno, ja s’ha 
explicat pel dret i pel revés.   
 
Això és el que hi ha, nosaltres ho vam explicar en Comissió Informativa.  El 
que està clar és que la voluntat del govern no és arribar i posar la freqüència a 
30 minuts si ens poguéssim permetre el matenir-la 20 minuts, això està clar.  A 
més, afegeixo que només són els mesos d’hivern.  Els mesos d’estiu, que 
l’afluència d’usuaris és més gran, es manté la freqüència de 20 minuts.  
Evidentment, la voluntat del govern és tornar a la freqüència de 20 minuts 
quan abans millor, però també dir-li que –suposo que ja ho deu saber, perquè 
vostè era abans el regidor responsable d’aquesta Àrea-, que la línia 1 i 2, que 
és justament la que estem debatent ara la freqüència, la tendència de l’últim 
any ha sigut a la baixa, mentres que la línia 3 i 4, que curiosament durant el 
seu govern doncs la freqüència no es va variar i eren 30 minuts, aquesta sí 
que ha tingut un increment superior d’usuaris i no s’ha modificat la freqüència. 
 
Amb això el que vull dir és que la posició del govern és que tornarem a la 
freqüència de 20 minuts quan abans sigui possible, i quan abans 
pressupuestàriament ens ho puguem permetre, i que evidentment el punt 1... li 
acceptem, eh?, o sigui, votarem a favor de la moció, perquè no tenim cap 
problema, no tenim cap mena d’intenció d’amagar ni informació ni les 
intencions del govern, sinó que les farem i a través de la Comissió Informativa, 
que és el que pertoca, que vostè per cert no hi és, però bueno, el dia que es 
debati, si vol venir, serà encantat... ben rebut, eh?  I evidentment lo que jo no li 
puc garantir és que en els pressupostos prioritzarem aquesta partida, no li puc 
garantir, perquè quan debatem els pressupostos doncs evidentment decidirem 
quines són les prioritats de la ciutat i no sé si la prioritat és tornar a establir la 
freqüència cada 20 minuts.  Però el que sí està clar és que aquest govern té la 
intenció de retornar aquesta freqüència l’abans possible, i és més, ampliar-la 
també a les línies 3 i 4, que també donen molt servei a la ciutat i que també 
són necessàries. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Senyora Sánchez. 
 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas sí que és cert que aquest punt es va tractar en una Comissió 
Informativa i que concretament doncs jo li vaig demanar que posposés 
l’aprovació en Junta de Govern, perquè vostè afirmava que hi havia una 
decisió presa de l’anterior govern sobre la reducció aquesta, cosa que una 
qüestió és la reducció pressupostària en un moment determinat, i una altra és 
la decisió presa sobre la mesura que s’ha de prendre per reduir el cost 
d’aquest servei. 
 
En tot cas li vam demanar temps, un cert temps, perquè doncs ens 
informava... i els informes tècnics ens van arribar a posteriori, vull dir, 
simplement ens informava de que a la Junta de Govern portaven a aprovació 
això, però nosaltres vam rebre per correu electrònic l’explicació diguem-ne 
tècnica i justificada de perquè aquesta reducció.  En tot cas diuen la L1 i la L2 
és evident la que redueixen, perquè és la que major nombre d’usuaris té.  
Vostè ens fa una anàlisis també del funcionament de les línies una mica doncs 
sense posar les xifres.  El major volum d’usuaris de transport públic el tenim a 
la línia L1 i L2, i per això es va produir la reducció i la millora d’aquest servei, 
de passa-ho a... perquè bàsicament el 90% d’usuaris està allà, no està a la L3 
i L4, i per tant és evident que no s’ha produït aquesta millora en les altres 
línies. 
 
Des del meu grup municipal doncs considerem que és una prioritat el transport 
públic a la nostra ciutat, i és una prioritat, una, per una mobilitat sostenible. 
Per garantir aquesta prioritat creiem que hem de treballar perquè sigui 
qualitatiu, i qualitatiu vol dir que les freqüències siguin menors, que no 
haguem de fer esperar tant a la gent, i en tot cas sí que nosaltres doncs volem 
manifestar –i ho vam manifestar així a la Comisió Informativa- doncs que no 
s’han intentat buscar altres mesures o altres alternatives per adequar 
segurament doncs –ja entrarem en detall doncs després sobre la situació 
financera de l’Ajuntament-, que aquesta mesura doncs per a nosaltres no era 
la prioritària a prendre pel que fa a iniciar doncs retalls, com vostè anuncia.  
En tot cas nosaltres votarem favorablement la moció que es presenta. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Font. 
 
MARC FONT  
 
Sí, per posicionar el grup de la Candidatura d’Unitat Popular, primer de tot dir 
que no entrarem a veure si és culpa dels uns o dels altres, si el pressupost hi 
és o no hi és, en tot cas hi ha hagut aquest problema i almenys ara han passat 



 

 

de 20 a 30 minuts la freqüència de pas de la línia 1 i 2.  Des del nostre grup, 
tal i com comentava també la senyora Sánchez per Iniciativa, entenem que el 
transport públic de la ciutat és un tema important, que hem de mirar de que 
sigui de qualitat, de que pugui tenir el màxim de viatgers, i per tant votarem a 
favor de la moció, perquè entenem que el que hem de treballar és perquè torni 
a ser de cada 20 minuts.  En tot cas entenem que és una moció més que res 
simbòlica, que el que demana és que es prioritzi, òbviament, davant de la 
freqüència del bus sempre hi hauran algunes prioritats, però potser també en 
quedaran bastantes darrere, llavors això, en principi el nostre vot favorable i 
demanar això, doncs que es tingui cura del servei d’autocar, bueno, del bus 
municipal, i que per tant es torni a la freqüència anterior. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Per posicionar el nostre vot, que serà favorable en els dos 
punts.  Nosaltres pensem que la mobilitat és un dret de les persones i 
nosaltres estem a favor de defensar tots els drets de les persones.  I tota la 
política de mobilitat ha d’anar orientada a defensar aquest dret. 
 
Sí que és veritat de que, com diu la part expositiva de la moció, potser sí que 
hem anat una mica marxa enrere vers aquesta línia, línia 1 i línia 2, 
personalment penso que és la mateixa línia, lo que passa és que Masia d’en 
Notari-Tacó, Tacó-Masia d’en Notari, és una línia.   I bueno, en tot cas que sí 
que és una marxa enrere, que crec recordar que el senyor Juan Luis Ruiz, 
regidor del Partit Socialista de Catalunya, va reconèixer que és una cosa que 
la tenien, com a mínim està sobre la taula, que es va recordar a Comissió 
Informativa, que no havien pres una decisió, però sí que estava damunt de la 
taula, això és el que es va dir.  En tot cas, a efectes pràctics, dóna igual qui 
tingui raó i qui no tingui, qui tingui la culpa i qui no tingui la responsabilitat, el 
cas és que nosaltres creiem que sí, que s’ha d’intentar prioritzar 
pressupostàriament aquesta freqüència de la línia de busos, lo que vol dir que 
d’algun altre lloc n’hi haurà que retallar, això també tingueu-ho molt clar.  I 
aprofitar també per dir que en tema de mobilitat potser lo que ens fa falta –
autobusos, circulació, etc.- és d’una vegada ja fer aquest Pla de Mobilitat 
global, que seria molt important.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Carbonell. 
 



 

 

XAVIER CARBONELL 
 
Simplement, no, per... és a dir, més enllà de les qüestions pressupostàries 
que existien, com bé afirmava i deia la regidora Sánchez, la decisió, diguem-
ne, l’han pres vostès.  És a dir, en el pressupost, consignats respecte l’any 
passat, efectivament hi havien 100.00 i escaig euros menys, efectivament.  
Saben també, ha sortir en els... és a dir, ho han aprovat recentment, hi ha una 
Sentència de la Generalitat que també obligava a unes retallades, perquè ens 
han d’alguna manera condemnat, aquesta és l’explicació que nosaltres, 
almenys aquest regidor quan exercia de regidor de Mobilitat, explicava al 
regidor Sanabra: Albert, ens haurem de gastar menys diners aquest any 
perquè tenim una Sentència que ens pesa per part de la Generalitat.  Aquesta 
era l’explicació.  El fet de concretar, diguem-ne, la retallada, aquesta reducció, 
aquests 100.000 euros en 30 minuts, 20 minuts les L1 i L2, l’han pres vostès.  
És a dir, això no està escrit enlloc, el que està escrit és que respecte a 
l’exercici anterior efectivament hi ha menys destinació pressupostària.   
 
El que volia la moció ho hem aconseguit, i per tant li agraeixo, és a dir, han 
declarat, ens han guiat, ens han explicat cap on pensen encaminar la seva 
política amb relació al bus urbà i senzillament és el que demanàvem i per tant 
els hi agraeixo haver pogut obtenir resposta, diguem-ne, directament en el Ple 
municipal.  El que també volíem explicar en la moció és dir: escolti’m, política 
és pedagogia i estaria bé també que quan es prenen decisions d’aquest 
calibre, que afecten tants i tants ciutadans, home, que també ho expliquin, 
perquè el que ens acaben d’explicar vostès al Ple municipal ja ho podrien 
haver explicat en el moment de prendre la decisió.  Per tant, jo diria que tots 
contents.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  El senyor Juan Luis Ruiz havia demanat la paraula per al·lusions. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument, per al·lusions, no?  En tot cas li diria al senyor Francis que 
jo vaig dir allò que recull l’acta, jo vaig dir allò que recull l’acta, res més.  I 
l’acta el que diu és que sobre aquest tema i d’altres el govern anterior 
evidentment tenia estudis sobre la taula, però cap decisió ferma respecte a 
res.  De la mateixa manera que també diu l’acta –i també ho vaig dir- que pel 
que fa al servei públic de transport enteníem –i ho ratifico- que no única i 
exclusivament es poden prendre decisions en funció del benefici econòmic, i 
això també figura en l’acta.  Per tant, em ratifico en allò que consta a l’acta, 
res més. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, molt bé, gràcies, senyor Juan Luis.  Senyor Álvarez, molt, molt, molt 
breu. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, sí, molt breu.  Ja li deia que vostès van dir que no havien pres una decisió, 
però sí que ja tenien això sobre la taula i només recordar de que no és vostè 
l’únic que va dir en aquella Comissió Informativa que un servei públic no té 
perquè ser sempre amb superàvit.  Em sembla que va haver-hi algun regidor 
més que ho va dir. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Jo crec que ara hauríem de tornar a la moció i passo la paraula a la 
senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Sense ganes d’entrar en més controvèrsies, 
perquè penso que ja n’hi ha prou, que el tema ja ha donat prou de si, i sense 
ànim de buscar culpables ni no culpables, si haguéssim tingut temps potser sí 
que haguéssim fet pedagogia, senyor Carbonell, però no teníem temps, o 
sigui, era una decisió que s’havia de prendre.  Com que el govern anterior no 
l’havia pres, doncs vam haver-la de prendre en una setmana.  
 
A mi em sorprèn, perquè realment ningú no va a la Comissió Informativa dir 
que el bus havia de generar beneficis, perquè tothom té clar que els serveis 
públics, i en concret el servei d’autobús, doncs home, difícilment poden arribar 
a ser lucratius si és un servei públic; difícilment, eh?, difícilment, perquè és 
donar servei a la ciutadania i no amb un ànim de recaptació.  Ara, el que està 
clar és que sí que es va dir, ningú no es va sorprendre, bueno, a part de la 
senyora Sánchez ningú no es va sorprendre de la mesura aquesta que es 
proposava, perquè era una decisió que estava al damunt de la taula, i el que 
va fer constar el senyor Ruiz, el senyor Ruiz va dir: “no estava aprovada i vull 
que consti en acta”, d’acord?  Dit això, també em sorprèn, perquè clar, parles 
amb tothom i quan parles amb la concessionària et diu: “no, ja ho sabíem, 
perquè a l’abri.. –març o al maig- ja ens havien notificat que la decisió anava 
per aquí”.  Dit això, dit això, i ja li dic, sense cap ànim d’entrar en cap altra 
controvèrsia, bueno, jo li dic el que m’han dit, eh?, o sigui, clar, jo me n’haig de 
fiar, arribo i me n’haig de fiar del que em diuen, del que m’expliquen i de la 
documentació que em donen, i llavors clar, em baso en fets que són una 
reducció pressupostària de 145.000 euros, i evidentment doncs que això té 



 

 

una repercussió en el servei de totes totes. 
 
Dit això, el govern votarà a favor de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Jo crec que hauríem de passar ja a la votació.  
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Carai, 
s’aprova per unanimitat de tots els assistents.  Avui estem tenint molta 
unanimitat en tots els acords, eh?  Molt bé, molt bé. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 17. MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
 
ALCALDESSA 
 
Passaríem a la moció de suport a l’escola catalana, que ha presentat el 
govern com a moció oberta.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper 
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.  Aquest fet 
atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha 
funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i 
joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon 
nivell d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per l’informe Pisa 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el 
nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en 
el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del 
castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç 
en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades 
migratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país. 
 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
proposen al Ple l’adopció dels següents 



 

 

 
ACORDS 

 
“PRIMER. Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, 
que posen en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de 
Catalunya. 
 
SEGON. Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i 
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-
lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les 
puguin seguir. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya, pel que fa a la llengua vehicular i l’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
QUART. Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs 
català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats i del Senat espanyol.” 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, com deia la nostra alcaldesa, aquesta moció s’ha presentat amb una 
voluntat de que s’hi puguin afegir tots els partits polítics.  El que pretenem 
simplement és defensar el model lingüístic que hem tingut a Catalunya durant 
els darrers 30 anys.  Un model que ha garantit la cohesió social, un model 
integrador, un model que no ha generat conflictes, que no ha fet diferències, i 
el més important, ha permès el bon domini tant del català com del castellà, tal i 
com demostren tots els indicadors que hi han sobre temes d’avaluació. 
 
Jo a vegades per valorar les coses penso: i què passaria si no fos així?, 
davant de quina societat estaríem si separéssim els nens per raó de llengua?  
Crec que aquest raonament contrari és suficient per avalar el que presentem 
en aquesta moció.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Llorens.  Paraules?  Senyor Claver. 
 



 

 

MANEL CLAVER 
 
Sí, bé, la nostra posició ja l’hem donada a conèixer a les set de la tarda a la 
concentració.  És clarament favorable.  Evidentment també subscrivim tot el 
manifest de Sóc Escola, evidentment, i creiem que ben bé tots els regidors i 
regidores d’aquest Ple han estat presents, no sé si alguns no.  Ens deien que 
realment, i subscrivim, que el que és important no és només la immersió 
lingüística, sinó que el que realment també és important és la cohesió a 
Catalunya, som un sol poble i per tant una divisió amb dues llengües a l’escola 
ens divideix com a poble i això no ho podem consentir.  Votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Claver.  Paraules?  Alguna paraula?  Senyor 
Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  En primer lloc... bueno, avançar que el vot del nostre grup serà 
contrari en aquesta moció i tot seguit passo a justificar-ho amb quatre o cinc 
punts que tenim apuntats, que tinc apuntats per aquí. 
 
En primer lloc, el que voldríem deixar molt clar al respecte del debat que hi ha 
de... debat públic que hi ha entorn a aquesta qüestió, que el que no es 
discuteix de cap de les maneres és que les capacitats lingüístiques dels 
estudiants i dels alumnes catalans, o que estudiïn a l’escola catalana, siguin 
diferents, eh?, no, no estem dient de que podria ser millor, que és pitjor, i que 
per tant s’hagi d’introduir un nou model perquè les capacitats lingüístiques no 
siguin les adequades.  Estem discutint una cosa diferent a la que després hi 
faré també referència. 
 
Segona qüestió que jo crec que és molt important.  Home, que en el debat 
polític, que som precisament aquells que tenim més o menys responsabilitat 
en l’elaboració de les lleis, que són sobre les quals després els tribunals es 
pronuncien, rebutgem les sentències dels tribunals, crec que és molt poc 
edificant per a la ciutadania, en el sentit de que si les sentències sobre les lleis 
són diferents d’allò que els polítics voldríem, els polítics ho tenim bastant fàcil, 
que és canviar les lleis.  Dic que ho tenim bastant fàcil aquells que sumen 
majories suficients per poder canviar les lleis.  Òbviament, hi han minories que 
no tenen aquesta possibilitat d’accedir a canviar lleis, però majoritàriament, els 
partits representats en aquest Ajuntament sí que tenim aquesta capacitat.  Per 
tant, els tribunals sentencien d’acord amb les lleis i si sentencien d’acord amb 
les lleis és perquè, si vostès el que volien és que la Llei digués una altra cosa, 
potser la Llei no diu allò que vostès volien que diguessin.  Segona qüestió. 



 

 

 
Tercera qüestió.  I s’ha dit que... paraules, expresions que han fet servir, no?, 
des de la cohesió social, fins a que no es generen conflictes, el model 
educatiu, etc., etc., etc.  Bueno, depèn, de que no es generen conflictes.  Si hi 
han hagut unes famílies, ni que siguin tres, ni que sigui una, que ha portat a la 
Generalitat als tribunals perquè entenia que no es respectaven els seus drets, 
home, massa cohesió no deu generar; primera qüestió.  I conflicte, home, 
algun conflicte sí que deu causar des del moment en què això es porta als 
tribunals i és fruit d’una sentència.  Però anant a allò general, nosaltres 
expresem tot el nostre respecte a totes aquelles famílies que desitgen que els 
seus fills siguin educats en català, repeteixo, tot el nostre respecte a totes 
aquelles famílies que desitgen, i si volen faré una cosa que no m’agrada fer, a 
nivell personal, que ens agrada que els nostres fills rebin educació en català.  
Però aquest mateix respecte, demano, i crec que són mereixedors de tenir 
també, perquè també són ciutadans de Catalunya, aquells que creguin i que 
vulguin que els seus fills rebin educació també en castellà.  I si hi ha la 
Sentència que hi ha deu ser perquè les lleis permeten que això sigui així.  I 
per tant, si hi han lleis que recolzen que uns determinats ciutadans de 
Catalunya tinguin uns drets, la nostra obligació és respectar els drets de tots 
els ciutadans de Catalunya. 
 
I última qüestió.  No vulguin confondre, i no ho dic tampoc ni per la moció, 
però sí amb altres declaracions públiques, i és una cosa més generalitzada, 
que el fet que una determinada formació política, el Partit Popular, defensem 
que les llengües vehiculars que es puguin utilitzar en l’aprenentatge puguin 
ser el català i el castellà, això pugui significar, perquè no és així, que estiguem 
en contra del català.  Al contrari.  I crec que avui ha quedat molt clar que quan 
es tracta d’impulsar una llengua que té un menor ús, nosaltres hi estarem al 
costat.  I avui hem votat a favor d’una moció que demana prioritzar pel·lícules 
subtitulades o en versió original en català.  I totes aquelles mesures que siguin 
positives a favor del català tindran el nostre recolzament.  Ara bé, totes 
aquelles polítiques que siguin impositives d’una llengua per sobre d’una altra, i 
d’una altra que és oficial també a Catalunya, a nosaltres ens hi trobaran al 
davant. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, moltes gràcies senyora alcaldesa.  Bé, el grup municipal socialista volia 
donar també suport a aquesta moció.  Abans de tot, però, volia recordar que 
en termes sociolingüístics si quan trobem dues llengües, una molt forta, molt 



 

 

forta, molt forta, que té molta difusió, que en la convivència doncs té molta 
potència, hi ha un altre al costat que té els mateixos drets però que és feble, 
perquè té menys parlants, però que té tants drets com els altres a ser 
utilitzada, alguna cosa s’ha de fer perquè no desaparegui.   
 
Abans la regidora senyora Llorens ha parlat d’on aniríem si hagués passat la 
separació, la segregació d’aules de català castellà.  Aniríem al País Valencià, 
que malauradament tenim els que som defensors de l’ús del català lliurement, 
doncs una mica la batalla perduda.  I ara parlo personalment, però 
malauradament és una situació que jo crec, i tothom qui conviu en català al 
País Valencià, comparteix que no és la situació òptima per a la llengua 
pròpiament.   
 
Però bé, en qualsevol cas aquí ens mostrem defensors d’aquesta moció.  Jo 
volia felicitar aquella gent, entre ells recordo la Marta Mata, que segur que 
estava posada en aquests temes, perquè pedagoga insigne, socialista també, 
que també la recordo, però bàsicament com a pedagoga, que defensava una 
escola catalana i en català, no únicament i exclusivament, sinó simplement 
una escola en què convisquin aquestes llengües, d’alguna manera o altra,  i 
l’opció que es va triar va ser aquesta, utilitzar una sola... un sol model que feia 
que es poguessin compartir les dues llengües.  Em sembla que és un model 
que ens ha donat molt bon resultat.  Segurament, i algú pot pensar que “pobre 
pel català”, hi ha gent que pensa així, que tot i amb això s’ha fet poc.  Jo sóc 
dels que considero, i el nostre partit ho considera així, que hem avançat molt, 
que s’han fet molts avanços amb les lleis de normalització lingüística, que hem 
aconseguit un consens majoritari des de fa molts anys, no unànim, però sí 
majoritari, i que és un model que ens ha anat molt bé, i que fer malbé aquest 
model per un no sabem què, home, ens fa una mica de por, la veritat.  
 
Hem aconseguit... és un model que la comunitat educativa avala, que ha estat 
un model d’èxit a la societat en molts casos, perquè permet doncs que gent 
aprengui el català i el castellà, més o menys, ja dic més o menys igual, en les 
mateixes condicions.  Que l’ús en acabar el cicle d’educació secundària sigui 
similar, no igual, sinó similar perquè qui no és catalanoparlant sap molt de 
castellà, però qui és castellanoparlant en molts casos encara falta una mica 
d’ús del català, però en això no hi podem fer res.  Però en qualsevol cas se li 
dóna una oportunitat per usar les dues llengües indistintament. 
 
Ara hem tingut, hem rebut, com es diu en la moció, noves realitats socials: ha 
vingut gent d’altres països i l’acollida en la llengua ha servit de fonament per 
introduir-se, per integrar-se en els centres educatius en aquests casos, on 
s’ha aplicat l’acollida, i la llengua ha estat fonamental.  Els plans d’acollida del 
govern de la Generalitat doncs que es van tirar endavant aquests darrers 
anys, doncs han estat, no diria un èxit, perquè això és molt complicat parlant 



 

 

d’educació, però sí una bona eina per integrar la gent que ha vingut de fora.  
En fi, que és una riquesa per al nostre sistema lingüístic, perquè aconsegueix 
finalment poder utilitzar aquestes dues llengües normalment en tots els àmbits 
socials. Hauria de ser així, perquè resulta que no en tots els àmbits socials és 
així, però encara ens falta un tros per recórrer i amb els anys ja anirem fent.  
Jo, com que sóc positiu, he estat impartint la llengua durant molts anys, hem 
passat d’un nivell molt diferent del que hi ha ara, hem avançat molt, sóc 
positiu, tot i que sé que gent que critica aquest positivisme i diu: “escolta, que 
estem molt malament”, però jo crec que hem avançat molt i el model és el que 
ens ha ajudat i per tant doncs donar un vot  a favor per a aquesta moció em 
sembla indispensable i donar suport a aquesta iniciativa també. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Martorell.  Senyora Llorens, per acabar... no? cap 
més?  Per tant, jo crec... Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Ho sento, no volíem intervenir perquè enteníem que era prou obvi el tema, 
però davant de les intervencions de la resta de grups només fer un esment, 
eh?, que diguéssim l’explicació del senyor... de bueno, del representant del 
Partit Popular és una fal·làcia, és a dir, les lleis no tenim nosaltres capacitat 
per canviar-les, entre altres coses perquè les fan a Madrid, no les fem els 
catalans.  Si segurament... si no tenim aquesta capacitat és perquè som una 
minoria, ha dit vostè, una minoria política.  Efectivament els catalans som una 
minoria i no podem justament canviar els drets fonamentals de la Constitució, 
que són els que porten a aquesta sentència sobre la immersió.  No podem, 
perquè la majoria política la tenen uns altres partits, en tot cas que redacten 
unes altres lleis. 
 
I sobre l’altra fal·làcia, que és el dret individual i el dret col·lectiu, no?, això ho 
utilitzen vostès com els interessa on els interessa.  Jo abans li anava a dir 
també, en la moció sobre el crèdit ICO, que els dos grans referents 
municipalistes governats pel Partit Popular no són exemple tampoc d’anar 
estalviant gaires crèdits o de no endeutar-se gaire, eh?, els municipis més 
endeutats de l’Estat espanyol, Madrid i València, no són gaire exemple de res.  
Però és que 40.000 escolars que sol·liciten ser escolaritzats en les línies de 
valencià al País Valencià que es quedin fora de l’ensenyament no és ni tres ni 
cinc-centes persones, ni famílies, són 40.000 famílies que són excloses de 
tenir l’educació en l’idioma seu, propi del país on viuen i on han viscut tota la 
vida.  Per tant això, aquesta utilització “ara m’interessa, ara no m’interessa 
utitlitzar el dret col·lectiu i el dret individual” i ara hem de defensar aquí tres 
famílies que volen estudiar en castellà, cinc-centes famílies que volen obligar 



 

 

la resta a aprendre també en castellà per tenir el seu dret a aprendre en 
castellà, apliquin també al País Valencià, defensi amb el mateix fervor al País 
Valencià exactament els mateixos principis per possibilitar que aquestes 
40.000 persones que paguen els seus impostos, que viuen a les seves 
comarques, puguin també estudiar amb la seva llengua, que és el català. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez.  
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, només faré una referència a allò que ha dit el senyor Arrufat, i 
crec que és suficientment important.  Mirin, quan vostès avaluïn la catalanitat 
de les persones no mirin quines sigles polítiques tenen al radere, perquè tan 
catalans són vostès com nosaltres, es diguin CUP o es diguin PP.  Repassin 
la seva intervenció.  Es diguin CUP o es diguin PP.  Primera qüestió. 
 
I en relació amb això, sí home, sí... no, no, escolti’m, en relació amb això 
aquest senyor ha dit que no... els catalans no poden prendre decisions al 
respecte d’això i, que nosaltres sapiguem, al Congrés dels Diputats hi han 48 
diputats catalans.  No seran de la CUP, no seran de la seva satisfacció, no 
podran fer les lleis com amb ells els hi agradi, però són tan catalans com el 
que més.  
 
Segona qüestió, i això en relació amb el debat amb el senyor Martorell, miri, 
podem arribar a estar d’acord amb el que vostè ha explicat, el problema és 
que el que vostè ha explicat no és el que es fa.  Podem estar d’acord amb el 
principi, un model, dues llengües, però vostè estarà d’acord amb mi que això 
no és lo que es fa.  Un model, amb una única llengua vehicular.  I això és el 
que els tribunals diuen que no és aplicar correctament les lleis. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Per tant, jo crec que els punts de vista han 
quedat més que clars i passaríem a la votació.  Vots a favor de la moció?  
Vots en contra?  Queda aprovada amb els vots a favor de tots els grups i amb 
el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Vots en contra: PP (3) 
 



 

 

 18. MOCIÓ DEL PSC, CUP I ICV DE DISCONFORMITAT SOBRE 
CERTES MANERES D’ACTUAR DEL GOVERN MUNICIPAL. 

  
ALCALDESSA 
 
Ara passaríem a la moció, tal com hem acordat abans, a la moció número 18 i 
jo els hi proposaria en aquesta moció que les intervencions fossin de menor a 
major representació, la 18, eh?, com que abans... en aquesta, eh?, en 
aquesta, si els hi sembla.  Per tant, senyor secretari, si vol llegir la moció. 
 
SECRETARI 
 
L’hem llegit abans.  La donem per llegida. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí?, és suficient?  Ho donem per llegit, com ho ha fet abans el secretari.  Sí?  
Pues, per tant, donaríem un torn de paraules de menor a major representació 
i, per tant, començaria la senyora Sánchez. 
 
El text de la moció és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
Atès que el govern municipal de Vilanova i la Geltrú i la seva alcaldessa han 
manifestat en nombroses ocasions la voluntat de transparència i de 
col·laboració amb els grups municipals a l’oposició, per tal de poder tirar 
endavant el govern de la ciutat amb un equip en minoria. 
 
Atès que entenem que la manera més transparent de decidir entre tots els 
regidors i la d’informar-los és en fòrums on tots hi estiguin representats i 
concretament en les comissions informatives. 
 
Atès que la situació financera de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és un 
tema delicat que afecta a la credibilitat de la institució i per tant, també afecta a 
tots els vilanovins i s’hauria de ser el màxim de curós i precís a l’hora de fer-la 
pública. 
 
Atès que la interpretació que es fa de la situació de les finances i la tresoreria 
municipals és diferent entre l’actual equip de govern i l’anterior. 
 
Atès que creiem que la roda de premsa que es va realitzar el passat 31 d’agost 
davant de mitjans de comunicació locals i nacionals va ser precipitada, no s’hi 
va presentar un pla de viabilitat i es podria considerar excessivament alarmista, 
fins i tot en la seva posada en escena, i podria generar desconfiança entre els 
treballadors municipals i els diferents proveïdors. 



 

 

 
Atès que la roda de premsa del 31 d’agost tot i la seva importància no va ser 
anunciada als partits de l’oposició, ni se’n va informar als representants dels 
treballadors municipals. 
 
Atès que la roda de premsa en qüestió ha generat una reacció en cadena de 
posicionaments de diferents partits amb representació a l’institució, que donen 
una imatge al ciutadà de desgavell i desinformació. 
 
Els grups municipals sotasignats presenten els següents acords al ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per tal que siguin aprovats, si així es 
considera: 
 
“PRIMER. Manifestar la disconformitat amb què es realitzés la roda de premsa 
del dia 31 d’agost sense que se n’informés ni als grups de l’oposició, ni als 
representants dels treballadors municipals. 
 
SEGON. Manifestar la disconformitat amb què el govern municipal no 
plantegés una reunió amb tots els grups amb representació per tal de 
contrastar i poder debatre els diferents anàlisis sobre la situació financera i de 
tresoreria de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Manifestar la disconformitat amb que el govern hagi informat als 
treballadors municipals i als seus representants del suposat estat de les 
finances de l’ajuntament a través dels mitjans de comunicació. 
 
QUART. Instar l’equip de govern a que a partir d’ara les converses amb la 
resta de grups municipals es facin amb la participació de tots i no de forma 
bilateral.” 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, crec que els atesos i els... sobre la moció... 
 
ALCALDESSA 
 
Perdó.  Senyor Arrufat, estàvem dient que ja s’ha llegit abans i que si ningú hi 
tenia inconvenient ja ho donàvem per llegit. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas, i a les hores que són, voldria molt sintèticament posicionar 
evidentment doncs el nostre grup, doncs com a proposant també d’aquesta 
moció conjunta amb CUP, el PSC i nosaltres, doncs la disconformitat 



 

 

manifesta doncs amb les actuacions que va realitzar el govern en la roda de 
premsa de presentació doncs de l’estat de finances municipals.  I per 
posicionar el nostre grup vull esquemàticament doncs partir del següent: 
primer, com a formació política i també responsable de l’anterior govern, dels 
anteriors governs, primer de tot manifestar que mai en cap moment la nostra 
formació política, i així el govern, el govern anterior, ha amagat o va amagar la 
difícil o complexa situació financera que a partir del 2008 doncs totes les 
finances municipals doncs a Catalunya i a l’Estat han tingut a conseqüència 
d’una crisi econòmica que va abaixar els ingressos municipals, que fa abaixar 
doncs l’activitat econòmica, i per tant aquests ingressos, i a conseqüència 
doncs evidentment de la responsabilitat doncs que el govern de l’Estat i el 
govern també autonòmic doncs ha tingut respecte a plantejar doncs, per dir-ho 
així, una presió més a les hisendes, maltretes hisendes municipals 
històricament, perquè tenim una llei de finançament doncs que tots hem 
coincidit, plens i quan hem parlat, i quan hem presentat pressupostos, i tots 
hem dit doncs que una de les coses que queda és la reforma del finançament 
local.  I per tant, doncs, en cap moment el meu grup, i crec que el govern 
anterior, ha fet gala de que des del 2008 doncs estiguéssim doncs en una 
situació alegre de les finances, al contrari, i així en els... en les discussions 
pressupostàries, i evidentment en les liquidacions dels pressupostos, i en les 
memòries, doncs els números s’expliquen i oficialment doncs queden 
reflectits.  La primera qüestió és aquesta. 
 
Dir que estem disconformes amb l’actuació del govern bàsicament doncs 
respon a vàries coses, i és als fets i a la successió de fets i a la disconformitat, 
i en tot cas deixi-m’ho dir, el nostre grup municipal doncs ha manifestat, en 
rodes de premsa i el mateix dia d’investidura, de composició de l’actual 
Consistori, i en aquest cas doncs del govern municipal, doncs que teníem 
l’esperança, teníem –digui’ns a nosaltres innocents, o digui’ns positius-, 
teníem l’esperança i crèiem en les paraules que ens deia l’alcaldesa i que ha 
manifestat el govern, de que hi hauria transparència, participació i implicació 
de les forces polítiques, perquè són uns moments complexes, perquè són uns 
moments que hem de treballar conjuntament i amb consens respecte a com 
ens en sortim i com donem aquesta sensació des de la política de treballar 
conjuntament per solucionar els problemes de la nostra ciutat i sobretot els 
problemes que pateix la gent, no?, i que en aquest sentit doncs les finances 
municipals poden fer molt.  I per tant crèiem i creiem doncs que aquesta és la 
línia de treball: consens, diàleg, transparència, informació, i més quan doncs 
el govern, doncs en aquest moment, doncs està en minoria, i crec que 
aquestes paraules responien doncs a aquesta situació de minoria i que obrien 
a aquest treball, no?   
 
Per tant, sorpresa que es fes una roda de premsa, que entenem que estava 
ben preparada, que hi havien els mitjans de comunicació nacionals, i en els 



 

 

que s’informaven, abans que als grups municipals, als representants 
municipals, de l’estat d’aquestes finances i de la consideració que tenia doncs 
el govern d’aquestes finances, no?  i que no s’havia informat doncs als 
representants municipals i evidentment també, com hem sapigut, doncs 
tampoc els treballadors municipals.  I que aquesta posada en escena per a 
nosaltres, doncs, és el que volem manifestar, no és responsable, no creiem 
que sigui rigorosa i que no creiem que vagi en la línia i en la finalitat doncs que 
crec que hem de treballar entre tots per realment doncs fer una política activa 
de sortir de la crisis i de millora d’aquesta institució. 
 
I ho dic això perquè bàsicament creiem que la roda de premsa, en comptes de 
tranquil·litzar els treballadors municipals, tranquil·litzar la ciutadania sobre com 
el nostre Ajuntament ha de respondre a aquests reptes i a aquesta situació, el 
que va fer doncs és al revés, per un costar generar certa desconfiança, 
generar certes pors, i jo crec que finalment, i això ho manifestàvem, generar 
un cert desprestigi a la institució, a la mateixa institució de la ciutat. 
 
I diem tot això perquè... i això considerem que no és actuar amb rigor, rigor 
que vostès diuen que sí que volen i que volen ser efectius i prendre decisions i 
ser transparents i tot això, perquè en tot cas, si la consideració del govern, 
manifestada a través de l’anunci que es fa a la premsa de la situació del titular 
dels 112 milions d’euros de deute, per explicar en tot cas una mesura que era 
doncs en aquest cas doncs l’inici del procés concursal, o explicar la situació 
de PIVSAM, si responsablement el govern creia –i per les manifestacions se’n 
dedueix que era una situació crítica la de les nostres finances, complexa, 
difícil-, i saben, i així vam saber en Comisió Informativa el 7 de setembre, a 
posteriori d’aquesta roda de premsa preparada, saben des del 8 de juliol 
d’aquesta situació, el nostre grup considerava que rigorosament, 
responsablement, se’ns hagués hagut d’informar a tots els grups municipals 
de quina era aquesta situació a partir de que es té l’informe d’Intervenció, en 
la que es situa el deute.  I ara no entrarem amb un ball de xifres, i no és la 
pretensió del nostre govern ara posar-nos a interpretar doncs l’informe de 
l’Interventor, el contra-informe que s’ha demanat –bueno, no se li diu el contra-
informe, no sé quin... calibratge?, calibració de l’informe que s’ha sol·licitat-, i 
en tot cas valoracions que el nostre grup municipal sí que en fa, i que està 
acabant d’estudiar, perquè a nosaltres ens dóna l’informe el mateix dia 7, casi 
sense poder-lo llegir hem de, per dir-ho així, doncs intercanviar 
posicionaments amb el propi interventor i amb la visió que té el regidor 
d’Hisenda i el govern municipal, i realment doncs és un document extens, 
evidentment que agraïm que tinguem, que a partir del dia 7 tinguem, i que 
nosaltres considerem que amb rigor, si la situació era tan crítica com es posa 
de manifest en l’informe, crítica o preocupant, perquè en aquest sentit un dels 
problemes que ens diu el tresorer és que tenim un problema de tresoreria.  A 
l’agost el nostre saldo era de 4’4 millons d’euros la nostra situació de 



 

 

tresoreria, això se sabia el 8 de juliol, i a finals de juliol tenim això.  S’està 
dient en aquest informe que a l’agost acabarem amb un saldo d’uns 24.000 
euros de tresoreria, i això és preocupant, i per tant, amb rigor, crec que és de 
sentit comú informar, explicar als membres d’aquest Consistori i evidentment 
buscar entre tots els mecanismes per millorar doncs aquesta possible situació. 
 
Avui hem aprovat doncs una possible mesura, i en aquest sentit, des del 
nostre grup trobarà tot el suport per anar treballant conjuntament amb la resta 
de grups municipals totes les mesures que fagin millorar les nostres finances 
municipals. 
 
I deixi’m també explicar, perquè com que... com no hem tingut l’oportunitat en 
tot cas els membres de l’oposició doncs d’accedir als mitjans nacionals per 
intentar doncs a lo millor doncs també explicar una altra visió, una altra 
interpretació dels comptes municipals i de l’informe de l’interventor, i sense 
voler entrar concretament amb el debat de les xifres, sí que en aquest sentit, 
si vostès creuen que ha estat correcta la forma del tractament de la 
informació, la roda de premsa, com s’ha fet i les afirmacions que han fet, 
doncs la troben correcta i no volen, doncs, canviar-ho, pues ho entendria 
perfectament.  Però si reconeguessin doncs que... jo crec que no han sapigut 
tractar amb forma aquesta informació i que una mica doncs s’han precipitat i 
no han tingut en compte els representants també d’aquest Consistori, doncs 
que en aquest sentit també doncs rectifiquessin i tinguessin l’oportunitat de 
donar una explicació també en l’àmbit local, però també nacional, sobre 
aquest afer. 
 
En aquest sentit nosaltres, com a ponents també de la moció, volem i reiterem 
i aquí assenyalem una línia de treball clara que és que en parlem tots, 
obertament en parlem tots, i no utilitzem això de les reunions bilaterals, en les 
que doncs no s’agafa acta o no s’agafen doncs els acords, o això de les 
reunions bilaterals, perquè a vegades es creen confusions: jo he dit que he dit 
i ara dic que no he dit, perquè hi han afirmacions doncs que ara estan 
contradites com l’ERO a PIVSAM, el possible ERO a l’empresa municipal 
PIVSAM, o altres afirmacions com que doncs, per exemple doncs que el 
govern realment una de les qüestions que valorava és que el concurs de 
creditors finalment fos acceptat pel jutjat, fos acceptat en el jutjat, no?, i 
aquesta és una afirmació que se’m va fer a mi concretament per part del 
regidor senyor Gargallo, i que per tant doncs ara potser em diran que el 
govern no està d’acord amb aquesta afirmació, o sí, però en tot cas, com que 
va ser en una reunió bilateral doncs segurament serà la meva paraula contra 
la paraula del regidor. 
 
En tot cas doncs per manifestar el posicionament del nostre grup, crec que ha 
quedat sintèticament clar, o no tan sintèticament. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, d’entrada hagués estat bo tornar a recordar els punts, perquè hi ha tres 
punts en el qual... d’aquesta moció que signem tres grups municipals, en els 
quals doncs es mostra un cert malestar amb les formes dels últims dies i un 
darrer que fa la proposta concreta, que nosaltres ja havíem fet al govern a 
principis de legislatura, intentar el màxim de temes possibles parlar-los entre 
cinc.  Entre altres coses perquè hi ha una qüestió que és gairebé inevitable, 
que és que les reunions, com deia la Iolanda, bilaterals acaben... bueno, són 
complicades, perquè traslladar exactament la mateixa informació a tots els 
grups és molt difícil, i a més a més per després contrastar-la, etc., obliga als 
altres grups a trobar-nos després, o trucar-nos, o preguntar-nos, etc., i bueno, 
acaba generant una psicosi de reunions i de trobades, etc., que potser no és 
del tot pràctica.  No vull dir que sigui un sistema universal que funcioni en 
totes les ocasions les reunions multilaterals, però en tot cas és el que 
nosaltres proposem en aquest quart punt.  No volem tampoc que s’interpreti 
l’arribada d’aquesta moció a Ple com un posicionament de barricades, d’antic 
govern al govern, i nosaltres prenem posició.  No és en absolut, eh?, el... jo 
crec que els acords que expressa aquesta moció no... vull dir, expresen unes 
coses concretes i no unes altres.  
 
I llavors el tema, després de les prèvies el tema.  D’entrada, nosaltres agraïm 
enormement, i que consti, l’exercici de dissecció o de fotografia de l’estat de 
comptes municipal, que nosaltres apreciem.  Perquè si bé és cert que no va 
amagar res l’altre govern, tampoc donava tota la informació potser pertinent 
per entendre la debilitat de les finances en el dia a dia, no?  O potser nosaltres 
érem incapaços d’entendre-ho, però en tot cas la radiografia actual ens dóna 
moltes més pistes de quina és la tensió de caixa a curt termini, a llarg termini i 
d’endeutament.  Per tant, trencar tota opacitat i mostrar aquest grau de 
transparència per a nosaltres és positiu.  Ara bé, també en les reunions 
mantingudes amb el govern enteníem que dels diferents valors que es 
posaven sobre la taula, o que havien de marcar l’acció política, un és la 
transparència, ja n’he parlat, i l’accés a la informació, i l’altre era la 
responsabilitat, diguéssim, del model Vilanova enfront al model Sitges a l’hora 
d’esbombar la situació financera només arribar al govern, no?, i criticàvem, 
coincidíem en criticar doncs que potser no havia estat la millor estratègia 
possible la del nou govern de Sitges, que només arribar alertés, alarmés a 
bancs, a proveïdors, a diferents entitats.  I així confiàvem que es fes i d’alguna 
manera el titular de l’Ajuntament deu 112 milions d’euros, generat per 



 

 

l’Ajuntament o generat pels mitjans, però previsiblement generable, doncs no 
entenem que estigui emmarcat en aquesta línia.  Fixi’s si és important la 
preocupació que teníem nosaltres per l’ofegament econòmic de l’Ajuntament i 
per les finances i com no volem desentendre’ns en aquesta tasca de rescatar, 
diguéssim, una situació de normalitat en les finances de l’Ajuntament i de 
possibilitats d’impulsar polítiques públiques que fins i tot en els debats interns 
després de les eleccions municipals de la Candidatura d’Unitat Popular, un 
dels elements que estava sobre la taula i pesava sobre la taula era que en els 
propers anys vencien tants crèdits, les carències de tants crèdits i 
s’acumulaven... o sigui, s’acumulava la situació de davallada d’ingressos i 
multiplicació dels crèdits a retornar i de les coses que vencien, que va 
monopolitzar bona part del debat post-electoral que vam tenir a la Candidatura 
d’Unitat Popular i que ens va fer prendre també el compromís que, fos quina 
fos la decisió que prenguéssim abans del Ple d’investidura, el compromís seria 
de treball en aquesta línia i en aquest problema. 
 
Bé, la xifra concreta dels 112... he parlat de les reunions bilaterals per canviar-
les per multilaterals i del contingut concret de la xifra donada nosaltres 
entenem que era molt necessari que la sapiguéssim els grups municipals, els 
agents implicats segurament, bancs, proveïdors, empreses, etc., però que la 
suma que s’ha fet i que dóna com a resultat 112 nosaltres no l’entenem com a 
viable en un titular.  Allò no es pot posar en un titular.  I hi ha hagut una 
argumentació que ha corregut aquests dies també que és, que realment és 
igual si es diu 112 o 20 o 30, perquè la percepció, diguéssim, la percepció de 
la ciutadania, aquella comunicació social, comunicació política, és a dir, allò 
que queda després en la població, no farà gaire diferència entre si li dius 30 o 
112, perquè són xifres que se’ns escapen de la nostra economia familiar, no?, 
el que passa de... no sé, és igual, ho deixem aquí, però a la que passa de 
certs milers d’euros perds una mica la noció de què és molt o poc per a una 
institució que tampoc saps quines finances... Però això també és fals, perquè 
la gent, o sigui, la nota de premsa o la comunicació anava acompanyada 
també de la xifra del pressupost, no?, el pressupost és tant, l’endeutament és 
gairebé el doble, i això per a qualsevol entès en economia familiar, que és la 
gran majoria de la població, implica un pou sense fons, és a dir, això trigarem 
anys a retornar-ho.  I per què dic que la xifra 112 no es podia sumar o no... 
nosaltres pensem que no arribava aquí?  Hi ha petites partides al mig que 
nosaltres dubtaríem haver-les inclòs o no, i fins i tot en podríem trobar d’altres 
que s’haurien pogut incloure, etc., però bàsicament perquè pressuposa, o és 
una fotografia del moment de l’Ajuntament que funcionaria si al dia següent 
l’Ajuntament deixés d’existir.  Si al dia següent l’Ajuntament s’aturés en el 
temps, no?, si en el llarg dels propers anys, no?, immediatament a mig termini 
i a llarg termini, s’haurien de tornar tots aquests diners.  Però clar, això és fals, 
perquè l’Ajuntament cobrarà impostos, tornarà a tenir un pressupost i uns 
ingressos, etc.  Per tant, potser al costat dels 112 potser s’hauria d’inscriure 



 

 

també: però en els propers anys l’Ajuntament ingressarà 500 milions d’euros 
d’impostos –m’invento, no?, la xifra no la tinc controlada.  Però diguéssim que 
tota aquesta informació aïllada, masteritzada en aquesta suma i donada com 
a titular, a nosaltres no ens va semblar un exercici de rigor.  Amb això no 
defugim en absolut, ni deixem d’agrair la feina d’intervenció de l’Ajuntament i 
la del regidor d’Hisenda al capdavant de l’enorme treball de posar en ordre 
tota la informació.   
 
No li traiem cap mèrit ni despistem la importància de la situació financera de 
l’Ajuntament, però deixeu-nos també que us diguem quan pensem que hi ha 
hagut errors, aquests dos: que el sistema de relacions bilaterals pot acabar 
generant mals entesos, manca d’informació, retard en el funcionament polític, i 
que el comunicat de premsa, la roda de premsa on es mostrava el titular dels 
112, creiem que no ha estat responsable en aquest sentit ni rigorosa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  És posicionar el nostre grup sobre aquesta moció, moció que, per 
cert, no ha sigut pactada amb tots els grups, ha sigut pactada només entre 
determinats grups, almenys a nosaltres no se’ns ha consultat.  Jo no sé si a 
tots els grups se’ls ha consultat, no? 
 
Hi han vàries qüestions en primer lloc sobre... jo crec que la moció rau sobre 
les formes.  Hi ha una altra qüestió de fons sobre el centre del debat, però que 
també crec entendre el motiu pel qual es critiquen les formes, creiem que és 
més aviat pel centre del debat, no?  La primera qüestió: nosaltres no podem 
tenir queixa, home, potser si filem molt prim potser sí que podríem haver tingut 
algun document, potser sí que se’ns hagués pogut facilitar l’informe de 
l’interventor; home, potser sí que se’ns hagués pogut avisar que anaven a fer 
una roda de premsa, potser igual com s’ha fet en els darrers setze anys en 
aquest Ajuntament, que qualsevol equip de govern, abans de fer una roda de 
premsa li comunicava a l’oposició, potser sí, potser sí.  Potser també les 
reunions no han de ser bilaterals, han de ser amb tots els grups, com també 
s’ha fet al llarg de tots aquests anys que hem estat en aquest Ajuntament.  
Però a mi em dóna la impresió de que el debat de les formes, com a mínim 
nosaltres, mirin, de veritat, no tenim queixa.  També entenc que hi poden 
haver altres condicionants, però nosaltres, quan el govern ens ha dit: veniu, 
que n’hem de parlar, hem anat, n’hem parlat, i se’ns han explicat i se’ns han 
donat números.  I segurament la diferència és que nosaltres ho hem entès a la 
primera, perquè segurament nosaltres ja teníem la percepció de que els 



 

 

números anaven molt malament, com ja havíem expresat d’altra banda en els 
mateixos plens municipals, sense anar més lluny, poques setmanes abans de 
les eleccions municipals en la liquidació de comptes de l’exercici 2010.  O amb 
qualsevol liquidació de comptes.  Per això segurament el nivell d’informació 
que se’ns ha donat a nosaltres va ser suficient com per entendre quin era 
l’abast dels números -anava a dir de la tragèdia, deixem-ho estar aixins-, 
l’abast dels números.  I quan se’ns va tornar a demanar la nostra assistència 
per explicar-nos els últims detalls, doncs aixins ho vam entendre, i nosaltres 
ens donem per informats, ens donem per informats, i nosaltres tampoc no ens 
veiem capaços de demanar-li, ni a aquest ni a cap govern, que abans de fer 
una roda de premsa demani autorització a la resta de grups, o demani 
autorització als treballadors municipals.  Lo que nosaltres hem d’exigir del 
govern, i aixins ho farem, és que ens dongui la informació i que tinguem la 
informació, i evidentment, si els treballadors han d’estar informats, també se’ls 
ha d’informar.  I si això no ho han fet, mal fet, i això ho haurien d’haver fet.  
Però nosaltres, des del punt de vista de les formes, insisteixo, no tenim 
queixes. 
 
S’han dit altres coses, inclús la moció parla de transparència i informació.  
Escolti’m, transparència i informació és lo que hem tingut ara, transparència i 
informació sobre els comptes municipals és el que hem tingut ara, perquè fins 
ara la informació se’ns donava a comptagotes, a comptagotes i s’havien 
d’interpretar els números, i alguns fèiem la feina d’interpretar els números i 
vèiem i dèiem que els números anaven molt malament.  I abans hem tingut 
oportunitat, a la Junta General de PIVSAM, de dir lo corresponent respecte a 
PIVSAM, però encara m’han de permetre una última apreciació, que crec que 
és extraordinàriament important, erraríem, erraríem en el debat si pensem que 
el problema que tenim és només un problema de caixa.  No és només això, no 
és només això, hi han proveïdors al carrer que estan esperant a cobrar, i no 
es tracta només de que hi hagi tresoreria en l’Ajuntament, sinó que es tracta 
que aquests 24 milions d’euros que hi han pendents de cobrament per part de 
proveïdors els puguin cobrar.  Per tant, no és un problema únicament de 
tresoreria per anar passant un dia i el següent, no, no, no, hi ha un problema 
molt més important que és pagar en aquests proveïdors, pagar en aquelles 
empreses que han fet la seva feina, empreses formades -ho hem dit abans, 
eh?, també, no cal oblidar-ho això, eh?-, formades per treballadors que han fet 
la seva feina i no l’han cobrat.   Com a l’Institut, com a l’Auditori, tot sigui dit, 
ha estat pactat el seu pagament l’any que ve, eh?, tot sigui dit, eh?, però 
tampoc no s’ha pagat, com tantes altres coses, factures per valor de 24 
milions d’euros que no s’han pagat.  Per tant, demano que a l’hora de tenir en 
compte l’abast de les finances municipals, no mirem només de sobreviure com 
a Ajuntament, sinó que procurem també que les empreses que hi han al 
darrere i que en depenen no morin també en l’intent de sobreviure.   
 



 

 

Per tant, i respecte a la moció, el nostre grup s’abstindrà. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies.  En primer lloc també per expresar que la moció té una vocació 
d’explicar un malestar amb relació a un procés, que no té cap altra vocació 
d’anar en contra de ningú, sinó només per una circumstància, l’anàlisi del qual 
discrepem respecte de com s’han fet les coses, explícitament en allò que diu 
la moció. 
 
La situació financera de l’Ajuntament és difícil.  No ara, eh?, fa anys.  I ho és 
per a les famílies, ho és per a les empreses, per a la majoria d’empreses 
d’aquest país malauradament, ho és per al conjunt d’administracions 
públiques, perquè hi ha una situació de crisi enorme.  He afirmat en vàries 
ocasions, en mitjans de comunicació i també a la Comisió Informativa, que des 
del nostre punt de vista la situació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és 
homologable a la mitjana d’ajuntaments de Catalunya.  I ho reitero.  Que és 
una situació conduïble, amb dificultats, ho retero, i que és possible amb 
esforç, com s’ha fet durant aquests anys, reitero, mantenir aquesta situació 
difícil i conduir-la i mantenir un elevat nivell de qualitat dels serveis públics de 
la ciutat.  
 
I naturalment que és difícil la situació econòmica de l’Ajuntament.  
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha perdut en aquests darrers tres anys 10 
millons aproximadament d’euros d’ingressos ordinaris.  A l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i más menos la immensa majoria de municipis de 
Catalunya.  Quatre-cinc millons vinculats als impostos d’activitats i de 
construcció, aquí i arreu.  Tres millons d’aportacions de l’Estat, que han anat 
en decrement en els darrers anys, i dos millons, mínim, d’una congelació que 
crèiem necessària dels impostos als ciutadans també com a conseqüència de 
la crisi.  I malgrat aquesta difícil situació, s’ha intentat mantenir i ampliar la 
qualitat dels serveis públics.  En educació –ho dèiem abans-, llars d’infants, 
per exemple; en salut; en serveis a la dependència; amb una transformació 
urbana de la ciutat que era imprescindible per abordar el futur de la ciutat.  
Amb les noves perspectives en les quals hem de generar nova activitat 
econòmica vinculada, per exemple, al turisme i que és imprescindible una 
transformació de la ciutat.  Però també la dotació d’equipaments públics, 
estem parlant del CAP, estem parlant de l’IES, estem parlant d’altres 
equipaments que s’han fet aquest any.  Algú creu que si l’Ajuntament no 
s’hagués aventurat a tirar endavant aquests equipaments tres anys enrere, en 



 

 

els propers cinc o sis anys els tindríem?  Ja no entro si per culpa d’un govern 
de la Generalitat, és igual, en la situació econòmica en la qual està Europa, el 
món, Espanya, Catalunya...  I aquest exercici i aquest esforç s’ha fet per 
responsabilitat al servei de la ciutat.  O els serveis públics, els serveis socials, 
que s’han incrementat d’una forma exponencial en aquests anys, 
malauradament, i que s’han doblat i triplicat en la mesura que fos necessari, 
perquè crèiem que per dignitat de les persones que ho passaven malament 
era imprescindible fer-ho. 
 
Però naturalment que la situació per tant és complexa, aquí i arreu.  Però 
conduïble, gestionable i possible fent equilibris, amb dificultats, amb moltes 
dificultats, com estan passant tots els ajuntaments, només cal veure els 
mitjans de comunicació, de mantenir alhora la qualitat dels serveis públics que 
la ciutat mereix i que la ciutat necessita.  I reitero, estem en la mitjana de 
municipis de Catalunya, i necessàriament ens hem de comparar amb els altres 
ajuntaments per veure on som, perquè també ho fan així les entitats 
financeres, les administracions, aquells que miren el municipalisme i que han 
de prendre decisions respecte del municipalisme.  Aquests també ho miren 
amb relació als altres mitjans... als altres ajuntaments com els nostres, perquè 
és el context en el que estem.  I per tant, necessàriament s’ha de tenir 
aquesta referència.  I si existeix com a mitjana d’endeutament de les persones 
777 euros a la mitjana de Catalunya, la mitjana d’endeutament dels municipis, 
i a Vilanova està per sota en un moment determinat, en determinats moments 
en els que es faci la foto, i a la mitjana en d’altres, vol dir algunes coses.  I vol 
dir que efectivament estem en el marc de tot això. 
 
Nosaltres creiem que han actuat de forma poc responsable, sincerament.  Ho 
han dit altres grups.  Crec que han volgut crear un xifra, han volgut crear una 
xifra.  Clarament per la metodologia, per la poca informació –insisteixo que no 
vull utilitzar paraules d’opacitat-, la poca informació que hem tingut.  Hi ha 
hagut clarament una voluntat de fixar una xifra per desprestigiar a un govern 
anterior.  Probablement també per justificar o per fer més fàcil el procés de 
govern, del seu govern, en els propers mesos a l’hora de prendre les 
decisions.  Retallo, ep, culpa dels altres, eh?, són uns irresponsables.  Ho 
estem veient en tots els temes, perquè és una inèrcia, que se l’han fet seva, i 
així, permeti’m, crec que no s’ha de governar, s’ha de mirar endavant i no amb 
el retrovisor posat, permanentment responsabilitzant el passat de tot allò que 
no va bé, però apuntant-se al carro del que va bé amb excepcional 
entusiasme, en determinats casos. 
 
Per tant, jo crec que hi ha hagut una certa irresponsabilitat política, poca 
responsabilitat política, perdó.  Jo crec que hi ha hagut poca responsabilitat 
democràtica, i entenguin democràtica en aquest sentit, en el sentit 
d’explicació, de transmisió, de relació, de bilateralitat o multilateralitat amb els 



 

 

altres grups.  Aquest informe el tenen des del dia 8 de juliol, em sembla, està 
signat em sembla el dia 8 de juliol.  La roda de premsa és el 29 d’agost.  
Nosaltres tenim coneixement que existeix una empresa que... aquesta paraula 
que a la Iolanda i a mi tampoc em surt... que fiscalitza –ja ens entenem- la 
feina de l’interventor, que la subratlla o que la firma o la ratifica, perquè ho 
expreso jo en una roda de premsa i pregunto si és veritat que està treballant 
aquesta empresa.  Home, d’entrada ja, no?, quan te n’enteres per tercers i no 
t’ho expliquen, pues ja... en fi... Fan una roda de premsa volgudament amb 
repercusió nacional, amb intencionalitat, i amb una posada en escena que té 
una vocació de transmetre una xifra.  I aquest era l’objectiu: una xifra.  I jo crec 
que a més a més han actuat amb poca responsabilitat com a gestors, els ho 
dic sincerament i des de la meva modesta opinió.  Es vanten de ser un govern 
de gestors però em sorprendria molt que en cap de les seves responsabilitats 
com a gestors privats haguessin anat sumant amb una empresa que vostès 
portessin tot allò que pogués ser possible i justificable com a deute i ho 
expliquessin a tothom, perquè clar, els bancs també llegeixen el diari.  Em 
sorprendria que en un cas d’aquests ho fessin.  Per tant, és per això que em 
sembla que han actuat des d’aquest punt de vista amb poca responsabilitat, 
des del meu, insisteixo, modest punt de vista com a gestors. 
 
Però anem als números, no?  Jo crec que aquí han sumat coses, ho 
comentaven abans, que no lliguen, que no quadren, que no tenen, que tenen 
la vocació d’inflar una xifra.  Claríssimament des del nostre punt de vista.  
Posar 8 millons d’euros vinculats a problemes urbanístics, a sentències 
urbanístiques, quan se sap clarament que aquestes mai s’hauran de pagar 
perquè amb l’aprovació d’un nou Pla Parcial això es repercuteix en els privats, 
és ganes de posar-ho, la nostra opinió.  Fixar l’endeutament amb les 
empreses fins al dia abans de fer l’informe, quan amb moltes d’elles hi han 
acords de pagament a 120 dies o 150 dies, també és ganes d’inflar una xifra, 
des del meu punt de vista.  Col·locar els avals com a deute també és ganes 
d’inflar la xifra, des del nostre punt de vista.  Col·locar algunes cantitats que el 
propi informe després de l’empresa BDO diu que no són exactament deutes, 
perquè resulta que s’han de començar a pagar l’any 2012, també crec que són 
ganes d’inflar la xifra.  I el corol·lari de tot això és quan a més a més ja es 
col·loca el que l’administració de l’Estat et reclama, que potser des del punt de 
vista numèric és més simbòlic, però expresa un desig que és el de sumar, 
sumar i sumar.  I jo crec que la majoria d’aquestes xifres, i ho deia el senyor 
Rodríguez, que és de les poques coses amb les que coincideixo de la 
intervenció que ha fet, ho ha expresat, les liquidacions que es trametien en els 
grups en el govern anterior podien ser millorables, jo des d’aquí dic d’acord, 
però expresaven bàsicament la situació financera de l’Ajuntament, en un 
percentatge elevadíssim, en un percentatge elevadíssim.  No, naturalment les 
imputacions que s’han fet de temes urbanístics i tal no, però bàsicament en un 
estat molt elevat. 



 

 

 
Home, i el cap de l’oposició en aquell moment, avui alcaldesa, expresava 
l’agraïment en el pressupost anterior al govern municipal per l’exercici que 
havia fet en benefici de l’equilibri pressupostari, que valoraven positivament.  
Perquè s’havia fet, perquè hi havia prou xifres.  I és veritat, i és veritat que 
aquest esforç s’havia fet sempre, però, mantenint l’esforç per garantir els 
serveis públics que la ciutat necessitava. 
 
Insisteixo, crec que hi ha hagut un desig d’inflar, permeti’m que ho digui amb 
tanta claretat, per un interès polític.  I jo crec que per voler desprestigiar un 
govern el que han fet ha sigut desprestigiar la institució, i crec que això no és 
el que li correspon fer amb un govern.  Insisteixo, però, per tant que el nostre 
grup, com he reiterat en altres ocasions, volem traslladar, i crec que ho he 
estat intentant fer durant aquests dies, tranquil·litat, serenor i sentit comú, que 
és el que crec que el govern hauria de fer perquè és la seva responsabilitat.  
Crec que la situació és conduïble, perquè la situació era així fa dos anys, i la 
situació era difícil també l’any passat, i es va fer un exercici difícil de passar 
aquesta situació econòmica garantint també els serveis públics, amb 
dificultats, insisteixo, com tots els ajuntaments. 
 
La veritat és que també vull oferir consens, però posin algo vostès també de la 
seva part.  Crec que en dos mesos han dilapidat una part de la confiança del 
Ple municipal, és el mínim que es pot dir des del nostre punt de vista.  Però 
naturalment estem oberts al diàleg, però oberts al diàleg sobre la base de 
garantir la qualitat dels serveis públics, especialment en les coses i en els 
aspectes més sensibles, com és també el garantir els llocs de treball i el 
garantir els serveis públics de qualitat a la nostra ciutat.  Estic segur que 
també serà el seu capteniment, el seu desig.  
 
Sincerament, crec que el senyor Gargallo, el regidor, i l’alcaldesa, sincerament 
crec que s’han equivocat en aquest procés.  Crec que el senyor Gargallo ha 
actuat incorrectament, que s’ha posat excessivament per sobre, i amb un 
interès de desprestigi d’un altre govern, amb relació a les necessitats de la 
ciutat.  Crec també –i això és una qüestió més ideològica i per tant més 
valorable- que tenen una concepció equivocada de lo públic, que hi creuen 
poc, sincerament, és la nostra opinió.  Que això no és només el fer quadrar 
números, que s’han de quadrar, però hi han altres variables també en la gestió 
de lo públic.  Quelcom que és més greu, en el cas del regidor d’Hisenda i 
Personal, crec que ha desconfiat excesivament dels grups, que ha desconfiat 
dels tècnics i que ha desconfiat dels treballadors.  Jo crec que és greu en el 
cas d’un responsable de Personal, que naturalment es pot corregir amb el seu 
capteniment a partir d’ara, però crec que aquesta percepció existeix.  
 
Ens hem sentit que no ens ha dit tot el que ens havia de dir, que ha mancat 



 

 

sensibilitat amb relació als treballadors, que ha dit coses que com a mínim han 
creat confusió, com l’ERO, per exemple, de la PIVSAM, o com a mínim han 
creat confusió les posicions que ha tingut respecte al número de treballadors, 
que també es té aquesta percepció de voler donar un número gran, per dir: 
mira aquests ximples, com dilapidaven i quanta gent hi ha, per després poder 
negociar i poder fer coses amb la tranquil·litat de la legitimitat d’un pre-
escàndol anterior.   
 
Crec que era necessari que si presentaven aquestes xifres primer les haurien 
d’haver presentat als grups, però a més a més hauria d’haver hagut un Pla de 
Viabilitat, que van anunciar i que no hi és, hi han quatre o cinc mesures 
només.  I crec que han posat en risc la credibilitat davant les institucions i els 
proveïdors financers i els proveïdors del nostre Ajuntament. 
 
De tota manera, nosaltres insistim que creiem que s’ha de posar seny, i crec 
que poden tenir la seguretat que el seny que em sembla que vostès no han 
posat en aquest procés, si fa falta el posarà l’oposició, perquè és la nostra 
obligació en interès de la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
El senyor Sánchez, en nom del govern. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, són les 10 de la nit, però entendran que jo he de contestar tot el que 
diuen, per tant tinguin un punt de paciència.  Intentaré... no seré breu, ja els hi 
dic ara, eh?, ho dic perquè no... és impossible ser breu quan s’ha de parlat de 
tot el que s’ha dit, no? 
 
En tot cas, miri, jo parteixo de la base... jo, si vol, alguna de les intervencions 
del grup jo els hi puc reconèixer, els hi puc reconèixer que el govern ha pogut 
cometre algun error de formes, jo els hi reconec.  Jo això els hi reconec, si 
volen, cap problema.  Ara, agraeixo, i m’agradaria un punt més d’intensitat, en 
reconèixer que la situació econòmica de l’Ajuntament és complicada, amb 
paraules no del govern, sinó de l’interventor a la Comisió, estem en una 
situació de pràcticament col·lapse financer, no ho va dir el govern, eh?, ho va 
traslladar també l’interventor.  Ho dic també per matitsar la situació.  Jo crec 
que... quedi clar que li puc reconèixer i els hi puc reconèixer que formalment 
alguna cosa no hem fet bé, no?, però que la situació és molt complicada jo 
crec que compartiran amb mi que ho és, no? 
 
Una de les coses que s’han dit entendran que no hi estic d’acord, que no hi 
estem d’acord com a govern, fins i tot hi ha alguna certa discrepància entre 



 

 

algun grup de l’oposició, que considera que se’ls ha informat millor que 
d’altres.  Segurament no hem utilitzat el millor sistema i per tant entenem 
perfectament el punt quatre de la seva moció, és la moció que han presentat 
tres grups conjuntament i que no pateixin, aquest punt quatre d’entrada ja els 
hi puc avançar que el govern hi estarà absolutament d’acord, eh?, vull dir, no 
serem nosaltres tampoc qui forçarem la forma de parlar amb l’oposició, sinó 
que entenem, i jo crec que això és un gest democràtic i que compartiran amb 
mi que és així, doncs que siguin també els grups de l’oposició, tots, sense 
excloure cap també, eh?, perquè quan es parla de transparència cap al 
govern, que potser l’hem d’exercir millor, també fóra bo que els grups de 
l’oposició aquesta transparència la tinguessin, ho dic per a tots els grups, eh?, 
vull dir perquè quan es parla de transparència agrairíem també que la 
mateixa... ja ho sé que tenim un grau de responsabilitat més elevat el govern i 
que per tant aquesta transparència se’ns ha de demanar en primer lloc a 
nosaltres, però també agrairíem, per la situació mateixa de l’Ajuntament, 
doncs que fos... aquesta transparència pogués ser doncs sumat a tothom, no?  
Per una banda. 
 
Després... això, d’entrada, pel modo que l’oposició vulgui el govern s’hi 
comunicarà.  Entendran que, bueno, que haurem de veure i vehiculitzar com 
ho fem, perquè això tampoc és tan senzill i perquè el govern actua a diari, 
eh?, i és evident que és molt difícil reunir-nos amb tothom tots els dies i en 
cada moment.  Haurem de veure quines són les millors fórmules, millor... 
bueno, també hi ha noves formes de comunicar-se i per tant segurament 
trobarem la millor fórmula, no? 
 
Però entrant... jo voldria relatar-lis, perquè clar, jo crec que vostès han fet un 
relat, que és el seu, és la seva opinió, amb alguna part d’opinió política, que 
és evidentment respectable i és la seva, no és la nostra, evidentment, però jo 
sí que els hi voldria relatar en tot cas com el govern ha viscut aquest periode i 
com ho ha entès el govern.  Jo crec que seria llògic que també ho pogués 
manifestar als grups del Ple, no?  El govern pren possessió a finals del mes 
de juny i fa compliment a una de les seves promeses electorals que és... està 
al nostre programa, vull dir que tampoc en aquest sentit no enganyàvem a 
ningú, nosaltres vem dir que miraríem els números de l’Ajuntament, que fins i 
tot vem dir que faríem una auditoria, cosa que no hem fet, per responsabilitat, 
perquè fer una auditoria, vostès ho sabran, tenen coneixement del món 
municipal tant com jo o més, el cost seria elevadíssim per al propi Ajuntament, 
perquè qualsevol empresa auditora cobra uns diners molt elevats i per tant era 
evident que nosaltres no podíem fer una auditoria, perquè ja sabíem que la 
situació econòmica no era del tot favorable, ho sospitàvem si més no, i per 
tant vem demanar-li a l’interventor doncs que fes un informe.  És evident que 
aquest informe, datat i firmat per l’interventor i el seu equip, amb un esforç jo 
crec molt important, també els hi puc dir -i no s’ho prenguin a tall de crítica, 



 

 

eh?, no s’ho prenguin, però també entendran que nosaltres hem de valorar el 
que rebem-, potser el podien haver tingut aquest informe, saben el que els vull 
dir?, vull dir, ja ens hagués anat bé que això l’equip sortint ens hagués fet un 
informe tan complert com el que ens va fer l’interventor amb data 8 de juliol.  
Ho haguéssim agraït.  Si més no aquesta feina nosaltres ja l’haguéssim tingut 
sobre la taula.  I aquesta informació tan detallada –jo no dic que a les 
liquidacions no hi fos aquesta informació-, però aquesta informació tan 
detallada, tan estructurada i tan ben feta no hi era, sense criticar ningú, 
segurament ningú els hi havia demanat, eh?, nosaltres els primers, eh?  Però 
que sàpiguen que la vem demanar perquè no la teníem.  Però nosaltres ja 
vem dir en el seu moment que, un cop tinguéssim l’informe, perquè havíem, 
amb aquest informe només, que és un informe molt important i és un informe 
que detalla clarament la foto fixa de la situació municipal, el que havíem de fer 
era aquesta paraula que a cap de nosaltres ens agrada, eh?, circularitzar-lo, 
eh?, que vol dir que hi havia uns tècnics independents que li donguessin 
validesa econòmica.  Bàsicament perquè després amb aquests números 
enteníem, i és la feina que ara estem fent, hauríem d’anar a les entitats 
financeres, veure com podíem refinançar el deute, bueno, totes aquelles 
coses que s’han de fer des del punt de vista d’un govern municipal que 
s’entén rigorós, eh?, que és el nostre cas i el cas de molts ajuntaments que es 
troben en la mateixa situació.  Evidentment, fins que no vem disposar 
d’aquesta circularització i per tant ningú ens va confirmar que part de lo que ja 
ens donava l’interventor, això era doncs globalment el que tocava, no vem 
voler donar-li publicitat als grups municipals, perquè l’informe, l’informe, aquest 
informe que van rebre vostès el dia 7 de setembre, fins al 7 de setembre 
només el disposava el govern i el va donar trasllat als grups municipals.   
 
Ningú més ha vist... perdoni?... no és que es dirigia cap a mi, era per saber si 
em feia alguna pregunta... ah, no... si em volen preguntar algo no pateixin que 
jo els hi respondré, només faltaria, ja ho saben, en part ja ho saben que ho 
faré. 
 
En tot cas informar això, no?, nosaltres quan disposem d’aquesta informació li 
donem trasllat als grups municipals el dia de la Comissió, amb detall, amb 
detall.  I no em diran, perquè jo he estat durant un cert temps part d’aquesta 
oposició, que és la primera vegada... això també m’ho podran reconèixer, jo 
els hi puc reconèixer que ens hem equivocat, però també podran reconèixer 
que és la primera que en aquest Ajuntament es rep una informació tan 
detallada per part dels grups de l’oposició.  M’hagués agradat que això, 
sincerament, igual que ens critiquen el que hem fet malament, hagués agraït i 
ho agraeixo d’alguns grups que ho han fet, així com a la Unitat Popular i al 
Grup Popular, que ho reconeixen que aquesta informació no s’havia tingut 
abans, eh?  Hagués agraït que aquesta informació doncs també es digués, 
no?  I donem aquesta informació.  Aquest govern fa una roda de premsa una 



 

 

setmana anterior, en això tenen raó, fem una roda de premsa.  Però fixin-la en 
la data també, i puc entendre i comparteixo que vostès potser no hi estiguin 
d’acord amb què la fem.  És la seva valoració política.  Nosaltres en fem una 
altra, i no la vull fer... no vull entrar en una crítica ni en una desqualificació del 
que vostès vulguin entendre respecte a això.  
 
Però és que el dia abans d’aquesta roda de premsa es produeix un fet, al 
nostre entendre, significatiu, i és que la Junta de PIVSAM pren la decisió de 
l’obertura del concurs de creditors.  Al nostre entendre, i això jo crec que ha 
quedat reflectit fins i tot a les intervencions dels grups municipals a la Junta de 
la PIVSAM, al Consell d’Administració, perdó... a la Junta, perdó –m’he 
equivocat de nom-, era evident que no podia explicar la situació de la PIVSAM 
culpabilitzant, perquè això alguns grups ho han dit, a la pròpia PIVSAM, 
perquè sembla que ha estat la gent d’Unitat Popular que ho ha dit clarament, 
no?  No és responsabilitat de la PIVSAM, per si sola el gerent de la PIVSAM i 
els seus treballadors no han generat aquesta situació, aquesta situació s’ha 
generat doncs per un encàrrec de l’Ajuntament.  És evident, és una empresa 
pública, al 100% pública, i és una eina que té l’Ajuntament i que aquest govern 
–ho dic perquè quedi clar- li vol donar continuïtat, perquè sinó no haguéssim 
treballat d’aquesta manera que hem treballat, doncs utilitza perquè... doncs 
per fer la feina que considera oportú.  Per tant, no es podia entendre la 
situació de la PIVSAM, al nostre entendre, eh?, sense explicar la situació de 
l’Ajuntament.  Hi va haver un debat al grup, i vem entendre que segurament 
doncs, bueno, això passaria, que hi hauria gent doncs que potser entendria 
que les formes, doncs des del punt de vista política i dels grups municipals, no 
eren les més correctes.  Jo això ja els hi he dit al principi que els hi reconec.   
 
Vostès diuen que hem intentat inflar doncs la situació i que hem generat 
alarma.  Nosaltres hem volgut fer un exercici, els agradi o no -i entenc que no 
els agradi-, de transparència.  Al nostre entendre de transparència amb la 
ciutadania, que és la que ens ha votat, la que ens posa a tots aquí a nosaltres 
i que ens diu que exercim el rol que ens toca al Ple municipal.  A nosaltres ara 
ens toca governar i hi ha altra gent que li toca estar a l’oposició.  Això pot 
canviar i, de fet, cada quatre anys canvia i per tant ens hem d’entendre en la 
situació que ens toca.  Nosaltres enteníem que havíem de dir-li a la població la 
situació en la que estàvem.  Després... ho dic perquè aquí algú ha posat 
l’exemple de Sitges.  Jo discrepo, eh?, amablement discrepo, no crec que 
haguem fet el mateix que va fer en el seu moment l’Ajuntament de Sitges, 
perquè ho va fer sense... ni l’informe, ni la informació concreta, ni sense 
alguna de les mesures que el regidor aquí al meu costat doncs va plantejar el 
dia de la mateixa Comisió, i que a la roda de premsa les va plantejar.  I fent 
una cosa, que potser vostès entenc que no ho reconeguin, i ho torno a dir, ho 
entenc, però vem fer una cosa, no vem posar el retrovisor.  Vostès intepreten 
que vem posar el retrovisor, i jo sobre les interpretacions evidentment no hi 



 

 

puc entrar, perquè són lliures i només faltaria, estem en democràcia i cadascú 
interpreta el que considera, però l’alcaldesa va... no vem fer interpretació dels 
números, potser sí amb la nota de premsa potser vostès van entendre que la 
fèiem.  Nosaltres vem donar els números que a nosaltres se’ns havien 
traslladat.  Amb aquests números l’alcaldesa únicament va manifestar el fet de 
la fotografia de la situació i de la voluntat d’aquest govern de tirar endavant.  
És més, davant de les reiterades preguntes de mitjans de comunicació amb 
relació a la situació anterior, la resposta va ser sempre i en cada moment la 
mateixa: escolti’m, nosaltres mirem endavant, no mirarem enrere, no mirarem 
enrere.  Perquè la situació és suficientment greu, al nostre entendre, com per 
necessitar la complicitat dels diferents, no només ja dels diferents grups 
municipals, sinó els diferents agents de la ciutat.  No només el municipi, sinó 
per a la gent del municipi, no és només un problema d’hisenda municipal.  El 
senyor Rodríguez ho ha dit clarament, tenim un problema de pagament, com 
tenen moltes institucions, i caldrà veure com això ho podem transformar 
perquè els nostres proveïdors, molts dels quals vostès saben perfectament, 
són de la ciutat, no es puguin veure perjudicats amb la situació actual. 
 
Vostès ens diuen que la situació era coneguda, i que la situació econòmica 
doncs era difícil i és difícil, la senyora Sánchez ho ha dit, ho ha marcat, des de 
l’any 2008.  D’acord.  Entendran que nosaltres discrepem, i això crec que és 
una discrepància política, i jo entenc que no els ha d’ofendre que puguem 
discrepar políticament, que nosaltres aquests últims anys segurament 
haguéssim fet altres coses que vostès han fet, i em sembla que això és 
evident, eh?, vostès haguessin fet una política i nosaltres n’haguéssim fet 
segurament una altra.  Garantint –ho dic perquè vostès tenen la seva opinió i 
jo en tinc la nostra-, garantint evidentment la qualitat dels serveis públics, 
perquè es poden garantir de moltes maneres.  Vostès tenen una forma 
d’entendre com es poden garantir i nosaltres en tenim una altra.  I entenem, 
com a govern, i ho dèiem en el moment que vem presentar el nostre programa 
electoral, que havíem de ser rigorosos, i ho serem.  Vostès entenen que no ho 
hem estat del tot?, ja els hi dic, amb les formes fins i tot estem disposats a 
veure com ho hem de fer, però no en el fons, perquè entenem que la situació 
econòmica és complicada. 
 
Després se’ns plantegen que hi han alguns números que no són exactament 
correctes o no s’han de sumar, em sembla que algun regidor a la Comisió deia 
que no es poden sumar peres i pomes, no?, o alguna frase d’aquestes, no?  
Escolti’m, lo que deu l’Ajuntament és el que deu l’Ajuntament, i quan el 
senyor... per exemple, el senyor Arrufat deia que l’Ajuntament seguiria 
cobrant, i també seguirà gastant, vull dir, clar, quan vostè em planteja el fet de 
dir-me: no, miri, vostè fa una foto fixa i no compta que vostè tindrà uns 
ingressos i recaptarà.  Sí, clar que hi compto, però també compto que d’aquí a 
final d’any hauré de gastar, amb la mateixa proporció.  Perquè m’imagino que 



 

 

entendran que el que no farà aquest govern és, per entendre’ns, no fer res, 
del mes de setembre fins al mes de desembre.  És evident que hem de fer la 
mateixa activitat, com a mínim, que s’ha pogut fer en els primers mesos de 
l’any, per tant és evident que la foto fixa, si no fem alguna acció en concret 
des del punt de vista econòmic, no variarà excessivament, perquè els 
ingressos, i a part amb la plantilla que vostès tenen, clarament poden veure la 
situació de tresoreria, que és un dels temes que jo entenc que aquest equip 
de govern quan va entrar no sabia que estava en la situació que estava.  Ho 
dic perquè el senyor Elena diu, i ho entenc, i a part escolti’m, sobre els 
números hi han interpretacions diverses.  Vostè considera... em parla dels 
temes urbanístics, em parla del tema de fixar l’endeutament a una foto fixa en 
el dia anterior, eh?, i no comptabilitzant tres mesos abans pel període de la 
carència de pagament que es poden... Jo puc entendre que vostè... però 
també agrairia que en el mateix exercici que ens diu això ens digui que, per 
exemple, i a part li dic ara i ho manifesto, no dubto de la necessitat del seu 
pagament, no ho dubto, no dubto que haguéssim tingut que pagar 13 millons 
d’euros, més o menys, extra... o sigui, que no estiguin comptabilitzats al 
pressupost, jo no dubto que s’hagués d’haver fet la feina, però que no ho 
sabíem.  Que no ho sabíem era evident, i que això s’ha de pagar compartiran 
amb mi que és evident que s’ha de pagar.  Vull dir, nosaltres el que no podem 
fer, i ho compartiran amb mi i a part espero que busquin les solucions 
conjuntament amb nosaltres per pagar aquest excés pressupostari.  Perquè 
entenc que s’ha de pagar i ho compartirem, perquè a part compartim que la 
feina està feta, hem assegurat que la feina és feta, per tant s’ha de pagar, i 
per tant aquests diners, igual que em diuen una cosa, jo ho dic perquè quan 
es fan interpretacions està bé, i les entenc, però entenguin que nosaltres 
posem les nostres també d’interpretacions, i que sobre la taula hi ha un seguit 
de números que a nosaltres ens preocupen.  Digui’ns que som inexperts, eh?, 
però 13 millons de diners no pressupostats, doncs fan fresar, i nosaltres hem 
de veure com hi afrontem amb aquesta situació.  I ja li dic, per molts ingressos 
que tinguem d’aquí a final d’any, doncs home, la situació és si més no 
complexa, perquè són diners que s’han de pagar i s’han de fer front als 
proveïdors. 
 
Vostès em plantejaven, la senyora Sánchez em plantejava el fet de la 
tresoreria.  Nosaltres li podem garantitzar i podem garantitzar obertament, ho 
vem fer a la Comisió, que entre d’altres coses la nostra voluntat amb el tema 
de la PIVSAM ha permès i permet que en aquests moments, no em deixarà dir 
mentides el regidor, la tresoreria la tenim garantida fins a final d’any, que era 
la primera responsabilitat d’aquest Ajuntament.  La primera responsabilitat 
d’aquest Ajuntament, la primera, entendran, és fer front als serveis públics, 
que compartiran amb mi que no podem deixar de donar en una situació de 
crisi com la que estem, veritat que no podem deixar d’atendre la gent que ve a 
veure els Serveis Socials, la gent doncs que hem de tenir i mantenir les 



 

 

escoles, tot això ho hem de seguir mantenint.  I això, com bàsicament tot, o la 
neteja de la pròpia ciutat, eh?, doncs tot aquest tipo de coses nosaltres ho 
hem garantitzat des del punt de vista econòmic fins al 31 de desembre.  
També, eh?, també.  No vaig més enllà per no... que no creguin que vull 
generar alarmisme, però la situació em sembla que la foto la tenen tots vostès, 
crec que no és necessari que jo sigui encara més explícit, no? 
 
Molt bé, després de fer la foto jo sí que crec –i a tall de resum i per no fer-me 
massa pesat- que sí que és bo donar un misatge, i jo crec que aquest misatge 
aquest govern l’ha volgut donar.  Potser, ja li dic, eh?, potser vostès l’han 
interpretat d’una altra manera i estan en el seu dret d’interpretar-lo.  El primer, 
li dic perquè començo a veure amb una certa facilitat, i deixi’m que faci un 
punt... que incorpori un punt de tranquil·litat, que tenen excessivament 
incorporat el seu... la paraula retallades.  Escolti’m, no estem a la Generalitat 
de Catalunya, aquest discurs fagin vostès amb qui vulgui, però aquest govern 
no ha fet cap retallada a dia d’avui, cap retallada, cap retallada.  Aquest 
govern s’ha trobat amb situacions econòmiques i les està intentant superar 
una a una altra.  Vostès interpreten que nosaltres pensem la política d’una 
manera, això ens ho ha dit vostè i jo li puc dir que crec que vostè no... bueno, 
no comparteixo amb vostè aquesta interpretació, perquè som un govern i som 
una federació que té un perfil humanista.  A vostè li poc agradar més o menys 
el nostre posicionament polític, però li puc assegurar que la voluntat d’aquest 
govern, i aquest govern tot el que fa, si té un sentit, és per preservar els 
serveis públics d’aquesta ciutat.  I els serveis públics entesos des del punt de 
vista del dret dels ciutadans a rebre aquest servei, no des del punt de vista ni 
de la caritat, ni de la benevolència, sinó des del punt de vista del dret que té el 
ciutadà a que l’Administració li dongui els serveis als quals té tot el dret, no?  
Ho dic perquè posicionament polític, posicionament polític.  Vostès tenen una 
forma d’entendre els números, nosaltres en tenim una altra de gestionar-los.  
Aquest és un govern de polítics, aquest és un govern de polítics, li dic perquè 
utilitzen la paraula gestor, com a mínim jo ho he entès així, amb una forma 
d’entendre-ho d’aquella manera, eh?, pejorativa.  Aquest és un govern de 
polítics, que fa política i que tracta de fer política en benefici de la ciutat.  Amb 
una diferència amb vostès, perquè és que sinó seríem el mateix partit i no ho 
som.  Vostès es presenten a les eleccions sobre unes sigles i nosaltres sobre 
unes altres.  Vostès tenen unes prioritats i nosaltres tenim unes altres.  Ara, 
com a mínim nosaltres, jo no vull entrar a criticar, perquè això em pertocava 
fer-ho quan estava a l’oposició.  Nosaltres tenim... sí, nosaltres sí, nosaltres 
teníem i tenim crec que un cert prestigi, i me n’orgulleixo de tenir-lo, de ser 
gent rigorosa, gent seriosa amb els números, gent que és capaç de prendre 
solucions quan les coses no estan... no funcionen, i gent que és molt 
conscient de la situació en la que es troba en un Ple municipal, i per tant 
entenem perfectament el que se’ns trasllada des dels diferents grups de 
l’oposició, que ens sol·liciten que aquest... doncs que, com diu el seu punt, 



 

 

no?, doncs, el punt quart, que ens insta que les converses siguin d’una forma 
determinada.  Sabem que no tenim, som conscients que no tenim majoria 
absoluta, ni actuarem... ni que la tinguéssim actuaríem com a tal.  Jo no sé si 
vostès han fet exercici de consciència, no sé si la seva actuació quan vostès 
estaven al govern era aquesta, o a mi em dóna la sensació de que no era així, 
però és una percepció, eh?, disculpin si els molesto, però és la meva 
percepció, i crec que tinc doncs en aquest moment possibilitat de manifestar-
la. 
 
En tot cas traslladar-lis això, la voluntat d’aquest equip de govern de 
treballar... ho dic perquè la gent no entendrà... la gent pot entendre, i 
segurament tenim tots culpa, eh?, i nosaltres els primers, que per això 
governem, que ens barallem dos dies.  Això la gent ho pot entendre, ho pot 
arribar a entendre; el que no entendrà la gent i crec que no ens han votat per 
això, és que no siguem capaços entre tots, entre tots els que formem aquest 
Ple, de prendre solucions que fagin viable els serveis públics que dóna 
aquesta ciutat.  Que, al nostre entendre i vista la situació econòmica que té 
l’Ajuntament, fan necessari un consens molt ampli amb totes les forces per 
tirar endavant els projectes que aquesta ciutat necessita.  No ens necessita 
perquè aquest Ajuntament segueixi pagant les nòmines, ho necessita perquè 
aquest Ajuntament sigui capaç de ser un vehicle potent per transformar la 
ciutat, per garantir que hi hagi més llocs de treball, per garantir que hi hagi 
empreses que s’instal·lin i que ens donin i generin nova ocupació, per donar-li 
o dotar del model de ciutat que nosaltres plantegem.  I que és evident que ha 
de ser compartit, perquè no tenim majoria absoluta, som molt conscients, 
sabem governar en minoria, intentarem governar en minoria d’una manera 
participativa.  Que en alguna forma ens hem equivocat?  No pateixin.  Ara, jo 
quedo amb el principi, jo crec que és el resum de tot, no?, del que s’ha dit 
aquí.  Segurament vostès poden interpretar que hem fallat en les formes, però 
que la situació de l’Ajuntament té una complicació extrema des del punt de 
vista econòmic no ho diu aquest equip de govern, ho diuen els informes i ho 
avala la pròpia informació de vostès que ens detallen que des del 2008 
aquesta era la situació. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, regidor Sánchez, per l’extensa i detallada explicació.  I ara, en 
tot cas, obrirem si ho desitgen un altre torn de paraules. Però en dues 
intervencions s’ha fet referència a l’alcaldesa, crec que la senyora Sánchez i el 
senyor Elena, i voldria puntualitzar molt breument sobre els fets que han 
apuntat.  Continuo mantenint, com a alcaldesa, tal com vaig dir el primer dia i 
com hem estat treballant tots aquests mesos, que aquest govern treballarà i 
treballa i ha treballat amb transparència i amb rigor.  Des del primer dia hem 
estat en contacte amb tots els grups per explicar allò que estava fent, i des del 



 

 

primer dia s’ha explicat que s’ha estat treballant molt intensament per tenir un 
punt de partida bo sobre la situació financera de l’Ajuntament, cosa que no 
havia existit mai i cosa que no teníem. 
 
Acceptaré que això es pot millorar, evidentment.  Segurament alguns 
aconteixements que hi han hagut, algunes problemàtiques que hi han hagut 
que vostès coneixen i no vull repetir, que ja he explicat a la Junta de la 
PIVSAM, ens ha portat a que s’hagin d’haver hagut... s’han pres algunes 
decisions que es vessin tingut que explicar millor i es ves tingut que comunicar 
millor.  Sobretot també, estic totalment d’acord amb l’afirmació que es ves 
tingut que parlar amb els treballadors municipals d’alguns temes abans de que 
se sapigués, però el que no acceptaré és que es posi en dubte allò que està, 
que s’ha fet els serveis interns de la casa, que està certificat per la intervenció 
de la casa, i que està auditat.  No acceptaré que es posi en dubte que la 
situació financera de l’Ajuntament és molt crítica per confondre l’opinió 
pública.  És un fet que està auditat, que està en un informe de la Intervenció i 
que ademés està verificat per una empresa externa.  Per tant, permetin-me 
que des del meu, des de la meva posició, no pugui acceptar que vostès posin 
en dubte la feina dels professionals de la casa, que diu clarament que estem 
en una situació de greus... de col·lapse financer, que diu clarament que si no 
es ves fet res, d’aquí a final d’any teníem números vermells fins a 25 millons 
d’euros, i per tant li demanaria rigor a vostès en aquest tema per no confondre 
l’opinió pública.   
 
A partir d’aquí el que demanaria és el que hem expresat des del primer dia 
que vam fer públics aquests números, en tot moment, tal com ha apuntat el 
regidor Sánchez, vam dir que nosaltres no buscàvem culpables, que no 
miraríem endarrere, que el que volíem era tirar endavant, i per tant jo crec que 
ara en aquests moments s’hauria de fer un exercici de responsabilitat per 
acceptar el punt de partida, no posar-ho més en dubte, no anem remenant els 
números quan estan escrits, i a partir d’aquí acceptem la situació i treballem 
per tirar-ho endavant.  Jo és això ara el que, com a govern municipal, 
demanaria. 
 
Per últim també indicar que en aquest govern municipal cap regidor ha fet res, 
totes les accions que ha fet aquest govern municipal les ha fet el govern 
municipal i jo mateixa, com a alcaldessa, em faig responsable, com a última 
responsable, de totes les accions.  Per tant, totes les al·lusions a fets que hagi 
fet un regidor o un altre estan fora de lloc, perquè aquest govern és un govern 
que respon en global per totes les decisions que es prenen.  Res més. 
 
Jo, sobre... jo ara, per tant, com ja he anunciat, si ho desitgen podríem obrir 
un altre torn de paraules.  Seria el segon.  Per tant, un cop acabat aquest 
segon torn de paraules sí que hauríem ja de passar a la votació.  I 



 

 

començaríem per la senyora Sánchez, si ho desitja. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas, és que... ja a aquestes hores, allò, entrar en xifres i entrar 
concretament en l’informe i en l’informe que fa l’empresa DBO, permeti’m, 
però crec que hi ha algo que grinyola, i que grinyola i en tot cas els hi agraeixo 
que reconeguin, ara per ara, en quant a les formes aquest reconeixement 
doncs que no s’han fet bé les coses i que bueno, doncs, que aceptin allò 
doncs que a partir d’ara hem de treballar per fer doncs això, una discusió, una 
posada en comú de les dades, davant aquesta situació crítica que ens 
planteja l’informe de l’interventor, que es té el 8 de juriol, que es té el 8 de 
juriol, i que diuen: són informes.  I ara l’alcaldesa ens comentava: no permetré 
que es posi en dubte la credibilitat de l’interventor ni de la figura.  Doncs jo el 8 
de juliol, si tinc l’informe de l’interventor que em diu 101 de deute, i en tot cas 
hi han els 7’8 de temes de litigi urbanístic, que en tot cas aquí nosaltres sí que 
interpretem que... inclús al mateix informe doncs no queda clar si entren, per 
tant l’informe de l’interventor és 101 de deute, i no 112 que corre per... que es 
va posar a la premsa.  Per tant, si el 8 de juriol l’informe de l’interventor és 
aquest, mesures ja, mesures ja.  No, no, les mesures vénen el 29.  El Consell 
d’Administració és el 29 d’agost.  Mesures ja, informació ja.  Si és així, el que 
ens estranya aquest rigor, aquesta rapidesa, aquesta eficiència d’aquest 
govern en aquest sentit la veiem contradictòria. 
 
I segona, i deixi’m dir-li d’aquesta manera, home, sí que han fet un esforç de 
diàleg, sí que han fet un esforç, bilateral, han fet un esforç.  I jo vull en tot cas 
explicar la conversa que vaig tenir amb el regidor d’Hisenda i en tot cas doncs 
amb la tinent d’alcalde, Glòria García, quan ens presenta i ens explica la 
solució o el plantejament que vol fer amb el tema de PIVSAM i buscar la 
mesura de portar a terme una suspens... un concurs de creditors amb 
continuïtat, això he d’afirmar que es va dir amb continuïtat.  Inclús jo li vaig dir:  
com a mesura en aquest sentit per acumular temps, planificar doncs una 
possible sortida negociadora amb l’empresa, podríem tots estar inclús d’acord.  
I va ser per a mi sorprenent el propòsit que en aquest cas, i inclús la 
informació que m’ha dit que s’havia contractat, que després vam saber que no 
estava contractat l’assessor en aquest cas del concurs de creditors, que el 
regidor em va dir: miri, i li explicaré d’això, lo que passa que () i em va dir: 
mira, en aquests concursos creditors d’una empresa pública hi han dos... hi ha 
jurisprudència en un doble sentit, gent que considera, jurisprudència que 
considera que una empresa pública no se li aceptarà un concurs de creditors, 
perquè darrere hi ha l’administració, com a principal soci, o jurisprudència –i 
això m’ho explicava el propi regidor d’Hisenda- i jurisprudència que considera 
que és una societat mercantil subjecte a dret privat i que, per tant, doncs 
s’aceptaria doncs el concurs de creditors.  I en tot cas em va afirmar doncs 



 

 

que ell treballaria perquè jutjats, perquè el concurs de creditors fos d’aquesta 
manera efectiu, i que en tot cas la seva consideració era que era molt positiu 
per a les finances municipals per dos qüestions, una, perquè podríem doncs 
d’aquesta manera solventar el deute que teníem respecte PIVSAM d’una 
manera, fent, utilitzant el patrimoni que disposa l’empresa municipal, les seves 
naus i els seus terrenys per un costat, i perllongar el procés negociador.  I 
aquesta és la impresió que jo em porto de la voluntat del govern. 
 
I quina percepció ara tenim?  És que després d’un Consell d’Administració on 
els consellers, per dir-ho així, limiten, suavitzen i paren al meu entendre, i 
aquesta és la meva opinió, la voluntat del govern, doncs ara el govern diu: mai 
hem tingut la voluntat de tancar PIVSAM, de fer el concurs de creditors o que 
s’aceptés...  
 
(...) 
 
Disculpi’m, disculpi’m, de que prosperés doncs als jutjats.  I aquesta és la 
impresió que ens dóna.   
 
Per tant, i per acabar, crec que hi han certes contradiccions i és realment que 
si, com s’indica en els informes i en l’informe de l’interventor que es tenia el 8 
de juriol, nosaltres entenem que s’ha mancat en quant a les formes a posar-
nos als grups municipals doncs aquesta informació i a buscar mesures i treball 
d’aquest consens i des d’aquest rigor que plantejava el govern. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Vol intervenir, senyor Rodríguez?  O senyora...?  
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, per... no, no vull provocar ara un ball de xifres ni una... però, senyora 
Lloveras, no ens renyi tant.  És a dir, jo tinc dret a discrepar.  Clar, perquè és 
la segona en el Ple d’avui; abans no podia parlar perquè no estava en el llistat 
de temes sota els quals em permet parlar, sobre qui té l’autoritza... si vostès 
estan d’acord o no amb un cinema públic.  Ara diu que no acceptarà que jo 
pugui dir què crec, sincerament, que han fet una suma de xifres amb una 
voluntat, amb una voluntat d’inflar i de situar una cantitat que provoqui un estat 
d’alarma que sigui atribuïble al govern anterior i que li permeti a vostès actuar 
amb més facilitat en la seva gestió governamental en els propers mesos.  És 
una opinió.  Oi que la puc tenir?  Gràcies. 
 
A més a més, clar, ja ve tot això del rigor respecte de la transparència, que 



 

 

nosaltres li fem molta referència a la transparència.  Miri, no ho havia dit mai, 
però clar, vostè va afirmar que el govern anterior tenia una actitud dictatorial i 
clar, quan vostè diu que té una actitud dictatorial al govern anterior, que home, 
parlant de rigor, s’hauria de ser rigorós amb les paraules, perquè clar, 
nosaltres segur que teníem moltes coses que millorar, naturalment, però 
d’aquí a afirmar que teníem una actitud dictatorial en va un tros bastant gran. 
 
Clar, quan un diu que l’actitud del govern anterior té una actitud dictatorial i es 
presenta com el baluard de la transparència, que als dos mesos hagin 
d’acceptar una moció en la qual se’ls hi diu que –escolti, no té més 
transcendència que el cas aquest concret-, que en aquest cas no ho han estat 
prou -intento ser molt curós amb les paraules per no ofendre ningú-, que no ho 
ha estat prou, com a mínim home, reconeixin, vostè ho ha fet, a l’alcaldesa li 
costa més, que hi han hagut errors en aquest sentit.  I permeti’ns discrepar.  
Jo discrepo d’aquesta cantitat.  I a més a més vull subratllar, perquè crec que 
és la nostra obligació com a regidors per traslladar aquesta tranquil·litat, que la 
situació de l’Ajuntament és difícil, i no em repetiré, però és difícil en una 
situació homologable a la qual estan les administracions públiques en aquests 
moments, i concretament les municipals.  I que la situació és conduïble, i que 
aquesta situació ve derivada de fa temps -sí, ho he explicat- per una davallada 
brutal dels ingressos municipals i la necessitat de mantenir una qualitat dels 
serveis públics, en aquest cas molt ampliada com a conseqüència també de la 
crisi que genera una situació de debilitat de moltes persones de la nostra 
ciutat.  
 
Per precisar, perquè sóc advocat i també em sap greu, que mai ningú pensi 
que jo faig una crítica al concepte de gestor, d’administrador o de professional, 
ni molt menys, només dic que és una cosa diferent.  I qui diu que és un 
professional i que no fa política no sóc jo, són alguns dels seus regidors, per 
tant no faig més que reproduir aquesta circumstància, mai com un gest 
d’ofensa, ni molt menys, carai, perquè seria tirar-me pedres contra la meva 
pròpia professió, i només faltaria.   
 
Però a més a més ha fet referència a les retallades.  Nosaltres no ho tenim 
incorporat.  Miri, les referències que s’han fet a les retallades aquí són a les 
que hem patit com a conseqüència de decisions del govern de la Generalitat, i 
les hem explicitat molt clarament: la PIRMI i en concret el tema de l’escola de 
música i de les llars d’infants, eh?  Per tant, en aquest sentit les dades hi són.  
Mirin, jo crec que els he dit, i per tant no vull repetir, s’han sumat conceptes 
diferents amb una vocació, crec que ha sigut un error, crec que hi ha hagut 
vocació d’orientar una predisposició negativa respecte del govern anterior amb 
la finalitat de facilitar la seva gestió en els propers mesos, i crec que això és 
un error, perquè justament la dificultarà perquè ha empitjorat, des del nostre 
punt de vista i intentarem entre tots evitar-ho, la credibilitat –això sí que entra 



 

 

en el terreny de l’opinió, senyora Lloveras, permeti’m que ho faci-, la 
credibilitat de l’Ajuntament.  I em sembla que això és, insisteixo, des del meu 
punt de vista poc responsable.  És per això que discrepo de la xifra, discrepo 
de que aquesta cantitat sigui el deute municipal, discrepo que hi hagi una 
situació diferent a la mitjana, insisteixo, de municipis de Catalunya, i és per 
això que crec que vostès han comès un error d’alarmisme, insisteixo, amb una 
intencionalitat política.  No tenia més vocació la meva intervenció d’ara que 
aclarir aquests conceptes i també dir-li que la majoria dels –i d’això ja en 
parlarem-, de les coses que vostès afirmen eren evidentment coneixedores 
d’elles, perquè de fet el regidor... alguns regidors ho han posat de manifest en 
altres ocasions.  I aquí acabo que estem... em sembla que tots cansats. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, molt bé.  Senyor Rodríguez, que havia sortit, ha passat el seu torn de 
paraula?  D’acord.  Llavorens jo crec que aquesta discusió s’està allargant 
molt.  Passaria la paraula per acabar, si els hi sembla, amb el senyor 
Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, dos coses, eh?  Dir-li al... no sé per qui començar, és igual, començo per 
les senyores, per un defecte de cortesia... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, digui, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Disculpi’m, eh?, només perquè crec que és un tema potser puntual però 
important.  També entre les nostres atribucions està també criticar 
concretament accions del govern... de regidors concrets.  I que vostè 
assumeixi els errors i encerts dels seus regidors, naturalment, perquè és la 
seva obligació.  Però també és normal que nosaltres creiem que, com a cap 
de Personal, amb relació als treballadors de l’Ajuntament, jo crec que ha tingut 
una actuació el regidor d’Hisenda de desconfiança, que no és pròpia ni 
positiva per part d’un regidor de Personal.  Crec que això també és el mínim 
que es pot dir. 
 
ALCALDESSA 
 
Permeti’m també que li torni a dir que ha estat una... totes les decisions són 
decisions de l’equip de govern i que crec que no és oportú ni correcte només 



 

 

fer referència a un regidor.  En tot cas, senyor Elena, crec que hauríem de 
tornar a la discusió i que ara és hora que el senyor Sánchez acabi aquesta 
discusió.  Gràcies, senyor Elena, gràcies per la seva comprensió. 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bueno, escolti’m, per acabar, eh?, i per no allargar més la situació.  Primer 
contestaré a la senyora Sánchez.  Escolti’m, jo li he volgut contestar.  Potser 
no m’he explicat bé, eh?, i jo tinc tendència potser a allargar-me massa i no 
explicar... no ser gaire concret i no explicar les coses bé.  El dia 8 teníem 
l’informe, és cert, però jo li torno a dir, nosaltres no volíem presentar un 
informe, no ho volíem, sí que és una voluntat política, no donar aquest informe 
si no el teníem: 1. validat per uns professionals externs que ens 
garantitzessin, no que la feina de l’interventor fos correcta, que la teníem 
claríssima que era correcta, sinó que aquesta feina ens servís pel que ara ha 
de fer el regidor i que ha compartir amb tots vostès, que és acabar de finalitzar 
el Pla de Viabilitat, que també s’haurà de discutir en uns llocs que no són tan 
agradables com el Ple municipal, que són amb els bancs.  Per tant, per poder 
disposar d’aquesta informació, vull dir, per poder-la donar de forma correcta, 
perquè no se’ns digués que ara donàvem un informe i que al mes de setembre 
en donàvem un altre, el que volíem era donar un informe complert senyora 
Sánchez, i escolti’m, des del dia que vem entrar a governar la nostra 
preocupació ha estat que la despesa pública municipal durant aquests dos 
mesos anés en les dugues línies que crec que ens vem presentar amb aquest 
programa electoral: amb la garantia dels serveis públics a les persones i amb 
la promoció de la ciutat.  I amb tot allò que hem vist que hi havia oportunitat 
d’estalviar despesa, vostè sap que ho hem fet, perquè ho hem portat al Ple.  O 
no vam estalviar 240.000 euros?  Els vam estalviar, els vam estalviar.  Per 
tant, que ja hem fet coses per estalviar?, i tant que les hem fetes les coses per 
estalviar!  Que hem reutilitzat coses que, pel que sigui, el govern municipal 
anterior doncs les tenia guardades en un magatzem i les hem tret per donar-lis 
doncs la seva visibilitat?, també ho hem fet, senyora Sánchez, ho hem fet 
això.  I a part és evident que hem estalviat.  Per tant, escolti’m, des del dia que 
vem entrar hem començat a estalviar.  En moltes coses, eh?  Hem eliminat 
coses que nosaltrs consideràvem, escolti’m, sense criticar-ho, però hem 
eliminat coses i hem eliminat moltes coses que consideràvem que eren 
supèrflues.  Si volen tenir més informació de detall els hi podem donar trasllat 
a la Comisió Informativa, i si algú vol que els hi dongui aquí els hi donc aquí 
sense cap tipo d’inconvenient.  Però coses que hem eliminat, vostès saben 
que així ho hem fet. 
 
Senyor Elena, no crec que haguem fet... nosaltres, eh?, és la meva opinió 



 

 

també, li traslado la meva opinió, no crec que haguem generat una situació 
d’alarma.  Sincerament no ho crec.  Vostè pot creure que sí i és la seva opinió 
i jo crec que no.  Nosaltres hem reflectit, al nostre entendre, la situació que 
tenia l’Ajuntament, al nostre entendre.  És evident, al nostre entendre avalat 
per uns documents doncs que, al nostre entendre, donen molt pes al que 
nosaltres creiem, no?  I per a nosaltres enteníem que per donar major 
credibilitat a la insitució era bo poder-nos plantejar davant d’aquella gent que 
ens ha d’ajudar, a vegades no ens agrada que ens ajudin, però ens han 
d’ajudar, amb els números clarament reflectits.  No només això, aquesta 
setmana, com és responsabilitat d’aquest govern, i els hi dic ara perquè avui 
tenim la data, no és que he amagat la informació, ja els hi puc dir ara, ens 
anem a veure a la Generalitat de Catalunya, al director general que pertoca, 
per dir-li: escolti’m, la situació és aquesta, com ens pot aju... escolti’m, lo que 
ha de fer un govern responsable, evidentment, eh?  Segur que ho han fet, 
totes les vegades del món, però jo li he de dir lo que faig jo.  Lo que feia vostè 
ja ens ho explica vostè.  Jo li explico el que faig jo i el que fem nosaltres. 
Vostè, en la seva intervenció, i em sembla legítim, vostè explica el que van fer, 
només faltaria, no?, però que quedi clar que actuem d’aquesta manera.  I 
senyor Elena, jo crec recordar que la senyora alcaldesa, en la seva 
intervenció, ha manifestat clarament, des del primer moment, que assumia el 
fet de que hi haguessin hagut errors, que ho assumia, ho ha dit a la seva 
intervenció, igual que a la meva.  Ara, que la situació, al nostre entendre, des 
del punt de vista econòmic, i a l’entendre dels tècnics de la casa, eh?, per dir-
ho genèricament, eh?, per no posar noms de ningú més a sobre la taula, és 
difícil, i que fins i tot a la Comisió Informativa es va trasladar que era de 
col·lapse, em sembla que no ens ho inventem nosaltres.  I que no generem 
alarma dient això, diem exactament la situació en la que es troba l’Ajuntament.  
Que és solucionable?  I tant!  A la roda de premsa l’alcaldesa és lo primer que 
va dir.  Si vostès llegeixen amb detall la roda de premsa i la nostra intervenció, 
ja ho sé que la Comisió va ser més convulsa i segurament va ser més difícil 
traslladar aquesta informació, però a la roda de premsa l’alcaldesa ho va 
deixar clarament establert que la situació era absolutament reconvertible, que 
teníem plantejaments per fer-ho i que els compartiríem amb cada un de vostès 
perquè enteníem que és evident que les solucions per prendre en aquest 
Ajuntament no poden ser de part, perquè som minoria, som un govern en 
minoria, som molt conscients que som un govern en minoria, i que moltes de 
les decisions que s’han de prendre en aquest govern, en aquest Ajuntament, 
s’han de prendre al Ple.   
 
També és cert que hi han altres que la Llei pertoca que permet que les 
prenem els regidors per delegació de l’alcaldesa, i que les prendrem.  Algunes 
les haurem de prendre, eh?, perquè quan un governa pren decisions, i a 
vegades s’equivoca però també de vegades les encerta, i nosaltres creiem 
sincerament que fet aquest informe ho hem fet, que hem generat credibilitat i 



 

 

també li dic una altra cosa, senyor Elena, al nostre entendre... potser ens hem 
equivocat, eh?, també, i ja li dic, eh?, nosaltres a la Comisió... nosaltres 
havíem quedat amb els –ho dic perquè vostè ha dit que el regidor no havia 
informat els treballadors-, nosaltres vem fer Comisió Informativa el dia 7, el dia 
8 el regidor es reunia amb els treballadors, el dia 8 es reunia.  Nosaltres 
enteníem –potser ens vem equivocar, potser ens vem equivocar-, prescindint 
de la roda de premsa, informant de la documentació que hi havia.  No, no, jo 
dic: l’informe li traslladem als grups municipals i l’endemà ho saben els 
treballadors.  Aquesta és la nostra... el dia 8 nosaltres ens vem reunir amb els 
treballadors, el dia 8, bueno, consta en acta, vull dir, si volen veure l’agenda 
del regidor, el dia 8 ens vem reunir amb els treballadors.  Que suposo que no 
posaran en dubte... ah!, m’ha semblat que ho posaven, però no, però ja veig 
que no... li dic que ja veig que no, no pateixi, no pateixi. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Sánchez, anem acabant. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Ja està.  Ja acabo, però en tot cas que sàpiguen, torno a repetir, em faré 
pesat i ja els hi he dit que seria llarg avui, que la voluntat d’aquest equip de 
govern és tirar endavant la situació econòmica de l’Ajuntament i, esperem, 
amb la complicitat... ja no demano, fixin eh?, no demano la col·laboració, 
demano la complicitat dels diferents grups municipals. 
 
A perdoni, i fixem la nostra posició, que no l’he.... nosaltres votaríem, com no 
pot ser d’una altra manera, entendran que el punt 1, 2 i 3 no podem votar-hi a 
favor.  Votaríem a favor si ens ho permeten, si volen separar la moció, 
estaríem a favor de votar el número 4 i votaríem en contra del punt 1, 2 i 3. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Per tant, els hi sembla bé que votem per separat?  Podríem 
començar per l’1, 2 i 3 i després el quart punt.  Per tant, vots a favor dels 
primers tres punts de la moció?  Abstencions?  Vots en contra?  S’aprova amb 
els vots a favor de la CUP i del PSC, i d’Iniciativa, i amb l’abstenció del Partit 
Popular i el vot en contra de Convergència i Unió. 
 
Ara votaríem el quart punt.  Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups del Consistori i amb l’abstenció 
del grup Popular.  Gràcies. 
 
Es voten separadament els punts de la moció: 



 

 

 
Votació punts 1, 2 i 3: 
 
  Vots a favor: PSC, CUP i  ICV (12) 
  Vots en contra: CIU (9) 
  Abstencions: PP (3) 
 
Votació punt 4: 
  
  Vots a favor: CIU, PSC, CUP i ICV (21) 
  Abstencions: PP (3) 
 
La moció queda aprovada. 

 
13. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA CONVOCATÒRIA D’UNA 

AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE L’ESTAT DE COMPTES I CAIXA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDESSA 
 
Doncs ara passaríem a l’última moció d’avui, que és la moció de la CUP per a 
la convocatòria d’una audiència pública sobre l’estat de les comptes i caixa de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Senyor secretari. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent. 
 
El canvi de govern al capdavant del Consistori vilanoví ha posat de relleu, entre 
d’altres qüestions, una situació de tensió financera a les arques municipals.  
Com en tota qüestió política, les interpretacions del vell i el nou govern 
discrepen a l’hora de fer una diagnosi i valoració d’aquest estat de comptes. 
 
Tal i com disposa el Reglament Orgànic Municipal d’aquesta vila, és un dret 
democràtic dels ciutadans exigir transparència i tenir accés a la informació 
bàsica del seu ajuntament i, a tal efecte, s’estableixen diversos mecanismes, 
entre els quals l’audiència pública, per tal de fer efectius aquests principis. 
 
Per la importància de la temàtica en qüestió, per l’interès que genera entre la 
població i per reforçar la transparència i el dret a la informació dels ciutadans 
de Vilanova i la Geltrú, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament convoqui, en el termini màxim de dos mesos, una 
Audiència Pública, amb les condicions que estableix el ROM pel que fa a 
l’espai, la publicitat i l’accessibilitat, amb l’objecte d’explicar l’estat de comptes 



 

 

de l’Ajuntament i les propostes generals de redreçament d’aquest. 
 
SEGON. Que l’Audiència Pública habiliti espai per a la resposta i l’explicació de 
l’anterior equip de govern i la intervenció, si s’escau, de la resta de grups 
municipals. 
 
TERCER. Que l’Audiència Pública deixi espai suficient per a un nombre mínim 
d’intervencions des del públic, i que aquestes paraules es donin seguint un 
criteri clar i públic, de consens entre els grups municipals d’aquest 
Ajuntament.” 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Arrufat. 
 
QUIM ARRUFAT 
 
Bé, d’entrada per indicació del secretari el primer punt queda modificat per 
“Instar l’alcaldessa”, perquè és la figura que és qui pot convocar una audiència 
pública.  I bé, entenc que la moció s’explica una mica per si sola.  Nosaltres 
entenem que exercici de transparència, vull dir, la discusió sobre els comptes 
ha entrat en una fase de discusió entre partits, i per tant qui es creu un partit 
es creu la seva versió i qui no, no.  I hi ha una certa mala imatge de discusió 
entre... sobre conceptes poc explicables, pot demostrables, molt opinables, 
no?, i que... entre partits, i per tant la discussió partidista allunyada de les 
preocupacions de la ciutadania, i pensem que és l’ocasió doncs per fer un 
exercici de transparència, explicar-ho, traslladar aquest debat, traslladar 
aquestes visions i traslladar els comptes i la gravetat de la situació a la 
població mitjançant aquest mecanisme que estableix el ROM nostre, que és 
una audiència pública.  En teoria l’han de convocar els ciutadans, però 
enteníem que també podia venir a proposta d’una majoria del Ple i instar 
l’alcaldessa a convocar-la. 
 
Els punts 2 i 3, com veuen, és simplement uns matisos sobre condicions 
bàsiques per convocar-la que entenem que són de consens, o que haurien de 
ser de consens.  I res més, aquesta és la proposta de la Candidatura d’Unitat 
Popular.  Donem dos mesos en tot cas perquè no sigui una cosa ni 
precipitada, ni forçada, es pugui preparar bé, i pugui ser ben publicitada. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Sánchez. 
 
 



 

 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, la convocarem.  Ho dic perquè no.... 
 
ALCALDESSA 
 
L’alcaldessa ja... em sembla que la convocarà també. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Em sembla que ja ho hem fet tot, però sí, sí, que cap problema.  Si el Ple 
municipal li demana a l’alcaldesa que fagi això, només faltaria... 
 
ALCALDESSA 
 
Cap inconvenient.  Per tant, hauríem... votem la moció? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Per posicionar el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds a favor de la 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  El Partit Popular?  Senyora Rodríguez. 
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Igualment estarem a... votarem a favor de la moció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Escalas? 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Solament per dir que el grup socialista vota a favor i que agraeix especialment 
aquesta moció perquè ens permetrà precisament explicar les coses, les xifres, 
i tenir aquest debat obertament. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Si no hi ha més paraules, sí que passaríem a la votació.  Vots 
a favor.  S’aprova per unanimitat dels assistents. 



 

 

 
PREGUNTES 

 
 
ALCALDESSA 
 
Ara passaríem a l’apartat de preguntes.  Pel que fa a les preguntes escrites, 
totes les que s’han presentat, complint el ROM han estat contestades per 
aquest govern municipal en el termini establert, és a dir, màxim un mes.  I ara 
el que entraríem és en les preguntes orals, que els hi recordo que el regidor 
que formula la pregunta disposa de dos minuts per a l’exposició i defensa i, si 
s’escau, rèplica.  Qui hagi de contestar disposarà del mateix temps per 
respondre i, si s’escau, contrarèplica. 
 

 19. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• SOBRE EL PAGAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
L’IES DE LA SÍNIA DE LES VAQUES. 

 
ALCALDESSA 
 
Començaríem per les preguntes del Partit Popular.  La primera és sobre el 
pagament de les obres de construcció de l’IES de la Sínia de les Vaques.  
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Una mica al fil, i de forma breu, eh?, del que es deia en aquest 
darrer punt, a l’anterior punt, sobre si volíem informació concreta respecte 
d’algun aspecte determinat, aquest és un exemple.  Efectivament volíem 
informació concreta sobre aquest punt determinat, perquè en els pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya hi ha una partida de 5.333.000 euros i pico per 
al pagament de l’Institut de la Sínia de les Vaques, quina construcció ha 
assumit l’Ajuntament de Vilanova.  Paral·lelament, un dels motius, el principal 
motiu que desencadena la petició de concurs de creditors de l’empresa 
municipal PIVSAM és el no poder fer front a les factures del proveïdor, del 
constructor, i per tant ens agradaria saber si és que no s’han cobrat aquests 
5.333.000 euros de la Generalitat o què és el que ha passat aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Gargallo. 
 
 



 

 

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  Seré molt esquemàtic, tinc poc temps.  L’import 
total de l’encàrrec va ser de 6.332.000 euros, dels quals un milló d’euros es 
van pagar l’any 2010 per part de l’Ajuntament, que va adelantar aquests calés 
per part de la Generalitat.  Més tard la Generalitat en tot cas va fer 
transferència d’aquest milló d’euros a començaments del 2011.   
 
En el mes d’abril del 2011 la Generalitat ordena el pagament de la quantitat de 
6.332.000 restants, fixant com a data de pagament el 19 de juliol del 2011.  Al 
mateix mes d’abril, atesa la situació de tresoreria municipal al govern anterior, 
es va utilitzar un confirming de la Generalitat amb el Banc de Sabadell per 
avançar el cobrament de la quantitat de 6.332.000, sense esperar la data 
prevista de pagament del 19 de juliol de 2011, amb un import total de 
despeses de 65.536 en lo que es refereix al tema del descompte.  Una vegada 
ingressada a la caixa única de l’Ajuntament, es va destinar als pagaments 
ordinaris de la tresoreria municipal.  A la data prevista el pagament que es 
tenia que fer a l’empresa TAU ICESA a 31 d’agost de 2011, no s’ha pogut fer 
front a l’import de la societat PIVSAM pels problemes de tresoreria abans 
exposats.  Està, per tant, en aquest moment pendent de pagament l’esmentat 
import i amb negociacions amb la Societat TAU ICESA. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Gargallo.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Com a resum, si no ho he entès malament, s’ha cobrat l’import íntegre de la 
construcció de l’IES de la Sínia de les Vaques per part de la Generalitat de 
Catalunya; els diners s’han gastat amb el funcionament ordinari de 
l’Ajuntament o amb inversions de l’Ajuntament, és a dir, en funcionament de 
l’Ajuntament i, per tant, aquests diners han vingut a cobrir aquest confirming, 
com deia vostè, i per tant ara falten aquests diners per poder pagar al 
proveïdor.  Ho he entès d’aquesta manera això, no? 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Exactament. 
 
 

• SOBRE LA NOVA CONCESSIÓ DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA. 

 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies a tots dos.  Passaríem a la següent pregunta sobre la nova concessió 
de recollida d’escombraries i neteja viària.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bueno, en els últims temps hem comprovat que 
n’hi han molts veïns que tenen moltes i moltes queixes sobre el servei de 
recollida, de neteja i... de servei de neteja viària i de recollida de residus.  
Volem saber quin és... quina valoració té l’equip de govern sobre el 
funcionament d’aquest servei. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa.  L’empresa SUFI -ara ha canviat de nom, es diu 
VALORIZA- va agafar la concessió al 2010, al març del 2010, va estar sis 
mesos fent la implementació i a partir de que ja havia fet la primera 
implementació, ja tenia tots els vehicles i tota la maquinària en funcionament, 
els serveis tècnics van començar a detectar deficiències o anomalies en el 
servei.  Al principi es feien comunicacions per tal de que fossin esmenades.  
L’empresa no ha esmenat les suggerències o els informes que se’ls hi fa 
arribar des dels serveis tècnics, i la veritat és que després de cada setmana 
fer arribar les deficiències de servei o les variacions des del servei, o el que 
exigeix la concessió, i que l’empresa no reaccioni, doncs potser s’acaba la via 
de la negociació i potser l’Ajuntament haurà de plantejar-se realment si pot 
establir un expedient o... un expedient sancionador o una sanció directament. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Respecte a aquest tema també el govern municipal ha contactat d’alguna 
manera amb els treballadors de SUFI també per veure el seu parer i les 
condicions en les que estan també els seus treballadors i també poder donar 
la informació aquesta? 
 
 



 

 

GLÒRIA GARCÍA 
 
En aquest cas el govern municipal ha parlat tres vegades amb el Comitè 
d’Empresa de l’empresa VALORIZA. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies a tots dos. 
 

 20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV: 
 

• EN QUIN ESTAT DE TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA ES TROBEN:  
  - CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS, 
  - CARTA DE COLOR DE NUCLI HISTÒRIC I  
  - PLA DE PATRIMONI 

 
ALCALDESSA 
 
Passaríem, per tant, a la pregunta presentada pel grup d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, que és una miqueta llarga, però en tot cas és sobre el 
patrimoni historicoartquitectònic i natural. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, aniré molt ràpid senyora alcaldessa.  Aviam, tots els grups municipals aquí 
presents han manifestat reiteradament la necessitat de protegir el nostre 
patrimoni historicoarquitectònic.  Bé, al mandat anterior creiem que s’han fet 
polítiques importants del patrimoni, la reurbanització del Centre Vila o bé la 
realització del PINA, que encara perdura, rehabilitant façanes, i a la vegada 
també es va aprovar un instrument legal que era molt necessari per protegir el 
nostre Nucli Antic, que és el Pla de Millora del Nucli Antic.   
 
Bé, a més a més al mandat anterior es va fer un concurs encarregant una 
elaboració d’una carta de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, a 
instància de la Llei d’urbanisme del Parlament de Catalunya, i a més a més va 
instar la confecció d’una carta de colors del centre històric.  Aquests dos 
treballs ja s’han entregat en aquest Ajuntament i en tercer lloc –és la pregunta 
dirigida- és que el Pla de Patrimoni elaborat per l’Organisme Autònom Víctor 
Balaguer en col·laboració amb altres ciutadans interessats en el patrimoni, i 
que si bé és un treball que especifica més sobre la situació dels nostres 
museus, a la vegada fa referència al patrimoni historicoarquitectònic.  Per tant, 
el que demanem és saber en quina situació administrativa es troben aquests 
tres documents. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Molt bé, alcaldesa.  En primer lloc, bueno, respecte als tres punts, respecte al 
Catàleg de masies comentar que, com el senyor Claver sap, ja que és part de 
l’equip redactor, es va entrar al registre el 18-5-2011.  En aquests quatre 
mesos s’ha produït un canvi de govern, s’ha produït un mes d’estiu que 
pràcticament... d’agost, que pràcticament és inoperant, amb lo qual bueno, 
està en tràmit, pendent de tirar-ho endavant. 
 
Respecte a la Carta de colors, els treballs s’han completat i es disposa d’una 
primera proposta d’ordenança reguladora, que serà presentada properament 
per tal de que sigui debatuda a la Comisió Informativa i posteriorment ser 
aprovada pel Ple d’aquest Ajuntament. 
 
I respecte al Pla de Patrimoni, està en mans de l’Organisme Autònom del 
Patrimoni Local Víctor Balaguer.  Pendent de que el dia 20 de setembre hi 
hagi la primera trobada viable. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Claver, li queda poc temps crec, però si vol dir alguna 
coseta... 
 
MANEL CLAVER 
 
A veure, sobre l’últim que em dius jo penso que ja l’anterior Patronat el va 
aprovar aquest Pla Especial, abans de les eleccions, abans de les eleccions.  
De totes maneres consultaré si s’ha entrat o no. 
 
Tu has parlat... perdona, vostè ha parlat del Pla de Patrimoni, el Pla de 
Patrimoni redactat per l’Organisme Autònom Víctor Balaguer.  Dius que 
encara es troba en aquest organisme.  Jo dic que no, de que ja s’ha aprovat i 
en teoria havia d’estar entregat aquí en aquesta casa. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet, si vol contestar alguna cosa. 
 
 
 



 

 

JOAN GIRIBET 
 
En aquest cas, bueno, l’únic que puc dir és que tenia una pregunta en tres.  Jo 
puc respondre clarament pels dos primers punts.  El segon és la... el tercer és 
la informació que jo tinc, el que passa que no pertany directament a la meva 
regidoria, amb lo qual no sóc capaç de contestar exactament.  En tot cas 
podem aclarir-ho i enviar-li per escrit. 
 
ALCALDESSA 
 
Perfecte.  Gràcies.   
 
 

PRECS 
 

 
ALCALDESSA 
 
Per tant, amb això ara passaríem per acabar aquest Ple a l’apartat de precs.  I 
jo sí que els hi voldria recordar que, tal com marca el ROM, s’entén per prec la 
formulació d’una proposta d’actuació adreçada a algun dels òrgans de govern 
municipal.   
 
Hi han precs?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  És un prec a vostè, alcaldesa, en el sentit de que en el darrer Ple 
vam demanar un informe jurídic, uns informes jurídics al secretari al respecte 
de la col·locació de les banderes oficials i d’altres banderes a la façana de 
l’Ajuntament i en aquest sentit el prec és que atengui les conclusions que el 
secretari dóna en el seu informe i faci complir la legalitat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Algun prec més?  Si no és així... si és així ja 
aixecaríem aquesta sessió.  Gràcies a tots. 
 
 
 



 

 

 

RESPOSTES A LES PREGUNTES FORMULADES PER ESCRIT 
 
GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
11 de febrer de 2011 

 

1. Quins han estat els procediments seguits per la contractació de 
serveis jurídics d’aquest Ajuntament amb Milà Advocats, SLP o la 
seva antecessora, des de que es van començar a contractar aquests 
serveis? 

Els encàrrecs professionals efectuats a l’empresa Milà Advocats, SLP es 
varen dur a terme seguint els tràmits del contracte menor, mitjançant decrets 
d’alcaldia específics per a la defensa d’assumptes contenciosos singulars, en 
atenció a la quantia del contracte menor i la dels referits assumptes 
individuals. 

En el cas de la defensa jurídica, la pràctica habitual es la de concretar 
l’encàrrec amb un únic professional i per cada cas en concret, perquè en 
aquests supòsits la selecció no es basa en criteris de millor proposta tècnica o 
econòmica, sinó en criteris de qualificació professional i de confiança entre el 
defensor i el defensat, sense deixar de banda que a més no es pot preveure la 
seva interposició i atenent la immediatesa dels terminis processals tant per 
comparèixer amb representació lletrada com per formular la defensa, un cop 
s’interposa el recurs. 

El contracte és d’assessoria i assistència per definició i és de caràcter menor 
per raó de la seva quantia, però no per la seva durada, atenent que s’ignoren 
els requeriments precisos d’una demanda concreta i el recorregut processal 
que tindrà, però sí es pot preveure el ventall dels seus imports habituals 
màxims i mínims, i ja que els contractes per a la defensa jurídica i judicial de 
l’Administració tindran la durada precisa per atendre adequadament les seves 
necessitats. Tot això de conformitat al aleshores vigent Text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 2/2000, 
de 16 de juny. 

2.  Quins són els motius específics que van originar que es comencés a 
contractar aquest despatx professional, que no poguessin oferir 
altres professionals? 

Els motius específics que van originar que es comencés a contractar aquest 
bufet professional són: 

-  L’especialització, coneixement i prestigi en matèria jurídica urbanística 
administrativa, circumstància que, certament, podia concórrer en alguns 



 

 

altres bufets, a més de en aquest. 

3.  Quins han estat els imports facturats i per quins conceptes per Milà 
Advocats, SLP o la seva antecessora, a aquest Ajuntament, cada un 
dels exercicis 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006? 

En relació a aquesta pregunta, s’adjunta com a Annex 1 una relació de 
factures, en la qual figuren els camps següents: document, data del document, 
data d’operació facturada, import, concepte, subtotal i total dels exercicis 
2002, 2003, 2004, 2005 i 2006. 

4.  Quins treballs van ser encarregats a aquest despatx professional 
entre el desembre de 2003 i l’abril de 2006? 

En aquest període de temps, els recursos contenciosos van ser encarregats a 
l’advocat Miquel Àngel Pigem de las Heras, i són els que figuren assenyalats 
en negreta, en el mateix document Annex 1. 

5. Quins treballs s’han encarregat a aquest despatx professional en 
relació a Platja Llarga? 

Es van encarregar la defensa dels diferents recursos contenciosos 
administratius interposats per Subirats Berenguer, S.A. contra diversos acords 
adoptats per l’Ajuntament en relació a Platja Llarga. Cal precisar que el Sr. 
XXXX va renunciar a dits encàrrecs quan va assolir la condició de Conseller 
de la Generalitat de Catalunya. Els referits contenciosos foren assumits pel 
Lletrat urbanista Sr. XXXXXXXXXXXX, i després de la renúncia d’aquest a 
finals de l’any 2006, es va continuar en la defensa jurídica dels mateixos per 
part dels propis serveis jurídics municipals. 

6. Quins altres despatxos professionals i quins imports han prestat 
assessoria jurídica a aquest Ajuntament durant el període 2000-2010? 

S’adjunta Annex 2 en resposta a aquesta pregunta, pel que fa a l’àmbit de 
l’urbanisme. 



 

 

ANNEX 1 

Any Data Import  tercer Text lliure 

2002 25/02/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 868/01 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxx 

2002 25/02/2002 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 882/01 INTERPOSAT PER MASA-PROAVIC, S.A 

2002 25/02/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 867/01 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 25/02/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 678/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONES VILANOVA, S.L 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV.FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 759/01 INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, S.A 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 748/01 INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, S.A. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 798/01 INTERPOSAT PER DAYCO PTI, S.A. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 803/01 INTERPOSAT PER NIGLEE, S.L. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 793/01 INTERPOSAT PER ISOIBÉRICA, S.A. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 776/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONES GARRAF 2000, S.L. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 823/01 INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, S.A. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 791/01 INTERPOSAT PER SAN CRISPÍN, S.L. 

2002 25/02/2002 2.440,11   PROV.FONS OPOSICIÓ RECURS CONT. 823/01 INTERPOSAT PER CIUTADANS DEFENSORS CASC ANTIC VNG 

2002 04/04/2002 2.441,80   PER PROIVSIÓ DE FONS RECURS CONTRA xxxxxxxxxxxxx 486/01 

2002 08/04/2002 459,89   LIQUIDACIÓ HONORARIS RECURS 270/200 INTERPOSAT PER MINENSA SERVICIOS, S.L 

2002 29/04/2002 3.132,00   HONORARIS PER LA DIREC. LLETRADA I ASSESSORAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINIST. 377/2001 

2002 06/05/2002 2.441,80   PROV. FONS PER L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 965/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONES VILANOVA, SL 

2002 06/05/2002 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 875/01 INTERPOSAT PER TRADEMOS, S.A 

2002 06/05/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOSI.AL RECURS CONTENCIÓS 876/01 INTERPOSAT PER CÍA VALENCIANA DE CEMENTOS, SA 

2002 06/05/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 966/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONES VILANOVA, S.L 

2002 06/05/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 243/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxx 

2002 10/06/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOS. A LA DENÚNCIA PER DELICTE ECOLÒGIC A LA PLATJA LLARGA INTERPOSAT PER xxxxxxxxx 

2002 07/06/2002 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS RECURS INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx I OBRES QUINTANA 54/02 

2002 11/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS  296/02 INTERPOSAT PER COMPONENTES VILANOVA, SL 

2002 11/11/2002 2.441,80   RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 314/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 11/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 301/02 INTERPOSAT PER ANDUJAR E HIJOS, S.L 

2002 11/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 315/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 179/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOS. RECURS CONTENCIÓS 98/02 INTERPOSAT PER SUBIRATS BERENGUER INMOBILIARIA, SA 



 

 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 098/02 INTERPOSAT PEL Sr. xxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 302/02 INTERPOSAT PER xxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 313/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 204/02 INTERPOSAT PER GESTORA DE URBANISMO, S.L 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV.FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 312/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 244/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2002 18/11/2002 2.441,80   PROV. FONS INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS CONTRA LA DIRECCIÓ GENERAL D'URBANISME 

2002 02/12/2002 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 621/02 INTERPOSAT PER PEDRO ALBÀ E HIJOS 

2003 31/03/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS  782/02 INTERPOSAT PER FBEX PROMO INMOBILIARIA, SL 

2003 31/03/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 726/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2003 02/06/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 850/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2003 02/06/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 1880/03 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2003 25/06/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 339/03 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2003 25/06/2003 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 337/03 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2003 08/09/2003 2.320,00   PROV. FONS PEL PROC. D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIÓS 298/01 C.PP. C. OLÉRDOLA 

2003 20/10/2003 2.199,89   HONORARIS DIRECCIÓ LLETRADA I ASSES. RECURS CONTENCIÓS 401/2001 PER PETROGAL ESPAÑOLA SA 

2003 20/10/2003 2.441,80   PROV. FONS A L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 714/03 INTERPOSAT PER PROMOTORA PUMA, S.A 

2004 22/03/2004 1.671,75   HONORARIS ASSESSORAMENT JURÍDIC TEMES URBANÍSTICS I D'ALTRES. 

2004 22/03/2004 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 919/03. 

2004 14/06/2004 2.105,00   PROV. FONS PER COBRIR LES DESP.JUDICIALS QUE ES DERIVIN DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 141/04 

2005 04/04/2005 1.102,00   HONORARIS PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA ANY 2004. 

2005 04/04/2005 3.565,79   HONORARIS EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 819/01 INTERPOSAT PER TELEFÒNICA MÓVILES, S.A. 

2005 04/04/2005 3.565,79   HONORARIS PER REPRES. I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS 798/01 INTERPOSAT PER DAYCO PTI, S.A 

(*)2005 04/04/2005 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 648/04. 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV.FONS PER LES DESPESES JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 329/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV. FONS PER COBRIR DESPESES JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 150/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV. FONS PER COBRIR DESPESES JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 160/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV.FONS PER COBRIR LES DESPES. JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 78/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV.FONS PER COBRIR LES DESPES. JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 58/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV. FONS PER COBRIR LES DESPES.JUDICIALS DERIVADES DE L'OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 401/04 

2005 04/04/2005 2.441,80   HONORARIS PER REPRES.I DEFENSA RECURS CONTENCIÓS 184/03 INTERP. PER xxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 

2005 04/04/2005 2.441,80   OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 482/04 INTERPOSAT PEL SR. xxxxxxxxxxxxxxxx 

2005 04/04/2005 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 530/04 INTERPOSAT PER SUBIRATS BERENGUER INMOBILIÀRIA 

2005 06/06/2005 3.565,79   HONORARIS PER REPRES. I DEFENSA RECURS CONTENCIÓS 748/01 INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, SA 

2005 04/10/2005 3.565,79   HONORARIS PER REPRESENTACIÓ I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 451/01. 

2006 01/03/2006 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM. 391/05 INTERPOSAT PER TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. 

2006 01/03/2006 1.740,00   PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM. 138/05 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxx 

2006 01/03/2006 2.441,80   PROV.FONS RECURS CONTENCIÓS 111/05 INTERPOSAT PER LA JTA. COMPENSACIÓ SECTOR LA CARRERADA 

2006 02/03/2006 1.740,00   PROVISIÓ DE FONS RECURS CONTENCIÓS ADM 823/01 INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, SL 

2006 09/05/2006 2.030,00   HONORARIS PER ASSISTÈNCIA JURÍDICA ANY 2005 

2006 30/10/2006 2.441,80   PROV. FONS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 06/06 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2006 12/12/2006 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS RECURS INTERPOSAT PER OBRES CLAVÉ, S.A. I TERRENYS I ESTATGES, S.L. 447/06 

2006 19/12/2006 3.565,79   HONORARIS PER REP.I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS 776/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONS GARRAF, SA 

2006 19/12/2006 3.565,79   
HONORARIS PER REP.I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS 678/01 INTERPOSAT PER EDIFICACIONES VILANOVA 
SL 

2006 19/12/2006 4.815,16   HONORARIS PER REP.I DEFENSA EN RECURS CONTENCIÓS 168/04 INTERPOS. PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 

2006 19/12/2006 3.564,10   HONORARIS OPOSICIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 302/02 INTERPOSAT PER xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx 

2.004 03/08/2004 2.441,80   PROVISIÓ DE FONS OPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS 168/04 INTERPOSAT PER TELEFONICA MOVILES 

2.005 03/10/2005 1.160,00   
PER DESPES. JUDICIALS CONCILIACIÓ 466/05 RECURS INTERPOSAT PER SUBIRATS BERENGUER INMOBILIARIA, 
S.A 

2.005 03/10/2005 2.441,80   
PER DESPESES JUDICIALS OPOSICIÓ RECURS 336/05 INTERPOSAT PER SUBIRATS BERENGUER INMOBILIARIA, 
S.A. 

2.005 16/11/2005 3.565,79   LIQUIDACIÓ RECURS INTERPOSAT PER PEDRO ALBA E HIJOS, S.A MP SECTOR PIRELLI-MAR 759/01 

      

      

(*) En  negreta els recursos contenciosos des d'abril de 2005 fins a octubre de 2006 

 



 

 

ANNEX 2 

 

Any Data doc. Import total Tercer Nom Text Explicatiu 

2001 30/03/2001          522,88 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

PER PROVISSIÓ DE FONS ACCIÓ PENAL CONTRA ESCRITS DE DENÚNCIA  
EN MATÈRIA D'ACTIVITATS 

2001           811,37 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS MINUTA PROVISIO DE FONS 

2001 30/03/2001             81,14 € G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

PER PROVISSIÓ DE FONS ACCIÓ PENAL CONTRA ESCRITS DE DENÚNCIA  
EN MATÈRIA D'ACTIVITATS 

2002 03/12/2001       3.485,87 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

HONORARIS PELS TREBALLS EN LES DILIGÈNCIES PRÈVIES 575/01  
DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE VNG 

2002 03/12/2001          540,91 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

HONORARIS PELS TREBALLS EN LES DILIGÈNCIES PRÈVIES 575/01  
DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 DE VNG 

2004 21/05/2002     10.440,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

MINUTA PROVISIÓ DE FONS PELS TREBALLS EN L'ASSUMPTE  
"PLATJA LLARGA". 

2004        1.620,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

MINUTA PROVISIÓ DE FONS PELS TREBALLS EN L'ASSUMPTE 
"PLATJA LLARGA". 

2006 10/05/2006       3.480,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

HONORARIS PER DEDUCCIÓ DE TESTIMONI,  
DILIGÈNCIES PREPROCESSALS NÚM. 461/05, FISCALIA DEL TSJ. 

2006 19/01/2006     10.440,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS MINUTA PROVISIÓ DE FONS REF. PIRELLI. 

2006 19/01/2006       6.960,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

MINUTA PROVISIÓ DE FONS DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 1451/04  
DAVANT EL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1. 

2006 19/01/2006       1.350,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS MINUTA PROVISIÓ DE FONS REF. PIRELLI. 

2006 19/01/2006          900,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

MINUTA PROVISIÓ DE FONDOS DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 1451/04  
DAVANT EL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 1. 

2006 10/05/2006          450,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS 

HONORARIS PER DEDUCCIÓ DE TESTIMONI,  
DILIGÈNCIES PREPROCESSALS NÚM. 461/05, FISCALIA DEL TSJ. 

2008 02/04/2008       1.350,00 €  G58518507 
JUFRESA Y ASOCIADOS -
ABOGADOS PENALISTAS PROVISIÓ DE FONS DILIGÈNCIES PREVIES 99/08 

2009 09/03/2009       6.960,00 €  B80909278 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
JURIDICO Y FISCAL, S.L. HONORARIS PELS SERVEIS PROFESSIONALS D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 

2010 11/10/2010       4.904,85 €  B80909278 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
JURIDICO Y FISCAL, S.L. 

HONORARIS SERVEIS PROF.ASSESSOR JURÍDIC RECURSOS ORD.  
M.BARRERES I. RO 306/08 UNILAND MARÍTIMA, SL 



 

 

 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
 
4 d’agost de 2011 
 
PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME, COMUNICACIÓ I PREMSA I 
JOVENTUT 
 
1.  El passat dia 4 de juliol de 2011, l’alcaldessa de la ciutat va celebrar 

una reunió anunciada com a “trobada amb el sector turístic”.  El Grup 
Municipal Socialista considera molt important obrir espais de diàleg 
amb el sector, sense que aquests vagin en detriment de la necessària 
assumpció de responsabilitats per part del Govern Municipal. 

 
a) La relació de convidats a la mateixa i els criteris de selecció utilitzats. 
 

Criteris de selecció: presidents de gremis i associacions relacionades amb 
l’àmbit turisme, gastronomia, lleure, comerç, etc. 
 
Relació de convidats: 
 ADEG 
 Cambra de Comerç 
 Club Nàutic 
 Estació Nàutica 
 Gremi d’Hoteleria i Restauració 
 Associació Menjat Vilanova 
 Associació Joves Cuiners 
 Grand Marina 
 Concessionaris Platja Vilanova 
 Vilanova Centre 
 Tot Comerç 
 
Es va fer una segona part de la reunió per presentar el catàleg  “Gaudeix-
ne” i les activitats d’estiu. 
A aquest acte estaven convidats tots els membres socis dels diferents 
gremis i associacions abans esmentades. 

  
b)  La relació de conclusions elaborades per la Regidoria un cop 

finalitzat l’exercici. 
 
 Entre les conclusions extretes del contacte amb els responsables del 

gremis i associacions cal destacar: 
 



 

 

- El malestar d’aquest per la política d’aparcament feta fins ara en 
la zona de la platja amb l’aplicació de criteris diferents, 
replantejament de la zona blava. 

- La dificultat que té el sector per trobar personal amb formació 
específica en aquest: idiomes, gestió de serveis. No s’han fet 
programes específics des de l’IMET. 

- La deficient senyalització comercial al sector de mar. 
- L’estudi de la possibilitat de no pagar la llicencia d’activitats 

abans de començar l’activitat i poder fer-ho en 2 o 3 anys. 
- La necessitat de posicionament de VNG com a marca. 
- Potenciar l’actitud d’atenció als visitants per part de la policia en 

lloc de la punitiva. 
- Preveure nous zones i sistemes d’aparcament, pot ser amb 

elements llançadora, per absorbir el increment de visitants que 
portarà la finalització de les obres de la C 15. 

 
c) En què es traduirà la voluntat expressada pel regidor de mantenir 

“aquestes taules de treball per a la presa de decisions conjuntes”. 
 
 La voluntat expressada pel regidor de mantenir “aquestes taules de treball 

per la a presa de decisions conjuntes” es traduirà en mantenir reunions 
aproximadament cada 3 mesos per avaluar les situacions generals i 
problemes concrets del sector i analitzar conjuntament vies de solució. 

 
 

2.  Els passats dies 19 i 20 de juliol de 2011, es van celebrar unes 
jornades de reflexió al voltant de la Fira de Novembre.  Sense prejutjar 
la idoneïtat del procés, el Govern Municipal ha iniciat la reflexió fins i 
tot abans d’haver expressat quins són els motius pels quals 
considera necessari replantejar la Fira de Novembre. 

 
a) Quina és la llista de disfuncions detectades pel Govern Municipal que 

el porten a obrir aquest procés? 
 
El govern inicia una reflexió al voltant de la Fira de Novembre, convidant a 
la participació de diferents agents de sectors ciutadans, donat que es troba 
davant la inexistència (fixada pels governs anteriors) d’un pla i uns 
objectius que marquin  línia seguida per la Fira i permetin la seva avaluació 
i, per tant,  per compartir amb els agents quines tipologies d’actuacions 
serien necessàries de contemplar en un Pla sobre la Fira. 
  

b) Quina va ser la relació de convidats a participar en les Jornades de 
reflexió i sota quins criteris es van escollir els participants. 
 



 

 

Respecte a aquest tema van quedar explícitament recollits en els 
documents de convocatòria, dels quals fem aquest resum: 

 
Sessió de Talent analític:  
Aquesta sessió és analítica i de reflexió. Es tracta de reunir entre 8 i 10 
persones amb diversos perfils professionals i coneixedors de d’actual marc 
firal. 
 
A partir d’un informe previ, elaborat per la Regidoria, amb informació objectiva 
sobre l’històric i l’actualitat de la Fira, es pretén donar resposta a una bateria 
de preguntes que abordin temes com: calendari, emplaçament, continguts, 
models de gestió, difusió i dinamització. 
 
 
Participants: Hi haurà una fila zero amb persones convidades a la sessió. 
 
1- Sr. xxxxxxx, Cornet 1945, Elaboració de xocolates. 
 
2- Sr. xxxxxxxxxx, empresari d'automòbils Besolí Motors i vicepresident de 
l'ADEG – expositor de la Fira des de 1991-2010 
 
3- Sr. xxxxxxxxxxxx, president de l’Associació Tot Centre  
 
4- Sr. xxxxxxxxxxx, gerent de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf 
 
5- Sr. xxxxxxxxxxx, director de Caixa Penedès – Central Vilanova 
 
6- Sra. xxxxxxxxxxxx, cap del servei d’Obres i Espai Urbà de l’Ajuntament   
 
7- Sr. xxxxxxxxxxxxx, director acadèmic del màster Sistemes Ferroviaris i 
Tracció Elèctrica de la UPC 
 
8- Sr. xxxxxxxxxxxxx, gerent Estació Nàutica  
 
9- Sr. xxxxxxxxxxx, gerent d’Expo Gestió, empresa que ha gestionat la Fira 
de 2005-10 
 
10- Sr. xxxxxxxxxxx, director Centre de formació eqüestre AURIGA    
 
11- Sr. xxxxxxxxxxx, president de Gestingral Grup i president de la delegació 
al Garraf de la Cambra de Comerç de Barcelona  
 
12- Sr. xxxxxxxxxxxx, empresa TiC (Espai Cowork)  



 

 

 
 
Sessió de Talent Creatiu 
Objectius específics de l’activitat: 
 
Donada l’experiència, el talent  i el coneixement dels assistents, extreure unes 
conclusions i propostes per a la millora de la gestió i continguts de Fira de 
novembre 2011 i successives. 
 
Implicar als participants en la definició i concreció de possibles estratègies per 
aplicar a la fira en les futures edicions. 
 
A partir d’un informe previ, elaborat per la regidoria, amb informació objectiva 
sobre l’històric i l’actualitat de la fira, es partirà d’una pregunta oberta i general 
que afecta a la globalitat de la fira (què canviaries de la fira o què faries amb la 
fira...). 
 
Participants: Hi haurà una fila zero amb persones convidades a la sessió 
 
1- Sr. xxxxxxxxxxx, Acadèmia de cinema i televisió Claqueta y Acción  - 
expositor recent fira 
 
2- Sra. xxxxxxxxxxx, periodista 
 
3- Sr. xxxxxxxxxxxx, director de l’empresa Expo Gestió (gestiona la Fira de 
2005-10) 
 
4- Sra. xxxxxxxxxxxx, directora-gerent de Mobles Bascompte 
 
5- Sr. xxxxxxxxxxxx, xef del Restaurant l’Infinit 
 
6- Sr. xxxxxxxxxxxx, director Establiment Sunsito i promotor del Festival 
Faraday 
 
7- Sr. xxxxxxxxxx, dissenyador i organitzador de Blanc Festival de Disseny 
Gràfic de Catalunya  
 
8- Sr. xxxxxxxxxxx, guionista de ràdio i televisió i director del programa 
Crackòvia de TV3 
 
9- Sr. xxxxxxxxxx, dissenyador industrial  
 
10- Sra. xxxxxxxxxxxx, gerent de Joieria Maestre  
 



 

 

11- Sr. xxxxxxxxxxxxx, geògraf i premiat en el Concurs Tomate del año 2011 
convocat per la Fundació Alicia y el Huerto de Claudio 
 
12- Sra. xxxxxxxxxxxx, directora de Flow Center, estudi d’arts escèniques 
 
13- Sr. xxxxxxxxxxx, botiguer i pagès  
 
 
HISENDA, RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
3. Hem conegut que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha contractat 

l’empresa BDO, pel que voldríem conèixer: 
 
a) Quin ha estat l’objecte de la contractació.  Quins treballs realitzen que 

no puguin fer els tècnics de l’Ajuntament? 
 
L’objecte de la contractació està definit en el document de “Bases per a 
l’adjudicació d’un contracte de serveis d’assessorament i consultoria per tal 
d’elaborar un pla financer municipal” fet per la Regidoria d’Hisenda, que 
figura a l’expedient. En aquest document es definien les accions a realitzar 
per l’adjudicatari: 

 
- Coneixement de la situació financera actual de l’Ajuntament i dels seus 

organismes i societats dependents en base als informes i documentació 
existent a la Regidoria d’Hisenda i a les entitats corresponents. 

- Estudi d’alternatives de reestructuració  financera del grup empresarial 
municipal. 

- Assistència en el disseny i confecció d’un pla financer municipal a curt i 
mig termini. 

- Col·laboració amb l’Ajuntament en el procés de negociació amb les 
entitats bancàries i organisme públics per tal d’aconseguir la viabilitat 
financera del pla. 

 
b) Quines altres empreses han presentat oferta per la mateixa 

contractació i quina ha estat la seva proposta.  En base a quins 
criteris s’ha escollit BDO?  Quin és el cost de l’oferta triada? 

 
 Atès que l’import de la despesa és de 18.000 euros més IVA, és un 

contracte menor que d’acord amb l’article 122.3 de la llei de contractes del 
sector públic es pot adjudicar directament a qualsevol empresari “amb 
capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a realitzar 
la prestació”. En aquest sentit el reconeixement professional de l’empresa 
BDO tant en el món privat com públic  està fora de dubte. 

 



 

 

c) Per què no s’ha informat a l’oposició? 
 
 El Decret d’adjudicació i d’aprovació de la despesa és de 22 de juliol, per 

tant es va donar compte de la contractació i del treball realitzat per 
l’empresa a la primera Comissió Informativa que hi va haver després de 
l’adjudicació, que va ser el 7 de setembre. 

 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.02 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
accidental. 


