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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 8 DE FEBRER DE 2010 

 
 

Acta núm. 2 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 8 de febrer de 2010, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA. 
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A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
  1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

dia 18 de gener de 2010. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  2. Pressupost 2010. 
  3. Imposició de Contribucions Especials per obres de reurbanització als 

carrers del Nucli Antic, Eix 2. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  4. Aprovació PAIF de l’EPEL “Neàpolis”. 
 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 

     
    5. Aprovació de la modificació de l’acord del Ple d’1 de juny de 2009, 

d’encàrrec de gestió de l’execució del projecte de l’Auditori a PIVSAM.  
 
 MOCIONS 
 
  6. Moció del PP sobre les contribucions especials al Nucli Antic. 
  7. Moció de CiU sobre el càncer infantil. 
  8. Moció de CiU sobre la Masia Nova. 
8 BIS. Moció d’URGÈNCIA per a la inclusió de la Vegueria Penedès al 

projecte de Llei de creació de les vegueries. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  9. Preguntes del grup municipal de CiU: 

• Sobre la situació dels centres d’atenció primària de la ciutat. 
• Sobre sorolls, inseguretat i actes vandàlics a la zona del carrer de la 

Unió. 
  
 PRECS 

 
  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE GENER DE 2010.
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ALCALDE 
 
... és l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, però abans volíem proposar 
una modificació de l’ordre del dia, per plantejar el punt número quatre com a 
punt número dos, per un error material s’ha introduït el punt número quatre 
com a punt a l’Àrea de Cohesió Social, quan en realitat corresponia, al tractar-
se de l’aprovació del pressupost, de posar-se abans del pressupost ordinari, 
eh?, de l’aprovació del pressupost ordinari.  Per tant, després de l’aprovació 
de l’acta, passaríem, si els hi sembla bé, a l’aprovació del PAIF de l’EPEL 
Neàpolis, eh? 
 
Sent així, doncs, passem a l’aprovació de l’acta.  Si no hi ha cap qüestió la 
donem per aprovada. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 18 de gener de 2010. 
 
A continuació, tal com ha dit el senyor alcalde, es tracta el punt quatre de 
l’ordre del dia. 
 

  4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ PAIF DE L’EPEL 
“NEÀPOLIS”.

 
ALCALDE 
 
I el següent punt de l’ordre del dia, efectivament és el que figurava com a 
quatre, que és l’aprovació del PAIF de l’EPEL Neàpolis. 
 
Senyor secretari... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Els articles 9.1.b) i k), i 21.1.c) dels Estatuts de l’EPEL Neàpolis, estableixen 
com a competència del Consell d’Administració de l’esmentada entitat i del Ple 
de l’Ajuntament l’aprovació del Programa anual d’Actuació i Finançament, que 
inclou la previsió anual d’ingressos i despeses. 
 
Atès que el Consell d’Administració de l’EPEL Neàpolis del dia 3 de febrer de 
2010 va prendre l’acord d’aprovar l’esmentat Programa. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
“Aprovar el Programa anual d’Actuació i Finançament de l’EPEL Neàpolis que 
s’adjunta.” 
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Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici 

 
Introducció 
 
Les línies d’actuació i accions de l’entitat pública empresarial Neàpolis per l’exercici 
2010 que es plantegen en el present document són fruit i continuació de les gestions i 
accions iniciades l’any 2009, any en què va ser constituïda aquesta entitat, alhora que 
se’n projecten de noves amb relació als àmbits dels mèdia, de les telecomunicacions i 
de l’activitat econòmica. 
  
En aquesta memòria també es recullen les propostes programàtiques d’un nou 
servei, incorporat a mitjan exercici 2009 i no contemplat inicialment. Es tracta de la 
gestió del Bosc Cinema Municipal. Per tant, la present memòria econòmica recull 
aquesta incorporació en l’exercici 2010. 
  
1. Neàpolis 
 
Pel que fa a Neàpolis, en l’exercici 2010 es plantegen dues accions estratègiques per 
completar els serveis directes que promou aquest organisme. El primer es la creació 
de l’espai emprenedor, lligat als serveis de promoció econòmica i vivers d’empresa. 
Contempla la construcció en el tercer pis de l’edifici d’un espai específic, obert i 
altament tecnificat, per donar suport a la creació de noves empreses i/o projectes 
d’emprenedoria. Aquest espai rep el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
La segona acció és la posada en funcionament en el mes de febrer del servei de 
pàrquing, amb la posada en valor de 69 places de rotació i abonament. 
 
2. Telecomunicacions 
 
En la previsió de l’exercici 2010 en l’àmbit de les telecomunicacions, són vàries les 
accions que es duran a terme, un cop assumida l’adscripció de les xarxes municipals 
a la gestió de Neàpolis. 
 
A nivell organitzatiu, es preveuen tres accions estratègiques. La primera, la creació 
de l’Agència Local de Telecomunicacions, per coordinar i posar en valor les accions 
estratègiques de les comunicacions electròniques a tota la ciutat, en els àmbits de la 
fibra òptica, telefonia mòbil, wi-fi, wimax, entre d’altres. 
 
La segona acció es centra en obtenir el títol d’operador d’infraestructures de 
telecomunicacions, per poder completar les accions estratègiques que es generin des 
de l’agència local de telecomunicacions. 
 
La tercera acció està referida a la consolidació i promoció de l’Agrupació Empresarial 
Innovadora (AEI) de fibra òptica, que aplega –en una primera fase- dotze empreses 
catalanes dedicades a la implantació de la fibra òptica i que té la seu a Neàpolis. 
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Pel que fa a les accions directes, Neàpolis plantejarà les primeres implantacions de 
fibra òptica en diversos sectors de la ciutat, fruit d’acords amb organismes públics, 
empreses i programes específics de l’Ajuntament. 
 
En l’exercici 2010, la telefonia mòbil serà una altra dels serveis estratègics sobre els 
que planteja incidir Neàpolis per tal de reordenar-lo, així com el servei de wifi en un 
procés general de connectivitat per a la ciutat. 
 
 
3. Mèdia 
 
Un dels àmbits estratègics en els que es vol centrar en el 2010 Neàpolis és en els 
dels mèdia (audiovisual, videojocs, cinema, mòbils, tic) com a proposta d’activitat 
econòmica i referits de forma transversal a les dinàmiques de formació, serveis, 
recerca i desenvolupament i difusió.  
 
 
3.1. Formació 
 
Campus Universitari 
 
L’àmbit de formació a Neàpolis ve marcat per l’estabilització de l’oferta que 
actualment es porta a terme a través del Campus Universitari de la Mediterrània i que 
en anteriors edicions ja hem consolidat i orientat cap als nous mèdies: videojocs, 
disseny, mòbils, cinema. Per a aquest any es proposen 12 cursos i 5 festivals / 
seminaris. 
 
Actualment estem treballant amb l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) per 
configurar una doble oferta formativa relacionada amb la fibra òptica. Es tracta d’un 
curs de formació ocupacional d’instal·lador i operador de fibra òptica, a la vegada que 
estem formulant una proposta de creació d’un cicle de grau superior de fibra òptica a 
presentar a la Mesa d’Educació i Treball. Tots dos projectes compten amb 
l’assessorament i recolzament de Optixcat, l’Agrupació Empresarial Innovadora de 
fibra òptica. 
 
D’altra banda, durant aquest any es continuarà donant suport a l’Escola Municipal 
d’Art i Disseny per consolidar el cicle de grau superior de videojocs, en el seu segon 
curs, així com dotar-lo de major projecció de cara a la cerca de nous alumnes i 
oportunitats empresarials. 
 
 
Postgraus 
 
En el decurs de l’any 2010 es continuarà treballant en la creació i incorporació a 
l’oferta formativa de Neàpolis de diversos postgraus, conjuntament amb universitats, 
entre els que destaca el de postgrau de fibra òptica, amb la UPC (Avanza Formación 
2009). 
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Tallers, seminaris 
 
Es donarà suport de nou aquest any a un seguit de tallers i seminaris. Es manté el 
suport a l’entitat Compex per fer els cursos d’informàtica i de TIC, així com participar 
en projectes tecnològics comuns. 
 
S’ha iniciat una nova edició del Taller de cinema a Neàpolis, ampliant possibilitats de 
projectes comuns: Centre d’Orientació Formativa Audiovisual, cursos de Dibuixos 
animats, Mini-Cinema. 
 
http://www.tallerdecinema.com/
 
Aquest any 2010 s’inicia el projecte d’Oficina de Dinamització de Comunitats Digitals, 
amb els que es produiran tallers d’iniciació en l’àmbit de les TIC i de l’ús i 
aprofitament d’internet, especialment de l’àmbit de la cultura popular, l’educació, la 
formació, l’assistència social, la immigració i el foment del desenvolupament cultural, 
social i econòmic de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.  
 
3.2. Nous Serveis 
 
Neàpolis ha obtingut el segell de centre col·laborador d’ACTIC, acreditació de 
competències en tecnologies de la informació i la comunicació. L’ACTIC és el 
certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com “la combinació de 
coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius 
determinats amb eficàcia i eficiència”. 
 
Es tracta d’un certificat acreditatiu que emet la Generalitat, que possibilitarà acreditar 
un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de 
qualsevol empresa o administració. 
 
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.74f23dec65fff202f055c310b0c0e1
a0/?vgnextoid=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
 
Dos serveis de suport a activitats culturals, també es porten a terme aquest any 2010. 
 
Es tracta del suport tecnològic a l’associació Passionarium, que aplega les ciutats i 
entitats que representen la Passió arreu de Catalunya.  
 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalit
zacio_cultura_catalunya/Passionarium.pdf
 
També rep suport tecnològic el projecte Comunitat Cultura.Cat, que a través de 
l’Oficina de Dinamització Digital projecta cursos i tallers orientats a col·lectius 
ciutadans per tal de crear un portal especialitzat i distribuït sobre la cultura popular a 
Catalunya. http://www.comunitatcultura.cat/index.php
 

 

http://www.tallerdecinema.com/
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.74f23dec65fff202f055c310b0c0e1a0/?vgnextoid=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.74f23dec65fff202f055c310b0c0e1a0/?vgnextoid=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/actic/menuitem.74f23dec65fff202f055c310b0c0e1a0/?vgnextoid=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=0dafd65ab5d3e110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&newLang=es_ES
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Passionarium.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Noticies/digitalitzacio_cultura_catalunya/Passionarium.pdf
http://www.comunitatcultura.cat/index.php
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De forma experimental, s’està preparant per a aquest estiu el projecte dels Casals 
Tecnològics, orientats als joves i als mes joves, del 28 de juny al 23 de juliol. 
Formació per a nous emprenedors és una altra de les accions previstes en el segon 
semestre, coincidint amb la ubicació de l’espai emprenedor. 
 
3.3. Acords i convenis 
 
S’han signat acords en el 2010 amb entitats, organismes i emprenedors 

• Passionarium. Aportació tecnològica al servei de dipòsit digital del projecte 
Passionarium. 

• Controlcam. Recolzament infraestructura i serveis per a projecte emprenedor 
de recerca industrial de control de càmeres audiovisuals. 

• Comunitats Digitals. Acord d’explotació conjunta de propostes adreçades a la 
digitalització de diferents col·lectius. 

• Sarti. Acord de col·laboració conjunta entre el Centre de Desenvolupament 
Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació 
(SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
4. Actuacions 
 
Neàpolis intervindrà directament en la gestió i coordinació de diverses actuacions 
directes en el decurs de l’any 2010. 
  
4.1. Fons Feils 2010 
 
Estesa de fibra òptica des de Neàpolis fins a la Vilanova nord. Es planteja connectar 
amb fibra òptica la zona nord de la ciutat, capil·laritzant–la al llarg del seu recorregut 
per connectar diferents seus públiques: local AV de la Geltrú, Llar d’infants 
l’Escateret, Col·legi Sant Jordi, Pavelló del Garraf, Mossos d’Esquadra, IES Joaquim 
Mir, (possibilitat futur auditori-escoles de musica i d’art), Hospital de Sant Antoni Abat, 
Plataforma Serveis a la Dependència, Llar d’Infants La Baldufa i Jutjats. 
 
Així mateix, actuació menor de connectivitat del CAPI Baix-a-Mar, amb xarxa fins a 
Neàpolis. 
 
4.2. Connectivitat fibra 
 

• Connexió fibra entre xarxa troncal Renfe i Neàpolis. Al-Pi. (1r. semestre 2010) 
• Pla pilot a la zona industrial de Santa Magdalena. Connectivitat fibra CTTI. 

Segon semestre 2010. 
• Connexió (aprofitant obra generalitat per Cap Jaume I), del Bosc Cinema 

Municipal a Neàpolis (1r. semestre 2010) 
 
4.3. Espai Emprenedor 
 
Creació de l’espai per a nous emprenedors a la tercera planta de Neàpolis, 
conjuntament amb l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú.  Subvenció en tràmit. 
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5. Projectes 2010 
  
En aquest apartat, des de Neàpolis es centralitzen diversos projectes que plantegen 
aliances estratègiques amb empreses, institucions i organismes (ja sigui com a líder o 
com a soci) amb l’objectiu de formalitzar propostes de futur basades en els tres 
àmbits que configuren el segell d’Open Network Living Lab que disposa Neàpolis. Es 
tracta de projectes relacionats amb els mèdia, amb la dependència i salut i amb la 
cultura. Tots ells es presentaran a diferents convocatòries d’àmbit català, estatal i 
internacional, amb diferents socis tant tecnològics com de continguts i de recerca. 
 
Projecte Weng. (Wireless Electronic News Gathering) Recerca i desenvolupament 
de transmissió de directes via agregació d’amples de banda des de mòbils 3G. 
Participen i2Cat, UPM, Valencia,  Avanza contenidos. 
 
Cluster audiovisual. Participació en la creació del Cluster Audiovisual de Catalunya, 
que agrupa tots els sectors implicats en l’àmbit audiovisual. 
 
Cross media. Participació projecte cinema i videojocs. Fundació Digitalent. Filmutea.  
 
Nou Liquid media. Desenvolupament d’un prototip multiplataforma (fix-mòbil) pre-
comercial per a la producció, distribució i consum de nous continguts audiovisuals (p. 
ex. generats a través del mòbil), la implicació dels usuaris des de l’inici del 
desenvolupament d’aquesta plataforma en un procés participatiu d’innovació oberta, 
el disseny d’un producte comercial a partir del prototip multiplataforma i la investigació 
sobre el model de negoci que pugui sustentar les produccions 2.0. Participants: 
Public Frame, i2Cat, Neàpolis, UOC, grup de recerca Spider.  
  
Pinacoteca virtual. Museu Virtual amb la incorporació de realitat augmentada. 
MNAC, Museu de Lleida, i2cat. 
 
Centro conocimiento entorns virtuals-videojocs. Lideratge centre del coneixement 
per a videjocs//serious games/low cost: mòbils//salut i dependència// Avanza centros 
del conocimiento. 
 
Fotorally. Projecte europeu de cohesió cultural i social entre Manchester, 
Amsterdam, Helsinki, Citilab Cornellà i Neàpolis Vilanova i la Geltrú a traves de la 
fotografia. http://www.fotorally.eu/
 
Fibra òptica. Creació d’un postgrau de xarxes de fibra òptica. (Avanza formació) amb 
participació de AEI Optixcat i UPC. 
 
Es treballa actualment en la concreció i configuració de nous projectes i la recerca de 
socis diversos en els àmbits de la telefonia mòbil, laboratori i+d audiovisual, 
dependència. 
 
6. Festivals 
  
Des de Neàpolis es projecta en el decurs de l’any 2010 l’organització i/o co-
organització de festivals-trobades de format mitjà relacionats amb el sector mèdia. Es 

 

http://www.fotorally.eu/
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preparen conjuntament amb l’Àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament, a 
banda de diferents professionals i entitats dels sectors implicats.  L’objectiu d’aquesta 
programació de festivals és la creació d’un nou model d’atracció de nous 
emprenedors i de professionals especialitzats, així com una nova oferta d’atracció 
econòmica per a la ciutat (hotels, restaurants, etc). Cadascun es tractarà com a unitat 
de negoci amb la formalització de la seva viabilitat econòmica i fórmules de 
finançament. 
 

-  Blanc. Festival del Disseny de Catalunya. Segona edició. 
-  Embed. 
- Audiovisual Integrat. Noves formulacions de l’audiovisual a la xarxa. 
-  Mobil Games Festival. Festival de videojocs per als mòbils. 
-  Seminari Internacional de Periodisme Digital. Cinquena edició. 
-  Optixcat. Jornades sobre fibra òptica. 2a edició. 

 
BOSC CINEMA MUNICIPAL 
 
L’exercici 2010 del Bosc Cinema Municipal contempla l’activitat d’explotació d’aquest 
servei, en les que volem destacar les següents situacions: 
 

• Es contempla com un exercici complet, atès que l’any 2009 aquest servei va 
entrar en funcionament al mes de juliol. La gestió dels actius de Neàpolis va 
permetre assumir el servei sense dèficits inicials. 

 
• La situació contractual del Bosc Cinema Municipal amb els propietaris obliga a 

plantejar-se la hipòtesi de l’horitzó inicial de tres anys com a temps estimat per 
a aquesta explotació del servei. 

 
• Les infraestructures del cinema requereixen una actualització i adequació a 

les noves necessitats del servei. Cal contemplar també la possibilitat de canvi 
d’entrada (rambla Principal) està en ple procés de tramitació. 

 
• Així mateix, el mercat cinematogràfic requereix noves propostes, amb la qual 

cosa, Bosc Cinema Municipal ha de plantejar-se la possibilitat d’incorporar les 
darreres innovacions tecnològiques (cinema digital, 3d) 

 
• Finalment, cal tenir en compte l’aplicació de la futura Llei de Cinema, prevista 

pels voltants del mes de juny, amb els factors positius i negatius que pot 
comportar. 

 
Una de les directrius del Bosc Cinema Municipal és la de fer accessible aquest servei 
a tots els ciutadans. Amb aquest objectiu es plantegen una sèrie de mesures: 
 

- Es mantenen els preus de 2009. 
- Es posarà a la venda un sistema d’abonaments i de fidelització. 
- Es plantejarà una proposta de descomptes a diversos col·lectius. 
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Consolidació 
 
Es planteja la consolidació de la programació actual, vertebrada per la combinació de 
cinema d’estrena, cinema familiar amb les pel·lícules de circuit no comercial, en 
versió original subtitulada i totes aquelles que estiguin (tant en vosc com doblades) en 
català. 
 
La programació contemplarà també les propostes conjuntes amb el departament de 
cultura de l’Ajuntament, referida a cicles i mostres específiques. 
 
També contempla les aportacions de les iniciatives ciutadanes per a una col·laboració 
conjunta: cinema ecològic, escoles, documentals de música; cicles, mini-festivals, etc.  
 
Es preveu incorporar el Bosc Cinema Municipal en la futura Xarxa Pública de 
Cinemes, que promourà la Generalitat a través de la Llei del Cinema. 
 
Entre els projectes de futur del Bosc Cinema Municipal pel 2010 hi ha la cerca de 
nous públics i nous espectadors de cinema. Per aquest motiu, la programació 
contemplarà la consolidació del cinema familiar en les matinals dels diumenges (Mini 
Cinema), quina primera experiència ja va ser provada en les festes de Nadal. 
Aquesta acció anirà acompanyada d’altres referides al públic infantil, com el cas de 
cinema escolar o tallers de dibuixos. 
 
En la cerca de nous espectadors, Bosc Cinema Municipal s’adherirà al Circuit Català 
de Cinema Digital, amb la possibilitat d’oferir nous formats en la gran pantalla: òpera, 
pre-estrenes. 
 
 
 
Infraestructures 
 
L’any 2010 es preveu l’obertura del Bosc Cinema Municipal per la rambla Principal, 
millorant l’accés i la seguretat dels espectadors.  
 
Així mateix, i coordinat amb la gestió de Neàpolis i Al-Pi es promourà la incorporació 
de fibra òptica a les cabines de projecció. 
 
A través de la Llei del Cinema i els suports econòmics que planeja, el BCM estudiarà 
l’oportunitat d’incorporar sistemes de projecció en 3d. 
____________________________________________________________________ 

 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Previsió d'ingressos i despeses 2010  
  
INGRESSOS   
  
Prestació de serveis 781.171,00 
VENDES ENTRADES CINEMA BOSC 499.624,03 
VENDES PUBLICITAT BOSC 7.200,00 
ALTRES INGRESSOS 7.004,64 
CESSIÓ D'ESPAIS 112.441,30 
LLOGUER INSTAL·LACIONS NEÀPOLIS 9.400,00 
VENDES TÈCNICS I MATERIAL 3.013,55 
RETORN DESPESES LLOGATERS 107.487,49 
INGRESSOS (PÀRQUING) 35.000,00 
  
Altres ingressos d'explotació 246.426,00 
Aportació Ajuntament  195.000,00 
Aportació altres organismes 10.000,00 
Inversions 41.426,00 

  
TOTAL INGRESSOS 1.027.597,00 

  
DESPESES   
  

Despeses d'Explotació 817.757,00 
LLOGUERS I CÀNONS   250.710,00 
REPARACIONS I CONSERVACIÓ 75.650,00 
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS 18.100,00 
TRANSPORTS 8.250,00 
SERVEIS BANCARIS 1.500,00 
PUBLICITAT 10.000,00 
SUBMINISTRAMENTS 97.100,00 
ALTRES DESPESES (MENORS-OFICINA-
IMPREMTA) 9.347,00 
NETEJA 51.100,00 
VIGILÀNCIA 100.000,00 
PERSONAL EXTERN 181.000,00 
DESPESES APARCAMENT 15.000,00 
  
Despeses de personal exercici 2009 168.414,00 
Sous i salaris personal Neàpolis 125.448,00 
Sou AODL 10.000,00 
Seg Social Empresa 32.966,00 
    

TOTAL DESPESES 986.171,00 
  

INVERSIÓ MAQUINÀRIA 41.426,00 
  

TOTAL SORTIDES 1.027.597,00 
  

Resultats previstos a 31/12/2010 0,00 
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ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, dir-vos que el PAIF 2010 es va aprovar la 
setmana passada en el Consell propi de l’EPEL Neàpolis, celebrat al propi 
edifici, que es tracta del primer PAIF, ja que és el primer any de l’EPEL 
Neàpolis, que contempla... també en el seu moment no estava... no existia 
com a tal dins de l’EPEL Neàpolis, però aquest any doncs es contempla la 
incorporació d’un equipament com és el Bosc Cinema municipal, i per tant que 
en la previsió del 2009 doncs no es preveia i, per tant, per circumstàncies 
pensem que d’oportunitat i molt positives doncs se n’ha fet càrrec en aquest 
cas Neàpolis, no?   
 
Di’ls-hi que els objectius que es marquen en aquest any són incorporació de 
nous serveis i noves activitats tant a Neàpolis com al Bosc Cinema.  Que el 
suport de noves activitats econòmiques relacionades amb el  talent i el 
coneixement i els nous models de negoci i oci, és a dir, els videojocs, mòbils, 
audiovisuals i cinema, i també la prospecció en aquest cas d’una nova 
indústria relacionada amb les tecnologies, la recerca i els nous mèdia.   
 
Jo per... de fet, els que ja van ser-hi presents per part dels partits aquí 
representats en el Ple, di’ls-hi que l’important és que el fet d’incorporar el nou 
servei del Cinema Bosc no ha comportat cap mena d’increment en la despesa 
ni tampoc no hi ha aportació econòmica per part de l’Ajuntament, ni tampoc 
cap mena d’increment en temes de personal, eh?  Ha estat assumit tot en 
aquest cas pel propi EPE Neàpolis, tota la posada en funcionament doncs 
pràcticament en tres mesos.  Tal com els hi vàrem demanar en el Consell de 
l’altre dia, els hi demanem el seu vot favorable.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Paraules?  Senyor Arrufat, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, per posicionar el grup Popular al respecte d’aquesta proposta de 
Pla d’Actuacions i Inversions de Neàpolis.  I en aquest sentit esmentar, el 
senyor Álvaro ha esmentat una de les circumstàncies noves que inclou aquest 
PAIF respecte del d’anys anteriors.  Jo crec que n’hi han concretament tres 
d’elements nous.  Un, efectivament, és la gestió del Cinema Bosc, però jo 
preferiria d’aquest tema doncs segurament parlar-ne més endavant, tot i que 
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coincidim en que certament el contracte que en el seu moment es va signar no 
suposa un increment de la despesa, no suposa un increment de personal, sí 
que les circumstàncies que s’han produït des de la signatura d’aquell 
contracte fins a aquest moment, les desgraciades circumstàncies sí que 
alteren molt, entenem nosaltres, el projecte de cinema municipal, perquè es 
van assolir uns compromisos que veurem si hi haurà la possibilitat financera 
en el seu moment de complir-los adequadament per poder prorrogar el 
contracte amb el Cinema Bosc al llarg dels quinze anys que inicialment estava 
previst en el contracte, no?  I per tant jo crec que aquest serà un tema que 
tindrem oportunitat de parlar-ne més a bastament i més endavant, no? 
 
Però sí que hi han altres dos novetats en aquest PAIF que crec que val la 
pena esmentar, no?  Un primer, i ho podem trobar fins i tot que apunta bones 
maneres i per tant un element que podria ser positiu si hi hagués un major 
desenvolupament del projecte al redera i, per tant, fos un projecte més 
consistent, com és la utilització d’un espai de Neàpolis per a això que 
n’anomenen l’espai d’emprenedors i que d’alguna manera té que ser aquell 
projecte que, també fruit d’una moció en aquest Ple, doncs es va acordar per 
tal de crear, un “viver d’empreses” i, per tant, incentivar la generació d’activitat 
econòmica a la nostra ciutat, que prou falta li fa.  Per tant, trobem positiu la 
inclusió d’aquest aspecte, però també trobem una mancança en el sentit de 
que no veiem el desenvolupament concret i les accions que això suposarà i el 
cost que fins i tot doncs això s’imputa en el projecte de pressupostos que tot 
seguit tindrem oportunitat de comentar.  
 
Però hi ha una tercera qüestió que a més a més, des del nostre punt de vista, 
és determinant i ja els avanço que significarà el vot en contra del nostre grup 
en aquest, en aquest Pla d’Actuacions i d’Inversions, que és la gestió de 
l’aparcament de Neàpolis.  Home, resulta com a mínim anecdòtic que un 
Ajuntament, una ciutat, que té una empresa pública dedicada a la gestió 
d’aparcaments, doncs hagi d’encomanar amb una empresa pública que té una 
altra funció absolutament diferent, la gestió d’un aparcament.  I que siguem 
incapaços que l’empresa municipal que es dedica a gestionar aparcaments 
pugui assumir també la gestió d’un aparcament en un equipament municipal.  
Escolti’m, és una cosa que nosaltres no acabem d’entendre, i aquí falla algo, o 
l’empresa d’aparcaments no està complint la funció per la qual va ser creada, 
perquè miri, francament a nosaltres no ens reconforta que aquesta empresa 
pugui gestionar aparcaments de fora de Vilanova, com per exemple el de 
l’hospital de Sant Camil, i en canvi sigui incapaça de gestionar un aparcament 
dintre d’un equipament municipal.  Un equipament del propi Ajuntament.  
Escolti’m, això nosaltres no ho entenem, no?, i per tant, com aquest és un dels 
objectes, és un dels nous projectes que s’inclou en aquest programa, el nostre 
grup votarà en contra d’aquest programa. 
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A les 18.06 hores arriba el senyor FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
També breument per posicionar el vot del grup de Convergència i Unió.  
Nosaltres ens abstindrem en aquesta votació, tal com ja vam fer en el Consell, 
al qual vam assistir i vam participar.  Bàsicament ens abstenim una miqueta 
perquè volem deixar passar un temps i veure com evolucionen dos projectes 
importants que hi han inclosos.  En primer lloc, el tema del Cinema Bosc, que 
efectivament s’ha de veure encara com va anant, i després també el tema del 
“viver d’empreses”, que a nosaltres ens agradaria que fos així, però el senyor 
Tomàs Álvaro, a la reunió ens va fer entrar molts dubtes perquè ens va 
comentar que no era ben bé un viver d’empreses.  Nosaltres considerem que 
en aquests moments a la ciutat fan falta projectes d’aquest tipus i per aquest 
motiu ens abstindrem, perquè si bé ho trobem interessant, volem veure com 
acaba sent aquest projecte, com evoluciona i què acaba sent.   Res més. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Sí, breument.  Senyor Rodríguez, en principi agrair-li aquesta voluntat positiva 
que té en el sentit de que es fan coses en positiu en el tema de la gestió de 
Neàpolis.  Dir-li que el tema de l’aparcament, que és el gran dubte que per 
vostè té, és un tema de quan tu vols gestionar un espai, un espai 
completament, cent per cent únic, el fet de la gestió de l’aparcament per part 
de Neàpolis és precisament perquè les places donen propi servei en el propi 
equipament i les empreses municipals, empreses públiques, tenen els seus 
números, i miren quin pot ser els guanys que pot tenir.  En aquest cas, el fet 
d’aquestes places aniran molt lligades amb l’ús d’aquest espai.  Per tant, fet 
allò del compte d’ingressos i de sortides, ens surt més a compte i per tant 
nosaltres no estem per malgastar diners, sinó senzillament perquè surti al 
més, en aquest cas al més adequat, al més positiu i al més rentable per al 
propi ciutadania i en aquest cas el fet de que no ho fes la pròpia EPEL 
Neàpolis possiblement anava en detriment del propi servei que s’utilitza en el 
cas dels aparcaments.  
 
I senyora Lloveras, és cert, vostès varen venir, el senyor Rodríguez va 
excusar, que no va... no va venir, el senyor Arrufat tampoc, i després en la 
meva exposició del pressupost, l’aprovació, m’hi estendré més, però la nostra 
voluntat és precisament de troba’n-se amb més tranquil·litat, en el marc de la 
Comisió Informativa de Cohesió Social i Identitat, que és el lloc on en podem 
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parlar tranquil·lament, o si vostès volen en el marc del Consell d’Administració 
de l’EPEL Neàpolis, perquè els hi farem molt més documentat tècnicament.  
La voluntat política n’és una, tècnicament hi ha tot un treball i, per tant, penso 
que la millor manera és que tots els consellers de l’ICVSAM i els regidors que 
vulguin al marge de que estiguin o no estiguin al Consell, crec que la voluntat 
és de que la cosa tiri endavant i, per tant, de que vostès ho puguin veure amb 
bons ulls, i amb aquesta voluntat precisament per això està posat en el 
pressupost d’inversions d’enguany.  De totes maneres agrair la seva voluntat 
de l’abstenció per part de Convergència i Unió. 
 
ALCALDE 
 
Passem, doncs... senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Només un comentari, no?, perquè el senyor Álvaro ha dit una cosa que jo crec 
que és preocupant i ens té que convidar a la reflexió.  És a dir, si tenim una 
empresa municipal encarregada de gestionar aparcaments, i es considera que 
quan aquesta empresa gestiona aparcaments és malgastar diners, potser... sí, 
en aquest cas concret s’ha esmentat d’aquesta manera i jo ho he sentit 
d’aquesta manera, no?, doncs potser el que cal que ens plantegem és la 
continuïtat d’aquesta empresa municipal o no, perquè per malgastar diners 
enlloc, ni a Neàpolis, ni a l’empresa d’aparcaments, no?  Per tant, crec que 
segurament valdria la pena obrir un debat sobre la continuïtat o no d’aquesta 
empresa municipal d’aparcaments. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Senyor Rodríguez, possiblement m’he expressat malament.  En cap moment 
he dit que es malgasti diners, he dit que el compte de resultats de la gestió 
pròpia de tot l’equipament pels avantatges que pot tenir, ens sortia més a 
compte.  No he dit, no he dit... en cap cas he dit que es malgasti diners per 
part de l’altra empresa.  De totes maneres, crec, si l’únic, l’únic problema que 
vostè veu en el tema del PAIF de Neàpolis és el tema de la gestió de 
l’aparcament, vol dir que tot lo altre ho estem fent molt bé.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per complementar aquesta informació, perquè home, fa referència amb el 
tema de l’aparcament, pensi que quan es gestiona un aparcament que 
s’integra a la xarxa d’aparcaments de la ciutat, hi ha un tipo d’equipament que 
va junt amb aquest aparcament, que té un cost important i que té molt a veure 
amb quina és la grandària de cadascun dels aparcaments i la finalitat que 
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tenen.  Per tant, des d’aquest punt de vista és en el que s’han fet números i 
s’ha arribat a la conclusió –pot canviar-se en el moment en el que s’analitzi 
d’una altra... que els números surtin d’una altra manera- que potser és més 
rentable fer-ho d’aquesta manera que de l’altra.  Perquè, insisteixo, els 
aparcaments de la ciutat tenen, els que estan vinculats a la VNG 
Aparcaments, una sèrie d’equipament que va lligat amb això, com és el tipo de 
vigilància, com és el tipo de pagament, de manera de pagar, les targetes, la 
maquinària que va lligada en l’aparcament, que té un cost molt elevat.  I per 
aquí s’ha de llegir el fet de que probablement un aparcament de les places 
com aquelles i que van més vinculades a l’ús de l’espai, no tingui tant sentit 
fer-ho des d’una empresa que el que gestiona és en aquesta clau d’una xarxa 
d’aparcaments de la ciutat.  Però en qualsevol cas, com sempre, tant en una 
societat com en l’altra, la Comisió Informativa i el Ple estem doncs per parlar 
d’aquest tema i per contrastar els números, no?, que fan referència a aquesta 
qüestió.   
 
Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor?  Abstencions? Vots en contra?  
S’aprova amb el vot del govern, l’abstenció de la CUP i del grup de 
Convergència i Unió i el vot en contra del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
  Vots en contra: PP (2) 
  Abstencions: CIU i CUP (9) 
 

  2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. PRESSUPOST 2010.
 
ALCALDE 
 
I per tant passem al segon punt ara, eh?, que és el... que és el tercer, que era 
el segon, i que és el Pressupost 2010. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Vist l'expedient de tramitació del Projecte de pressupost general per a l’any 
2010 amb tots els seus annexos. 
 
Presentat i examinat a la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i 
Organització Interna. 
 
Vist l'informe emès pel senyor interventor, proposo al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció de l’acord següent: 
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“PRIMER. Aprovar provisionalment el Projecte de Pressupost general pel 
2010, d’acord amb el resum següent: 
 
a) Pressupost de l'Ajuntament. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS                             EUROS 
I  Impostos directes   27.683.000,00 
II  Impostos indirectes   650.000,00 
III  Taxes i altres ingressos   16.139.126,00 
IV  Transferències corrents   18.770.000,00 
V  Ingressos patrimonials   1.116.160,00 
VI  Alienació d'inversió  0,00 
VII Transferències de capital   2.815.250,00 
VIII Actius financers   101.000,00 
IX  Préstecs rebuts   4.000.000,00 
TOTAL INGRESSOS  71.274.536,00 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS                                       EUROS 
I  Personal 25.850.875,00 
II  Despeses corrents  21.994.625,00 
III  Interessos  2.182.301,00 
IV  Transferències corrents  9.461.181,00 
VI  Inversions  7.628.890,00 
VII Transferències de capital  2.200.000,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Amortitzacions de préstecs  1.855.664,00 
TOTAL DESPESES  71.274.536,00 
 
 
b) Pressupost de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer. 
 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III Taxes i altres ingressos 23.107,00 
IV  Transferències corrents  773.152,00 
VII Transferències de capital 100.000,00 
TOTAL INGRESSOS 896.259,00 
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DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  550.715,00 
II  Despeses corrents  245.544,00 
VI  Inversions 100.000,00 
TOTAL DESPESES 896.259,00 
 
 
c)  Pressupost de l'Organisme Autònom Centre de Formació 

Ocupacional La Paperera-IMET (Institut Municipal d’Educació i 
Treball). 

 
INGRESSOS 

 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos  541.000,00 
IV  Transferències corrents  7.141.081,00 
V  Ingressos patrimonials  6.042,00 
VII Transferències de capital 300.000,00 
TOTAL INGRESSOS 7.988.123,00 

 
 

DESPESES 
 

CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  3.662.240,00 
II  Despeses corrents  3.784.883,00 
III  Interessos  125.000,00 
IV Transferències corrents 110.000,00 
VI  Inversions 306.000,00 
TOTAL DESPESES 7.988.123,00 
 
 
d) Pressupost EPE Neàpolis. 

 
INGRESSOS 

 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 781.171,00 
IV Transferències corrents 205.000,00 
VII Transferències de capital 41.426,00 
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TOTAL INGRESSOS 1.027.597,00 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal                                                                          168.414,00  
II  Despeses corrents  817.757,00 
VI Inversions 41.426,00 
TOTAL DESPESES 1.027.597,00 
 
e)  Pressupost de la societat Promoció Industrial Vilanova, SAM 

(PIVSAM). 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 9.292.532,69 
V Ingressos patrimonials 100,00 
VIII Actius financers 5.677.859,38 
TOTAL INGRESSOS 14.970.492,07 
 
 

DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal                                                                          911.683,31  
II  Despeses corrents  13.608.054,69 
III Interessos 445.465,00 
TOTAL DESPESES 14.965.203,00 
 
 
 
f)  Pressupost de la societat Informació i Comunicació de Vilanova i la 

Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 622.450,00 
IV  Transferències corrents                                                  764.740,00 
VII Transferències de capital 850.000,00 
TOTAL INGRESSOS 2.237.190,00 
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DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  887.278,33 
II  Despeses corrents  616.200,03 
VI Inversions 733.020,36 
TOTAL DESPESES                                                           2.236.498,72 
 
 
g)  Pressupost de la societat Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la 

Geltrú, Societat Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 3.248.883,98 
IX Préstecs rebuts 1.314.524,40  
TOTAL INGRESSOS 4.563.408,38 

 
DESPESES 

 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  1.727.764,07 
II  Despeses corrents  1.521.119.91 
VI Inversions 1.314.524,40 
TOTAL DESPESES                                                           4.563.408,38 
 
 
h)  Pressupost de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat 

Anònima Municipal. 
 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
III  Taxes i altres ingressos 5.520.861,00 
V Ingressos patrimonials 62.100,00 
VII Transferències de capital 222.516,00 
VIII Actius financers 1.000,00 
IX Préstecs rebuts 1.092.019,00 
TOTAL INGRESSOS 6.898.496,00 
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DESPESES 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  1.770.359.00 
II  Despeses corrents  3.540.491,00 
III Interessos 69.282,00 
IV Transferències corrents 200.168,00 
VI Inversions 1.314.535,00 
TOTAL DESPESES                                                           6.894.835,00 
 
 
i) Pressupost Consolidat. 

INGRESSOS 
 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Impostos directes  27.683.000,00 
II  Impostos indirectes  650.000,00 
III  Taxes i altres ingressos  36.169.131,67 
IV  Transferències corrents  23.246.873,00 
V  Ingressos patrimonials  1.184.402,00 
VI  Alienació d'inversions  0,00 
VII  Transferències de capital  3.129.192,00 
VIII  Actius financers  5.779.859,38 
IX  Préstecs rebuts 6.406.543,40 
TOTAL INGRESSOS 104.249.001,45 

 
DESPESES 

 
CAPÍTOLS EUROS 
I  Personal  35.529.328,71 
II  Despeses corrents  46.128.674,63 
III  Interessos  2.822.048,00 
IV  Transferències corrents  5.364.249,00 
VI  Inversions  11.438.395.76 
VII  Transferències de capital  1.000.000,00 
VIII  Actius financers  101.000,00 
IX  Devolució de préstecs  1.855.664,00 
TOTAL DESPESES 104.239.360,10 
 
 
SEGON. Aprovar el Programa d’Inversions per a l’any 2010. 
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TERCER. Aprovar les plantilles de l'Ajuntament, de l’OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer i de l’OAL Centre de Formació Ocupacional La Paperera-IMET, que 
figuren com a annex a aquest Pressupost. 
 
QUART. Aprovar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, de l’OAL de 
Patrimoni Víctor Balaguer i de l’OAL Centre de Formació Ocupacional La 
Paperera-IMET, que figuren com a annex a aquest Pressupost. 
 
CINQUÈ. Aprovar les condicions bàsiques màximes que hauran d’acomplir les 
operacions de préstec a concertar durant l’exercici de 2010: 
 

• Finalitat: finançament del Programa d’Inversions de l’any 2010. 
• Import màxim: 4.000.000,00€. 
• Tipus d’interès màxim: el 6’00% a tipus fix o bé l’Euribor o qualsevol 

altre índex utilitzat als mercats financers més un diferencial de 3 punts. 
• Comissió d’obertura màxima de l’1,00%. 
• Termini màxim d’amortització de vint anys més dos de carència. 
• Garantia: la participació de l’Ajuntament en els Tributs de l’Estat i el 

producte de la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles. 
• Es faculta el senyor alcalde per a aprovar les condicions concretes i 

minutes de les operacions a concertar, sempre que s’amotllin a 
aquestes condicions màximes. 

 
SISÈ.  Préstecs de Tresoreria. Per al finançament a curt termini de 
l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom CFO La Paperera-IMET, s’autoritzen 
les següents operacions: 
 
a)  Es podran contractar operacions de tresoreria durant l’exercici de vigència 

d’aquest Pressupost, o en els de la seva pròrroga, a nom de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, per a la seva disposició o la de CFO La Paperera – 
IMET sempre que en el seu conjunt no superin el 30% dels ingressos 
liquidats consolidats per operacions corrents en el darrer exercici 
d’ambdues entitats. 

b)  Totes les operacions tindran un termini màxim d’un any a comptar des de 
la data de formalització de la pòlissa. 

c)  Oferir, com a garantia de les operacions, la part suficient dels recursos de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

d)  Fixar el tipus d’interès màxim dels crèdits, que no superarà l’Euribor  
trimestral més 3 punts o el 6%, si es tracta de tipus fix, i la comissió 
d’obertura que no superarà l’1,00%. 

e)  Fer constar que les operacions de tresoreria no superen el 30% dels 
recursos ordinaris liquidats en la darrera liquidació pressupostària. 
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f)  Fer constar que existeix consignació suficient en el pressupost corrent de 
l’Ajuntament i en el del CFO La Paperera-IMET per fer front a les despeses 
que ocasionaran aquestes operacions de tresoreria. 

g)  Autoritzar el senyor alcalde d’aquest Ajuntament per aprovar les condicions 
particulars de cada operació, dins del límits expressats, i per signar les 
corresponents pòlisses i els documents necessaris per a l’efectivitat de les 
operacions. 

 
SETÈ.  Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost 2010. 
 
VUITÈ. Exposar aquest acord al públic per un termini de quinze dies hàbils 
mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, entenent-se definitivament aprovat si no es produeixen 
reclamacions.” 
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Pressupost 2010 Resum de despeses per Regidories     
        
        

    

 

Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol
  I II III IV VI VII VIII IX   
ÀREES I Personal Despesa Interessos Transf. Inversions Tranferències Concessió Retorn de
REGIDORIES   Corrent Préstecs corrents   de capital Préstecs Préstecs T O T A L 

Àrea d'Alcaldia          
Alcaldia-Govern i Corporació 1.608.176,00 129.850,00   203.000,00         1.941.026,00
Àrea Econòmica i Organització Interna         
Compres i Serveis Generals 247.910,00 1.802.285,00   52.030,00         2.102.225,00
Comunicació i Premsa 284.075,00 158.100,00  480.000,00  850.000,00   1.772.175,00
Personal 905.462,00 518.885,00   8.892,00 150.000,00       1.583.239,00
Hisenda    1.079.817,00 656.690,00 0,00   1.736.507,00
Tecnologies de la Informació i 
Comunicació 500.227,00 116.675,00     70.000,00       686.902,00
Serveis d'Atenció al Ciutadà 780.447,00 25.500,00       805.947,00
                    
Àrea de Serveis a la Ciutat          
Seguretat i Protecció Ciutadana 5.173.900,00 653.375,00   0,00 41.389,00       5.868.664,00
Unitat de Serveis Municipals 2.497.178,00 1.547.060,00       4.044.238,00
Serveis Viaris 1.251.015,00 8.179.981,00   2.197.400,00 1.750.000,00       13.378.396,00
Mobilitat   92.791,00 1.722.850,00  22.600,00 35.000,00  1.873.241,00
                    
Àrea de Ciutat Sostenible i Participació         
Participació 269.527,00 437.990,00   85.000,00 100.000,00       892.517,00
Cooperació i Solidaritat 40.797,00 100.000,00  150.000,00     290.797,00
Urbanisme i Planejament 1.377.257,00 175.760,00   64.446,00         1.617.463,00
Projectes Urbanístics, Paisatge i 
Habitatge 958.850,00 295.920,00     12.000,00 3.530.501,00  4.797.271,00
Medi Ambient 358.453,00 141.770,00   145.520,00 100.000,00       745.743,00

 Àrea de Cohesió Social i Identitat         
Convivència 264.469,00 86.125,00   9.000,00         359.594,00
Joventut, Llengua i Agermanaments 286.032,00 194.670,00  113.500,00 100.000,00    694.202,00
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Desenvolupament Local i Promoció 
Ciutat 1.055.306,00 578.272,00   50.870,00 250.000,00       1.934.448,00
Societat de la Informació 39.062,00 0,00  200.440,00     239.502,00
Cultura 1.637.188,00 1.394.170,00   688.273,00 1.467.000,00 50.000,00     5.236.631,00
Educació i Treball 2.732.987,00 161.250,00  3.830.895,00  1.300.000,00   8.025.132,00
Esports 822.566,00 1.181.905,00   1.058.760,00 35.000,00       3.098.231,00
Infància, Adolescència, Gent Gran i 
Plans d'Equitat 263.373,00 178.642,00  25.000,00     467.015,00
Serveis Socials, Salut i Sanitat 1.324.010,00 1.556.900,00   63.555,00         2.944.465,00
Càrrega financera     2.182.301,00       101.000,00 1.855.664,00 4.138.965,00
TOTAL DESPESES 25.850.875,00 21.994.625,00 2.182.301,00 9.461.181,00 7.628.890,00 2.200.000,00 101.000,00 1.855.664,00 71.274.536,00

 
               Ingressos          71.274.536,00 
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Pressupost 2010    
     
Resum per Capítols    
     
          
Ingressos    
  Ingressos Ingressos Ingressos 
Capítol Concepte Corrents Capital Totals 
     
I Impostos Directes 27.683.000,00   27.683.000,00
II Impostos Indirectes 650.000,00  650.000,00
III Taxes i altres Ingressos 13.125.486,00 3.013.640,00 16.139.126,00
IV Transferències Corrents 18.770.000,00  18.770.000,00
V Ingressos Patrimonials 1.116.160,00   1.116.160,00
VI Alienació d'Inversions 0,00 0,00
VII Transferències de Capital  2.815.250,00 2.815.250,00
VIII Retorns de Préstecs Concedits 101.000,00  101.000,00
IX Préstecs Rebuts  4.000.000,00 4.000.000,00
   
 Total Ingressos 61.445.646,00 9.828.890,00 71.274.536,00
     
          
Despeses    
  Despeses Despeses Despeses 
Capítol Concepte Corrents de Capital Totals 
     
I Despeses de Personal 25.850.875,00  25.850.875,00

II 
Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 21.994.625,00   21.994.625,00

III Despeses Financeres 2.182.301,00  2.182.301,00
IV Transferències Corrents 9.461.181,00   9.461.181,00
VI Inversions Reals  7.628.890,00 7.628.890,00
VII Transferències de Capital   2.200.000,00 2.200.000,00
VIII Concessions de Préstecs 101.000,00  101.000,00
IX Amortitzacions de Préstecs 1.855.664,00   1.855.664,00
     
 Total Despeses 61.445.646,00 9.828.890,00 71.274.536,00
 
Programa d'inversions i finançament 2010  
Programa d'inversions  
  Import Total  Total 
Aplicació Concepte 2010 Regidoria Àrea 
    
04,928,64200 Provisió reajustament plantilla 150.000,00  
 Personal 150.000,00 
   
21,923,63600 Actualització CPD 70.000,00  
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Tecnologies de la Informació i 
Comunicació  70.000,00  

 
Total Àrea Econòmica i 
Organització Interna  220.000,00

   
05,130,63900 Equipaments policials 41.389,00  

 
Seguretat i Protecció 
Ciutadana 41.389,00 

   
54,440,62900 Pla de pacificació del trànsit 35.000,00  
 Mobilitat 35.000,00 
   
53,162,61900 Inversió platges 150.000,00  
53,169,61910 Jardineria 800.000,00  
53,169,61920 Amortització ciutat 300.000,00  
53,169,61930 Sanejament ciutat 500.000,00  
 Serveis Viaris  1.750.000,00  

 
Total Àrea de Serveis a la 
Ciutat  1.826.389,00

   
06,169,63210 Equipaments de participació 100.000,00  
 Participació 100.000,00 
   
41,151,61910 Complements Projectes Urbans 500.000,00  

41,151,61911
Projecte Integral Reforma Nucli 
Antic 3.030.501,00  

 
Projectes Urbanístics, Paisatge 
i Habitatge 3.530.501,00 

   
42,170,63200 Equipaments mediambientals 100.000,00  
 Medi Ambient  100.000,00  

 
Àrea de Ciutat Sostenible i 
Participació  3.730.501,00

   
09,169,62200 Espai Jove 100.000,00  

 
Joventut, Llengua i 
Agermanaments 100.000,00 

   
10,430,62200 Espai d'emprenedors 250.000,00  

 
Desenvolupament Local i 
Promoció Ciutat 250.000,00 

   
31,330,62210 Circ La Vela 267.000,00  
31,330,62220 Auditori 1.200.000,00  
 Cultura 1.467.000,00 
   
33,340,63200 Equipaments esportius 35.000,00  
 Esports  35.000,00  

 
Total Àrea de Cohesió Social i 
Identitat  1.852.000,00
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 TOTAL INVERSIONS REALS 7.628.890,00 7.628.890,00 7.628.890,00
   
03,927,74000 Aportació ICVSAM 850.000,00  
 Comunicació i Premsa 850.000,00 
   
   
31,330,71100 Aportació OAP Víctor Balaguer 50.000,00  
 Cultura 50.000,00 
   
32,320,71100 Aportació IMET 300.000,00  
32,320,74100 PIVSAM, IES zona mar 1.000.000,00  
 Educació i Treball  1.300.000,00  

 
Total Àrea de Cohesió Social i 
Identitat  2.200.000,00

   
   

 
TOTAL TRANSFERÈNCIES DE 
CAPITAL 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00

   

 
TOTAL PROGRAMA 
D'INVERSIONS 9.828.890,00 9.828.890,00 9.828.890,00

   
   
Programa d'inversions i finançament 2010  
Finançament   
   
09,72001 Ministeri INJUVE 100.000,00   
     
20,91301 Préstec per inversions 4.000.000,00   
    
31,75000 Generalitat, Cultura (Circ) 200.000,00   
31,75005 Generalitat, Educació (IES) 1.000.000,00   
     

40,39710 
Drets de planejament urbanístic  
(INV) 3.013.640,00   

    
41,75003 Generalitat, Llei de barris 1.515.250,00   

 
TOTAL INGRESSOS DE 
CAPITAL 9.828.890,00  
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Pressupost 2010   
Àrea d'Alcaldia-Govern i Corporació   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
01,912,10000 Retribució membres de la Corporació   649.776,00
01,912,16000 Seguretat social membres de la Corporació  110.621,00
01,920,12010 Sous i salaris   660.394,00
01,920,16000 Seguretat social  187.385,00
    
 Total Capítol I   1.608.176,00
    
01,169,21201 Manteniment espai d'entitats   27.600,00
01,169,21202 Suport i esdeveniments entitats  12.000,00
01,912,22002 Equipaments   4.500,00
01,912,22601 Protocol i actes institucionals  45.000,00
01,912,22602 Reconeixement ciutadà   2.500,00
01,912,22706 Acció Alcaldia  12.000,00
01,920,21200 Manteniment   11.000,00
01,920,22201 Servei postal i despeses oficina  6.250,00
01,920,22710 Secretaria   9.000,00
    
 Total Capítol II   129.850,00
    
01,912,46400 Subvencions diverses   15.800,00
01,912,48900 Subvenció grups municipals  187.200,00
    
 Total Capítol IV   203.000,00
    
 Total Alcaldia-Govern i Corporació   1.941.026,00
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Compres i Serveis Generals   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
02,921,12000 Sous i salaris   189.937,00
02,921,16000 Seguretat social  57.973,00
    
 Total Capítol I   247.910,00
    
02,921,21502 Mobiliari   5.000,00
02,921,22010 Premsa, anuncis i edictes  20.000,00
02,921,22020 Despeses menors i servei postal   28.000,00
02,921,22030 Despeses oficines generals  28.200,00
02,921,22040 Paper   15.000,00
02,921,22200 Telèfon serveis generals  154.510,00
02,921,22604 Assessoria jurídica   15.000,00
02,921,22700 Contracte rellotges públics  9.170,00
02,921,2270020 Neteja edificis àrea   1.069.205,00
02,921,22701 Serveis de reproducció  5.000,00
02,921,22702 Assegurança general   235.000,00
02,921,22703 Contracte control de plagues  12.300,00
02,921,22704 Contracte manteniment extintors   7.350,00
02,921,22705 Contracte manteniment ascensors  32.050,00
02,921,22706 Contracte climatització   41.500,00
02,921,22707 Recepció portes Ajuntament  125.000,00
    
 Total Capítol II   1.802.285,00
    

02,921,46300 
Quota general Mancomunitat Penedès-
Garraf   38.630,00

02,921,46600 Quotes entitats municipalistes  13.400,00
    
 Total Capítol IV   52.030,00
   
 Total Compres i Serveis Generals   2.102.225,00
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Comunicació i Premsa   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
03,927,12000 Sous i salaris   219.116,00
03,927,16000 Seguretat social  64.959,00
    
 Total Capítol I   284.075,00
    
    
03,927,22001 Servei de publicacions   50.000,00
03,927,22002 Premsa i anuncis   41.000,00
03,927,22201 Servei postal i despeses oficina   22.100,00
03,927,22612 Servei de premsa i convenis  15.000,00
03,927,22620 Fira de Novembre   24.000,00
03,927,22622 Noves tecnologies  6.000,00
    
 Total Capítol II   158.100,00
    
    
03,927,44000 Aportació consorci TV comarcal   480.000,00
    
 Total Capítol IV   480.000,00
    
 Total Comunicació i Premsa   922.175,00
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Personal    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
04,241,14000 Plans d'ocupació   130.000,00
04,241,16000 Seguretat social Plans d'ocupació  42.055,00
04,928,12000 Sous i salaris   377.356,00
04,928,14301 Substitucions i altres  0,00

  20.000,0004,928,15001 Noves altes 
04,928,15204 Nous triennis  60.000,00
04,928,16001 Seguretat social nòmina   117.201,00
04,928,16002 Seguretat social substitucions i altres  0,00
04,928,16003 Seguretat social noves altes   6.470,00
04,928,16004 Seguretat social nous triennis  22.380,00
04,928,16007 Aportació Pla de Pensions   130.000,00
    
 Total Capítol I   905.462,00
    
04,928,21300 Manteniment material de prevenció   6.000,00
04,928,22000 Servei postal i despeses d'oficina  9.385,00
04,928,22104 Vestuari del personal   20.000,00
04,928,22105 Vestuari plans d'ocupació  10.000,00
04,928,22606 Despeses Comitè de Personal   3.500,00
04,928,2270600 Assessoria jurídica  10.000,00
04,928,2270601 Conveni prevenció   20.000,00
04,928,2270603 Formació  100.000,00
04,928,23000 Dietes i trasllats del personal   15.000,00
04,928,23301 Fons Social  325.000,00
    
 Total Capítol II   518.885,00
    
04,928,48000 Aportació Màrius Torres   8.892,00
    
 Total Capítol IV   8.892,00
    
 Total Personal   1.433.239,00
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Seguretat i Protecció Ciutadana   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
05,130,12000 Sous i salaris   4.116.740,00
05,130,16000 Seguretat social  1.057.160,00
    
 Total Capítol I   5.173.900,00
    
05,130,20210 Lloguer local Policia Nacional   14.700,00
05,130,20220 Lloguer edifici Pl. del Cotxes  4.170,00
05,130,20320 Renting de vehicles   46.100,00
05,130,21200 Subministraments edifici Policia Local  20.600,00
05,130,21400 Conservació del parc mòbil   22.000,00
05,130,21500 Mobiliari  4.000,00
05,130,22000 Servei postal i despeses oficina    4.000,00
05,130,22101 Combustible parc mòbil Policia Local  37.500,00
05,130,22102 Manteniment del dipòsit   3.140,00
05,130,22103 Material Policia Local  17.555,00
05,130,22104 Vestuari personal   50.000,00
05,130,22106 Vestuari personal interí  9.200,00
05,130,22602 Publicacions   3.500,00
05,130,22604 Desenvolupament de plans  8.500,00
05,130,22606 Educació viària   5.460,00
05,130,22701 Fòrum de seguretat  1.950,00
05,130,22702 Protecció civil   22.000,00
05,130,22703 Empresa recollida vehicles  364.000,00
05,130,22704 Manteniments, calibrats i homologacions   15.000,00
    
 Total Capítol II   653.375,00
    
   
 Total Capítol IV   0,00
    
 Total Seguretat i Protecció Ciutadana   5.827.275,00
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Participació    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
06,169,12000 Sous i salaris   206.302,00
06,169,16000 Seguretat social  63.225,00
    
 Total Capítol I   269.527,00
    
    
06,169,20203 Lloguer C. Cívic de Mar   15.750,00
06,169,21201 Manteniment centres cívics  23.500,00
06,169,21202 Gestió espais cívics municipals   328.000,00
06,169,22201 Servei postal i despeses oficina  6.500,00
06,169,2260601 Accions espais cívics   25.000,00
06,169,2260605 Oficina defensor de la ciutadania  10.000,00
06,169,22610 Accions participació ciutadana   23.000,00
06,169,22621 Subministrament espais  6.240,00
    
 Total Capítol II   437.990,00
    
    
06,169,48000 Associacions veïns   85.000,00
    
 Total Capítol IV   85.000,00
    
 Total Participació   792.517,00
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Cooperació i Solidaritat   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
07,169,12000 Sous i salaris   30.825,00
07,169,16000 Seguretat social  9.972,00
    
 Total Capítol I   40.797,00
    
    
07,169,22609 Despeses diverses   100.000,00
    
 Total Capítol II   100.000,00
    
    
07,169,48000 Cooperació   150.000,00
    
 Total Capítol IV   150.000,00
    
 Total Cooperació i Solidaritat   290.797,00
 
Convivència i Civisme   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
08,169,12000 Sous i salaris   202.237,00
08,169,16000 Seguretat social  62.232,00
    
 Total Capítol I   264.469,00
    
    
08,169,22001 Servei postal i despeses oficina   5.125,00
08,169,22604 Convivència  11.000,00
08,169,22701 Serveis de mediació   70.000,00
    
 Total Capítol II   86.125,00
    
    
08,169,48200 Convenis   9.000,00
    
 Total Capítol IV   9.000,00
    
 Total Convivència   359.594,00

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 
 
 
 
Joventut, Llengua i Agermanaments   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
09,169,12000 Sous i salaris   220.233,00
09,169,16000 Seguretat social  65.799,00
    
 Total Capítol I   286.032,00
    
    
09,169,22001 Servei postal i despeses oficina   2.000,00
09,169,2260600 Agermanaments  17.000,00
09,169,2260601 Projectes i activitats   30.000,00
09,169,2260602 Oficina Jove  19.670,00
09,169,2270021 Envelat   115.000,00
09,169,2270022 Normalització lingüística  11.000,00
    
 Total Capítol II   194.670,00
    
    
09,169,48200 Convenis entitats juvenils   3.500,00
09,169,48201 Consorci normalització lingüística  80.000,00
09,169,48202 Convenis i subvencions   30.000,00
    
 Total Capítol IV   113.500,00
    
 Total Joventut, Llengua i Agermanaments   594.202,00
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Desenvolupament Local i Promoció Ciutat   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
10,430,12000 Sous i salaris   806.393,00
10,430,16000 Seguretat social  248.913,00
    
 Total Capítol I   1.055.306,00
    
    
10,430,21201 Conservació dependències    4.545,00
10,430,21202 Conservació mercats  16.977,00
10,430,21203 Manteniment mercat del centre   50.785,00
10,430,22000 Accions de foment de l'activitat econòmica  60.000,00
10,430,22101 Subministraments dependències    6.300,00
10,430,22102 Subministraments mercats  99.680,00
10,430,22104 Vestuari personal   2.500,00
10,430,22201 Telèfon dependències  7.810,00
10,430,22202 Telèfon mercats   1.525,00
10,430,22210 Servei postal i despeses oficina  11.150,00
10,430,22610 Programa comerç i mercats   26.000,00
10,430,22670 OMIC, campanyes  12.000,00
10,432,22650 Promoció i màrqueting turístic   22.000,00
10,432,22660 Informació i acolliment turístic  17.000,00
10,432,22680 Gestió turisme   60.000,00
10,435,22620 Fira Galàctica i Fira de Novembre  90.000,00
10,435,22630 Altres fires   15.000,00
10,439,22640 Plans sectorials turisme nàutic  75.000,00
    
 Total Capítol II   578.272,00
    
    
10,430,46300 Mancomunitat Penedès-Garraf (OCIE)   34.970,00
10,430,46720 Pacte Industrial de la Regió Metropolitana  3.275,00
10,432,46710 Consorci de Promoció Turística del Garraf   12.625,00
    
 Total Capítol IV   50.870,00
    
 Total Desenvolupament Local i Promoció Ciutat 1.684.448,00
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Societat de la Informació   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
11,492,12000 Sous i salaris   29.514,00
11,492,16000 Seguretat social  9.548,00
    
 Total Capítol I   39.062,00
    
11,492,44000 EPEL Neàpolis   193.000,00
11,492,46700 Quota Localret  7.440,00
    
 Total Capítol IV   200.440,00
    
 Total Societat de la Informació   239.502,00
 
Hisenda    
    
    
 Aplicació   Concepte    2010 
   
20,934,12000  Sous i salaris    831.794,00
20,934,16000  Seguretat social   248.023,00
    
  Total Capítol I    1.079.817,00
   
20,934,20200  Lloguer local C. Col·legi    56.915,00
20,934,21501  Manteniment màquines d'oficina   10.000,00
20,934,22001  Despeses oficina i documents cobratoris    60.000,00
20,934,22002  Gestió multes   106.175,00
20,934,22100  Conservació i subministraments C. Col·legi    9.750,00
20,934,22201  Servei postal recaptació   70.000,00
20,934,22202  Servei postal multes    43.850,00
20,934,25000  Serveis Diputació   300.000,00
    
  Total Capítol II    656.690,00
    
20,934,46100  Recàrrec IAE Diputació    0,00
20,934,46101  Recàrrec de constrenyiment Diputació   0,00
    
  Total Capítol IV    0,00
   
  Total Hisenda    1.736.507,00
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
21,923,12000 Sous i salaris   381.829,00
21,923,16000 Seguretat social  118.398,00
    
 Total Capítol I   500.227,00
    
21,923,21601 Manteniment equips informàtics   44.375,00
21,923,21602 Manteniment programari i sistemes  60.000,00
21,923,21603 Manteniment xarxa de telecomunicacions   10.000,00
21,923,22001 Despeses oficina i servei postal  2.300,00
    
 Total Capítol II   116.675,00
    
 Total Tecnologies de la Informació i la Comunicació 616.902,00
 
 
Serveis d'Atenció al Ciutadà   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
22,925,12000 Sous i salaris   592.274,00
22,925,16000 Seguretat social  188.173,00
    
 Total Capítol I   780.447,00
    
    
22,169,22001 Eleccions   4.000,00
22,925,22000 Despeses diverses  21.500,00
    
 Total Capítol II   25.500,00
    
 Total SAC   805.947,00
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Cultura    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
31,330,12000 Sous i salaris   1.243.320,00
31,330,16000 Seguretat social  393.868,00
    
 Total Capítol I   1.637.188,00
    
    
31,330,21201 Manteniment equipaments   23.255,00
31,330,22001 Servei postal i despeses oficina  27.000,00
31,330,22100 Subministraments   66.905,00
31,330,2260201 Publicacions  20.000,00
31,330,2260601 Biblioteca Armand Cardona   8.000,00
31,330,2260602 Suport a la creació  451.000,00
31,330,2260604 Beques investigació   1.000,00
31,330,2260607 Trapezi  154.000,00
31,330,2260608 Cultura Popular i tradicional   410.000,00

31,330,2260609 
FIMPT i oficina música popular i 
tradicional  225.000,00

31,330,2260610 Biblioteca Joan Oliva   8.000,00
31,330,2260611 Despeses de cessió Teatre  10,00
    
 Total Capítol II   1.394.170,00
    
    
31,330,41000 Aportació OAP Víctor Balaguer   548.000,00
31,330,42100 Aportació Museu del Ferrocarril  10.000,00
31,330,48901 Convenis i subvencions entitats culturals   125.000,00
31,330,48902 Vitalici vídua Torrents  5.273,00
    
 Total Capítol IV   688.273,00
    
 Total Cultura   3.719.631,00
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Educació i Treball   
    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
32,320,12000 Sous i salaris   2.076.008,00
32,320,16000 Seguretat Social  656.979,00
    
 Total Capítol I   2.732.987,00
    
    
32,320,21201 Manteniment escoles municipals   152.935,00
32,320,22001 Despeses oficina i servei postal  3.000,00
32,320,2260603 Pla de transició al treball    2.315,00
32,320,23002 Manteniment TIC  3.000,00
    
 Total Capítol II   161.250,00
   
   
32,320,41000 Aportació IMET   3.666.100,00
32,320,41001 Projecte Timol  6.374,00
32,320,48000 Conveni Sindicats   25.000,00
32,320,46300 Tegar  133.421,00
    
 Total Capítol IV   3.830.895,00
   
   
 Total Educació i Treball   6.725.132,00
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Esports    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
33,340,12000 Sous i salaris   626.444,00
33,340,16000 Seguretat Social  196.122,00
    
 Total Capítol I   822.566,00
   
   
33,340,21201 Conservació d'instal·lacions   143.500,00
33,340,21202 Gestió i manteniment  444.750,00
33,340,22001 Servei postal i despeses oficina    3.500,00
33,340,22100 Subministraments  300.155,00
33,340,22104 Vestuari personal   5.000,00
33,340,2260801 Programa esportiu escolar  50.000,00
33,340,2260802 Esports i cohesió social   50.000,00
33,340,22610 Activitats esportives  125.000,00
33,340,2270602 Programa salut i esport   60.000,00
     
 Total Capítol II   1.181.905,00
    
    
33,340,48100 Beques   110.900,00
33,340,48201 Convenis i subvencions a entitats  192.610,00
33,340,48202 Convenis cogestió consergeria   175.250,00
33,340,48210 Subvencions per a ús d'instal·lacions  580.000,00
    
 Total Capítol IV   1.058.760,00
    
    
 Total Esports   3.063.231,00
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Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans d'Equitat   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
34,231,12000 Sous i salaris   201.497,00
34,231,16000 Seguretat social  61.876,00
    
 Total Capítol I   263.373,00
    
    
34,231,20210 Lloguer local Boulevard Roxy   11.892,00
34,231,22001 Despeses oficina  750,00
34,231,22608 Pla d'equitat   45.000,00
34,231,22609 Pla de la gent gran  25.000,00
34,231,22611 Pla infància i adolescència   96.000,00
    
 Total Capítol II   178.642,00
    
    
34,231,48000 Convenis i subvencions   25.000,00
       
 Total Capítol IV  25.000,00
    

 
Total Infància, Adolescència, Gent Gran i Plans 
d'Equitat 467.015,00
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Serveis Socials i Salut   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
35,230,12000 Sous i salaris   1.014.522,00
35,230,16000 Seguretat social  309.488,00
    
 Total Capítol I   1.324.010,00
    
    
35,230,21202 Instal·lacions i equipaments   38.700,00
35,230,22001 Despeses oficina  3.500,00
35,230,22610 Programes de suport   150.000,00
35,230,22620 Programa petita infància  19.000,00
35,230,22630 Programa infància i adolescència   90.000,00
35,230,22650 Ajuts econòmics  200.000,00
35,230,22660 Transport adaptat   30.000,00
35,230,22670 Estudis, comunicació i suport tècnic  7.000,00
35,230,25000 Consorci Servei d'Atenció a les persones   983.100,00
35,313,22611 Protecció de la salut  1.600,00
35,313,22614 Prevenció de la salut   32.000,00
35,313,22640 Programa drogodependències  2.000,00
    
 Total Capítol II   1.556.900,00
    
    
35,230,48000 Convenis    40.000,00
35,313,46300 Aportació a la Mancomunitat (CAS)  23.555,00
    
 Total Capítol IV   63.555,00
    

 
Total Serveis Socials, Salut i 
Convivència   2.944.465,00
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Urbanisme i Planejament   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
40,151,12000 Sous i salaris   1.072.473,00
40,151,16000 Seguretat social  304.784,00
    
 Total Capítol I   1.377.257,00
    
    
40,151,20201 Lloguer local c. Llanza   104.000,00
40,151,21400 Manteniment de vehicles  6.000,00
40,151,22001 Oficina Tècnica   8.260,00
40,151,22003 Anuncis i edictes  10.000,00
40,151,22201 Serveis postals i despeses oficina   13.500,00
40,151,22604 Assessoria jurídica  30.000,00
40,151,22702 Gestió del patrimoni   4.000,00
    
 Total Capítol II   175.760,00
    
    
40,151,48920 Renda vitalícia Sra. Soler   13.567,00
40,151,48930 Renda Sra. Virella  9.376,00
40,151,48940 Renda Sra. M. Anglés Cristià   14.421,00
40,151,48950 Renda Sr. Ramon Bernat  17.112,00
40,169,48910 Comunitat de regants del Foix   9.970,00
    
 Total Capítol IV   64.446,00
    
 Total Urbanisme i Planejaments   1.617.463,00
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Projectes Urbanístics, Paisatge i Habitatge   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
41,151,12000 Sous i salaris   729.975,00
41,151,16000 Seguretat social  228.875,00
    
 Total Capítol I   958.850,00
    
    
41,151,20200 Lloguer local   95.000,00
41,151,22000 Servei postal i despeses oficina  2.500,00
41,151,22001 Oficina Tècnica   17.260,00
41,151,22002 Anuncis i edictes  15.000,00
41,151,22604 Defensa jurídica   10.000,00
41,152,22608 Gestió parc habitatge  156.160,00
    
 Total Capítol II   295.920,00
    
    
41,151,48000 Conveni Sindicats (obres)   12.000,00
    
 Total Capítol IV   12.000,00
    
    
 Total Projectes Urbanístics, Paisatge i Habitatge 1.266.770,00
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 Medi Ambient   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
42,170,12000 Sous i salaris   276.497,00
42,170,16000 Seguretat social  81.956,00
    
 Total Capítol I   358.453,00
    
    
42,170,22001 Lloguer local MA   10.000,00
42,170,2270630 Acció de medi ambient  126.770,00
42,170,2270636 Manteniment vehicles   5.000,00
    
 Total Capítol II   141.770,00
    
    
42,170,46300 Centre acollida animals (Mancomunitat)   125.000,00
42,170,46700 Consorci Colls-Miralpeix  10.300,00
42,170,48000 Convenis medi ambient   10.220,00
    
 Total Capítol IV   145.520,00
    
    
 Total Urbanisme i Medi Ambient   645.743,00
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Unitat de Serveis Municipal   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
52,241,14301 Sous i salaris  Col·laboració social   130.000,00
52,241,16001 Seguretat Social Col·laboració social  5.005,00
52,160,12000 Sous i salaris   1.739.842,00
52,160,16000 Seguretat social  622.331,00
    
 Total Capítol I   2.497.178,00
    
    
52,160,21300 Material USM   60.000,00
52,160,21401 Conservació vehicles brigada  30.000,00
52,160,21402 Conservació vehicles neteja viària   105.000,00
52,160,2210301 Combustible vehicles brigada  23.909,00
52,160,2210302 Combustible vehicles neteja viària   32.603,00
52,160,22104 Vestuari personal  20.000,00
52,160,22200 Telèfon unitat de serveis   4.735,00
52,160,23002 Servei postal i despeses d'oficina  650,00
52,165,21002 Conservació de l'enllumenat   155.000,00
52,165,22101 Enllumenat públic  800.000,00
52,165,2270030 Manteniment enllumenat públic   100.000,00
52,920,21200 Conservació dels edificis municipals  45.030,00
52,920,22100 Subministrament edificis municipals   131.445,00
52,920,22102 Contracte gas natural  38.688,00
    
 Total Capítol II   1.547.060,00
    
 Total Unitat de Serveis   4.044.238,00
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Regidoria de Serveis Viaris   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
53,169,12000 Sous i salaris   955.104,00
53,169,16000 Seguretat social  295.911,00
    
 Total Capítol I   1.251.015,00
    
    
53,162,20000 Lloguer terrenys abocador   15.470,00
53,162,2270011 Recollida cartró porta a porta  114.109,00
53,162,2270012 Punt net   173.280,00
53,162,2270013 Manteniment platges  165.000,00
53,162,2270070 Neteja viària i RSU   6.003.754,00
53,169,20001 Indemnització i sinistres  25.000,00
53,169,22114 Plantes i abonaments   10.868,00
53,169,22201 Servei postal i despeses oficina  12.500,00
53,169,22202 Anuncis i edictes   5.000,00
53,169,2270030 Contracte de jardineria, zona A  1.400.000,00
53,169,2270040 Contracte de jardineria, zona B   245.000,00
53,169,22706 Projectes, estudis i campanyes  10.000,00
    
 Total Capítol II   8.179.981,00
    
    
53,162,46300 Mancomunitat Penedès - Garraf   2.000.000,00
53,162,48000 Conveni platges  185.000,00
53,169,48001 Aportació CONGIAC   12.400,00
    
 Total Capítol IV   2.197.400,00
    
 Total Serveis Viaris   11.628.396,00
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Mobilitat    
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    
54,440,12000 Sous i salaris   70.585,00
54,440,16000 Seguretat social  22.206,00
    
 Total Capítol I   92.791,00
    
    
54,440,20000 Lloguer pàrquing ronda Ibèrica   15.000,00
54,440,20201 Estació d'autobusos  10.350,00
54,440,21400 Millores parades bus   16.000,00
54,440,22300 Transport urbà de viatgers  1.590.000,00
54,440,22699 Mobilitat   20.000,00
54,440,22701 Vigilància estacionament Far  15.000,00
54,440,22706 Projectes estudis i campanyes   6.000,00
54,440,22707 Conservació senyalitzacions  50.000,00
54,440,22708 Servei postal i despeses d'oficina   500,00
    
 Total Capítol II   1.722.850,00
    
    
54,440,47000 Aportació AMTU   7.600,00
54,440,48000 Subvenció transport pensionistes  15.000,00
    
 Total Capítol IV   22.600,00
    
    
 Total Transport i Aparcaments   1.838.241,00
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Càrrega Financera   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
   
90,011,31010 Interessos de préstecs a llarg termini   1.402.301,00

90,011,31020
Interessos de préstecs a curt termini i altres 
despeses  780.000,00

    
 Total Capítol III   2.182.301,00
    
    
90,011,820 Bestretes personal   51.000,00
90,011,831 Bestretes grups municipals  50.000,00
    
 Total Capítol VIII   101.000,00
    
    

90,011,913 
Amortitzacions préstecs empreses 
financeres   1.855.664,00

    
 Total Capítol IX   1.855.664,00
    
 Total Càrrega financera   4.138.965,00
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Estat de previsió de moviments i situació del deute. Projecte  Pressupost 2010   

   
         

      
     

         

       
 
 Quantitat Pendent Amortització

 
 Interessos Total

Entitat Any T/Int. Anys Principal Amortitzada a 1.1.2010 2010 2010 2010
 

B. C. L. 2000 3,5 12 11.868.460,34 7.912.306,88 3.956.153,46 989.038,36 55.152,63 1.044.190,99
B. C. L. 2004 3,5 2+18 2.095.402,00

  
349.233,64

 
1.746.168,36

 
116.411,24

 
59.587,99

 
175.999,23

    
C.Catalunya.Ref. 2004 3,5 1+14 4.612.228,26 1.647.224,40 2.965.003,86 329.444,88 99.451,17 428.896,05
C.Catalunya 2004 3,5 2+10 1.800.000,00 802.411,20 997.588,80 153.475,20 32.901,25 186.376,45
C.Catalunya 2007 3,5 2+10 1.918.000,00 268.913,22 1.649.086,78 164.908,68 55.553,61 220.462,29
C.Catalunya
 

 
  
2008 3,5 2+10 2.000.000,00

  
277.827,90

 
1.722.172,10

 
 60.276,02

 
60.276,02

  
C.Pensions.Mercat 2000 4,5 15 674.807,51 438.624,84 236.182,67 44.987,17 7.675,93 52.663,10
C.Pensions ICO 
 

2007 0,5 5+10 250.000,00
  

0,00 250.000,00
 

0,00 1.250,40
 

1.250,40
     

B. Santander 2000 3,5 1+15 635.978,99 339.188,72 296.790,27 42.398,59 9.831,18 52.229,77
B. Santander 
 

2009 3,32 
 

2+18 4.000.000,00
  

0,00 4.000.000,00
 

0,00 125.390,00
 

125.390,00
    

Bankinter 2009 3,5 2+6 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 23.850,00 23.850,00
          

Dexia.Parquing 2006 4,05 2+18 3.005.060,52 0,00 3.005.060,52 0,00 120.653,18 120.653,18
Dexia (PI05) 2006 4,05 2+18 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 148.555,00 148.555,00
Dexia (PI06) 2006 4,05 2+20 4.930.000,00 0,00 4.930.000,00 0,00 197.939,50 197.939,50
Dexia (PI08) 
 

2008 4,12 
 

2+15 4.900.000,00
  

0,00 4.900.000,00
 

0,00 205.805,44
 

205.805,44
    

Diputació (C.Crèdit) 2007 0 10 150.000,00 30.000,00 120.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
          

C.Inmaculada 2009 3,5 2+4 1.981.000,00   1.981.000,00   69.335,00 69.335,00
          

C.Penedès 2009 3,90 2+4 1.717.907,00   1.717.907,00   66.998,40 66.998,40
          

Nous préstecs 2010 3,5 2+10 4.000.000,00   4.000.000,00 0,00 62.094,00 62.094,00
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TOTAL LLARG TERMINI     54.988.844,62 12.065.730,80 42.923.113,82 1.855.664,12 1.402.300,70 3.257.964,82

          
TRESORERIA               780.000,00 780.000,00

          
T O T A L       54.988.844,62 12.065.730,80 42.923.113,82 1.855.664,12 2.182.300,70 4.037.964,82

          
Previsió de deute a llarg termini a 31.12.2010  = 
     

    
    

41.067.449,70
 

Operacions a curt termini: vigents  01.01.2010      
     

Ajuntament:
     

         
Caixa Penedès         5.000.000,00     
BBVA     1.500.000,00     
Banc  Sabadell         1.500.000,00     
Banesto     1.000.000,00     
Ibercaja         2.000.000,00     
Banco  Santander     1.700.000,00     
Bankinter         750.000,00     
CAI     2.000.000,00     

Sub-total         15.450.000,00     
        

CFO Paperera / IMET        
Banco  Santander         1.100.000,00     
Banc Sabadell     1.300.000,00     

Sub-total     2.400.000,00     
Total         17.850.000,00     
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Pressupost 2010    
Capítol I, Impostos Directes   
    
     
Aplicació Concepte   2010 
    
20,11200 Béns immobles, rústica   3.000,00
20,11301 Béns immobles, urbana  20.000.000,00
20,11500 Vehicles de tracció mecànica   3.680.000,00
20,11600 Increment de valor de terrenys urbans  1.500.000,00
20,13001 Activitats econòmiques   2.500.000,00

20,17101 
Activitats econòmiques. Recàrrec 
Diputació  0,00

    
 Total Capítol I   27.683.000,00
 
 
Capítol II, Impostos Indirectes   
    
     
Aplicació Concepte   2010 
    
40,29000 Construccions i obres   650.000,00
    
 Total Capítol II   650.000,00
 
 
Capítol III, Taxes i altres Ingressos   
    
Aplicació Concepte   2010 
    
05,32900 Regulació soroll vehicles   5.550,00
05,39120 Multes de circulació  2.100.000,00
05,39121 Servei de grua   450.000,00
    
09,34391 Lloguer envelat   35.000,00
    
10,32700 Mercats   402.150,00
10,32701 Mercat exterior  380.000,00
10,32702 Mercat, interessos quotes especials   10.000,00
10,32703 

 
Mercat, amortització quotes especials  45.000,00

   
20,33100   Guals 520.000,00
20,33110 Plaques i serveis municipals  30.007,00
20,33200 Ocupació del subsòl   1.000.000,00
20,33600 Aprofitaments especials  165.000,00
20,33900 Estació d'autobusos   10.500,00
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20,38100 Reintegraments d'ordres d'execució  5.100,00
20,38200 Reintegraments anuncis oficials   5.000,00
20,38900 Reintegraments de pressupostos tancats  0,00

  10.000,0020,39210 Recàrrecs de constrenyiment Ajuntament 
20,39211 Recàrrecs de constrenyiment Diputació  0,00
20,39300 Interessos de demora 150.000,00  
20,39900 Ingressos diversos  510.400,00

  20,39920 Agència Catalana de l'Aigua 0,00
20,39930 Romanents Rúbriques diverses  0,00
    
31,34400 Teatre, espectacles   25.750,00
31,34401 Ingressos Festa Major  60.000,00
31,34402 Cessió Teatre Principal   10,00
31,34403 Espai Entitats  2.000,00
31,34600 Biblioteca Joan Oliva   700,00
    
32,31201 Escola Municipal d'Art   120.000,00
32,31202 Escola de Musica Mestre Montserrat  350.000,00

La Baldufa   32,31203 240.000,00
32,31204 L'Escateret  220.000,00
    

  33,31301 Instal·lacions esportives 27.500,00
33,31302 Convenis entitats esportives  580.000,00

  33,31303 Parc del Garraf, per subministraments 350.000,00
    
35,31020 Inspecció sanitària   25.000,00
35,34023  10,00Educació per a la salut 
35,34024 Formació en salut   10,00
    
40,32100 Llicències urbanístiques   150.000,00
40,32101 Obertura d'establiments  550.000,00
40,39103 Multes urbanístiques   15.000,00
    
53,30201 Recollida d'escombraries domiciliàries   2.380.000,00
53,30202 Recollida d'escombraries d'indústries i comerços  1.850.000,00

Taules i cadires 53,33501   115.000,00
53,33502 Barraques de fira  30.000,00
53,33503 Tanques i runes   150.000,00
53,39940 Conveni Jardineria Eixample de Mar  50.799,00
   

 
 Total ingressos corrents, Capítol III   13.125.486,00
   

Drets de planejament urbanístic  (INV) 40,39710   3.013.640,00
  

Total ingressos de capital, Capítol III 
  

   3.013.640,00
    
 Total ingressos, Capítol III   16.139.126,00
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Capítol IV, Transferències Corrents  
  
  
Aplicació Concepte 

 
 
  2010 

    
Diputació, altres projectes   01,46217 10.000,00

01,47010 
  

Patrocinadors altres projectes  20.000,00
 

08,45508 Generalitat, Pla de convivència   50.000,00
08,46120 Diputació, Mediació  37.000,00
   
09,45525 Generalitat, Joventut   10.000,00
09,46121 Diputació, Joventut  15.000,00
   
10,45507 Generalitat, AODL   35.000,00
10,46112 Diputació, Turisme 7.000,00 
10,46113 Diputació, Promoció econòmica   55.000,00
   

12.260.000,00
60.000,00

20,42000 Participació en els Tributs de l'Estat   
20,42010 Aportació de l'Estat, dèficit transport urbà  

20,42080 
Fons estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat 
local   1.406.000,00

20,45500 Generalitat, Fons de Cooperació  575.000,00
20,45501 Generalitat, Plans d'ocupació    120.000,00
20,47004 Conveni ITV  13.000,00
   
31,45513 Generalitat, personal Biblioteca Joan Oliva   110.000,00
31,45514 Generalitat, difusió cultural  19.000,00
31,45515 Generalitat, FIMPT   40.000,00

Generalitat, Fira del circ Trapezzi 31,45516  40.000,00
31,45517 Generalitat, Carnaval   21.000,00

15.000,0031,45518 Generalitat, diversos Cultura  
31,45560 Institució de les Lletres Catalanes   3.000,00
31,46105  119.000,00Diputació, Biblioteca Joan Oliva 
31,46106 Diputació, Biblioteca Cardona Torrandell   46.000,00
31,46107 Diputació, FIMPT  28.000,00
31,46110 Diputació, Programa arts visuals   3.000,00
31,46111 Diputació, diversos cultura  60.000,00
31,46112 Diputació, personal TASC   20.000,00
31,47002 Patrocinadors, Festa Major  50.000,00
31,47005 Caja Madrid, Serenates de la Geltrú   2.000,00
31,47006 Caixa Catalunya, Premi Mercé Llimona  

  
10.000,00

 
32,45509 Generalitat, Escola de Música M.Montserrat   555.000,00
32,45510 Generalitat, Escola d'Art  600.000,00
32,45511 Generalitat, Llar d'infants La Baldufa   192.600,00
32,45512 Generalitat, Llar d'infants L'Escateret  183.600,00
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32,45526 Generalitat, OME   25.000,00
   
33,45521 Generalitat, Esports   15.000,00
33,46114 Diputació, Esports  75.000,00
   
34,45522 Generalitat, Infància i adolescència   27.000,00
34,45523 Generalitat, Memorial democràtic  4.000,00

Generalitat, Acció social 4.800,0034,45524   
34,45525 Generalitat, Institut Català de la Dona  45.000,00

Diputació, Pla d'equitat 33.000,0034,46103   
34,46104 Diputació, Pla gent gran  7.500,00
   

35,42040 
Ministeri d'Asuntos Sociales, serveis de 0 a 3 
anys   45.000,00

35,45502 Generalitat, serveis socials bàsics  585.000,00
35,45503 Generalitat, Atenció a la dependència   145.000,00
35,45504 Generalitat, serveis socials  135.000,00
35,45506 Generalitat, execució penal   2.500,00

Diputació, cicles formatius 45.000,0035,46101  
35,46119 Diputació, O.A. Flor de Maig   25.000,00
35,46200 Diputació, serveis socials bàsics  55.000,00
35,46202 Diputació, atenció dependència   70.000,00
   
40,45522 Agència de residus de Catalunya   160.000,00

Generalitat, Habitatge 25.000,0040,45523  
40,46116 Diputació, Parc Natural del Garraf   8.000,00
40,46117 Diputació, Habitatge  10.000,00
   
42,45524 Generalitat, medi ambient   10.000,00
   
53,46218 Mancomunitat, recollida de cartró   38.000,00
   
54,46282 Transport polígons DGPT   95.000,00
54,46283 ATM Contracte programes  250.000,00
54,46284 PTOP Pla de la Bicicleta   40.000,00
   
 Total Capítol IV   18.770.000,00
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Capítol V, Ingressos Patrimonials   
    
     
Aplicació Concepte   2010 
    
20,52000 Interessos bancs   10.000,00
20,55001 95.000,00Cànon pàrquing pça. Soler Carbonell   
20,55002 Cànon Societat Municipal d'Aparcaments (net)   80.000,00
20,55004 250.000,00Cànon  companyia d'aigües  

Cànon sanejament   265.000,0020,55005 
    
32,50600 Cessió Tegar   3.600,00
32,54006 
    

Cessió Paperera  80.000,00

41,54007 Lloguer pisos ADIGSA   85.560,00
    
53,54001 Lloguer terrenys abocador   12.000,00
53,55900 235.000,00
  

Total Capítol V   1.116.160,00

Cessió instal·lació a Aigües Ter Llobregat  
  

 
 
 
Capítol VI, Alienació d'Inversions   
   
  
Aplicació 

 
   

Concepte   2010 
    
 Total Capítol VI     
 
 
Capítol VII, Transferències de Capital   
    
    
Aplicació Concepte   2010 
    

Ministeri    INJUVE   100.000,0009,72001 
    
31,75000 Generalitat, Cultura (Circ)   200.000,00
31,75005 
   

Generalitat, Educació  1.000.000,00
 

41,75003 Generalitat, Llei de barris   1.515.250,00
   
 

 
Total Capítol VII   2.815.250,00
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Capítol VIII, Retorn de préstecs

 

 
  

  
Aplicació Concepte   2010 

 
  
  

    
20,82000 Retorns de percepcions   51.000,00
20,83300 Retorns grups municipals  50.000,00

 
Total Capítol VIII 101.000,00

   
   
 
 
 
Capítol IX, Préstecs rebuts   
    
  

cepte 
   

Aplicació Con   2010 
    
20,91301 Préstec per inversions   4.000.000,00
    
 Total Capítol IX   4.000.000,00
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Pressupost 2010  Pressupost General Consolidat      
         

         
         

 
  

  
 
 

 
                    

    Patrimoni IMET-CFO EPE         Transferències Total 
Capítol Ajuntament V. Balaguer La Paperera Neàpolis ICVSAM PIVSAM SAVGSAM CAVGSAM internes consolidat 

INGRESSOS           
      

         
     

I - Impostos directes 27.683.000,00 27.683.000,00 
II - Impostos indirectes 650.000,00                 650.000,00 
III - Taxes i altres ingressos 16.139.126,00 23.107,00 541.000,00 781.171,00 9.292.532,69 622.450,00 3.248.883,98 5.520.861,00  36.169.131,67 
IV - Transferències corrents 18.770.000,00 773.152,00 7.141.081,00 205.000,00   764.740,00     -4.407.100,00 23.246.873,00 
V - Ingressos patrimonials 1.116.160,00  6.042,00  100,00 0,00  62.100,00  1.184.402,00 
VI - Alienació d'inversions 0,00                 0,00 
VII - Transferències de capital 2.815.250,00 100.000,00 300.000,00 41.426,00  850.000,00  222.516,00 -1.200.000,00 3.129.192,00 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   5.677.859,38     1.000,00   5.779.859,38 
IX - Préstecs rebuts 4.000.000,00       0,00   1.314.524,40 1.092.019,00   6.406.543,40 
TOTAL INGRESSOS 71.274.536,00 896.259,00 7.988.123,00 1.027.597,00 14.970.492,07 2.237.190,00 4.563.408,38 6.898.496,00 -5.607.100,00 104.249.001,45 

           
          

         
     

 
DESPESES 
 

 
     

I – Personal 25.850.875,00 550.715,00 3.662.240,00 168.414,00 911.683,31 887.278,33 1.727.764,07 1.770.359,00   35.529.328,71 
II - Despeses corrents 21.994.625,00 245.544,00 3.784.883,00 817.757,00 13.608.054,69 616.200,03 1.521.119,91 3.540.491,00  46.128.674,63 
III – Interessos 2.182.301,00   125.000,00   445.465,00   0,00 69.282,00   2.822.048,00 
IV - Transferències corrents 9.461.181,00  110.000,00   0,00  200.168,00 -4.407.100,00 5.364.249,00 
VI – Inversions 7.628.890,00 100.000,00 306.000,00 41.426,00 0,00 733.020,36 1.314.524,40 1.314.535,00   11.438.395,76 
VII - Transferències de capital 2.200.000,00        -1.200.000,00 1.000.000,00 
VIII - Actius financers 101.000,00   0,00   0,00         101.000,00 
IX - Amortitzacions de préstecs 1.855.664,00                 1.855.664,00 
TOTAL DESPESES 71.274.536,00 896.259,00 7.988.123,00 1.027.597,00 14.965.203,00 2.236.498,72 4.563.408,38 6.894.835,00 -5.607.100,00 104.239.360,10 

           
Diferències 0,00 0,00 0,000,00 5.289,07 691,28 0,00 3.661,00 0,00 9.641,35 
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Tranferències internes: Corrents Capital
OA Patrimoni. Víctor Balaguer   548.000,00 50.000,00        
CFO La Paperera - IMET  3.666.100,00 300.000,00        
ICVSAM   0,00 850.000,00        
EPE Neàpolis   193.000,00 0,00        

Total transferències internes   4.407.100,00 1.200.000,00        
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Pressupost 2010  
Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
   

  

   
I N G R E S S O S  

 
Aplicació Concepte Euros 
   
34401 Entrades i publicacions 17.107,00 
34902 Lloguers i préstecs 6.000,00 
   

23.107,00  Total Capítol III 
   

40000 Aportació de l'Ajuntament 548.000,00 
45060 Aportació Generalitat, programes 43.000,00 
45101 Aportació MNAC 79.000,00 
45102 Aportació de la Biblioteca de Catalunya 15.800,00 
46100 Aportació de la Diputació, Papiol 60.352,00 
46101 Aportació de la Diputació, programes 7.000,00 
47000 Col·laboracions empreses i varis 20.000,00 
   
 Total Capítol IV 773.152,00 
   
70000 Ajuntament 50.000,00 
75000 Generalitat 50.000,00 
76100 Diputació  0,00 
   
 Total Capítol VII  100.000,00 
   

 Total ingressos 896.259,00 
 
D E S P E S E S  
   
Aplicació Concepte Euros 

   
333,130 Personal laboral 413.700,00 
333,160 Seguretat Social 132.400,00 
333,161 Prestacions socials 4.615,00 
   
 Total Capítol I 550.715,00 
   
333,212 Manteniment 38.549,00 
333,220 Material d'oficina 4.788,00 
333,221 Subministraments 47.000,00 
333,2261 Acció cultural i conservació Museu 60.278,00 
333,2262 31.000,00 Acció cultural i conservació Biblioteca 
333,2271 Contractes serveis i altres 42.929,00 
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333,2272 Contracte coordinador patronat 18.000,00 
Representació i formació 

  

333,233 3.000,00 
   

 Total Capítol II 245.544,00 
 

333,682 Inversió patrimoni cultural Balaguer 100.000,00 
333,683 Inversió patrimoni cultural Papiol 0,00 

  
 100.000,00 

 
Total Capítol VI 

   
 Total despeses 896.259,00 

 
IMET   
Centre de Formació Ocupacional La Paperera  
   
I N G R E S S O S  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
340 Vendes 100.000,00 
390 Altres ingressos 441.000,00 
   
 Total Capítol III 541.000,00 
   
400 Transferència Ajuntament 3.666.100,00 
421 Transferències de l'Estat 127.606,00 
451 Transferències de la Comunitat Autònoma 3.058.682,00 
460 Transferències locals 43.693,00 
461 Transferències de la Diputació 245.000,00 
   
 Total Capítol IV 7.141.081,00 
   
520 Interessos bancaris 1.306,00 
550 Concessions administratives 4.736,00 
   
 Total Capítol V 6.042,00 
   
700 Subvenció Ajuntament 300.000,00 
   
 Total Capítol VII 300.000,00 
   
820 Retorns del personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total ingressos 7.988.123,00 
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D E S P E S E S  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
320,120 Personal funcionari 142.517,00 
320,130 Personal laboral  2.720.719,00 
320,160 Quotes socials funcionari 39.499,00 
320,162 Quotes socials laborals 737.039,00 
320,163 Despeses socials 22.466,00 
   
 Total Capítol I 3.662.240,00 
   
320,202 Cessió centre 116.560,00 
320,210 Reparació, manteniment i conservació 1.576.123,00 
320,221 Subministraments 271.000,00 
320,222 Comunicacions 30.000,00 
320,224 Assegurances 11.200,00 
320,226 Despeses diverses 450.000,00 
320,227 Treballs exteriors 1.330.000,00 
   
 Total Capítol II 3.784.883,00 
   
320,310 Interessos i despeses bancàries 125.000,00 
   
 Total Capítol III 125.000,00 
   
320,481 Beques i transferències 110.000,00 
   
 Total Capítol IV 110.000,00 
   
320,623 Inversions en instal·lacions 306.000,00 
320,625 Inversions en mobiliari 0,00 
   
 Total Capítol VI 306.000,00 
   
320,820 Préstecs al personal 0,00 
   
 Total Capítol VIII 0,00 
   
 Total Despeses 7.988.123,00 
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 EPE Neàpolis
   
I N G R E S S O S  
   
Aplicació Concepte Euros 
   
34401 Activitats Bosc 506.825,00
34901 Cessió d'espais 124.854,00
39901 Repercussió costos i aparcament 149.492,00
  
 Total Capítol III 781.171,00

   
40000 Aportació de l'Ajuntament 193.000,00
47000 Col·laboracions entitats 12.000,00
   
 Total Capítol IV 205.000,00
   
70100 Inversions 41.426,00
   
 Total Capítol VII  41.426,00
   

 Total ingressos 1.027.597,00
 

 
   
D E S P E S E S 

Aplicació Concepte Euros 
   

492,130 Personal laboral 168.414,00 
   

Total Capítol I  168.414,00 
   
492,207 Lloguers i cànons 250.710,00 
492,212 Manteniment 90.650,00 
492,221 Subministraments 97.100,00 
492,22609 Despeses diverses 29.097,00 
492,22700 Neteja 51.100,00 
492,22701 Vigilància 100.000,00 
492,22799 Treballs externs 199.100,00 
   

 Total Capítol II 817.757,00 
   

492,680 Inversió 41.426,00 
   
 Total Capítol VI 41.426,00 
   
 Total despeses 1.027.597,00 
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Promoció Industrial Vilanova, SAM  
  
  
I N G R E S S O S  
  
Aplicació Euros 
  
Vendes netes 9.292.532,69 
  
Total Capítol III 9.292.532,69 
  
Interessos 100,00 
  
Total Capítol V 100,00 
  
Aplicació resultats anys anteriors 0,00 
Variació d'existències 5.677.859,38 

Total Capítol VIII 5.677.859,38 
  

  

Préstec inversions 0,00 
  
Total Capítol IX 0,00 
  
Total ingressos 14.970.492,07 
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D E S P E S E S  

Euros 
  
Aplicació 
  
Sous i salaris 911.683,31 
  
Total Capítol I 911.683,31 
  
Compres i despeses generals 13.213.054,69 
Despeses externes 365.000,00 
Amortitzacions comptables 30.000,00 
  
Total Capítol II 13.608.054,69 
  
Interessos  445.465,00 

  
Total Capítol III 445.465,00 
  
Inversió immobilitzat   
Adquisició sòl  
Construcció habitatges   

0,00 
  

  
Total Capítol VI 

Variació d'existències 0,00 

  

  
Total Capítol VIII 0,00 

Total Despeses 14.965.203,00 
  
Previsió de resultats  5.289,07 
  
Suma Deure 14.970.492,07 
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Informació i Comunicació de Vilanova, Societat Anònima Municipal
  
  
I N G R E S S O S  
  
Aplicació Euros 
  
Publicitat 360.000,00 
Altres ingressos d'explotació 262.450,00 
  
Total Capítol III 622.450,00 
  
Aportació Consorci Televisions del Garraf 764.740,00 
  
Total Capítol IV 764.740,00 
  
Interessos bancaris 0,00 
  
Total Capítol V 0,00 
  
Aportació Ajuntament  850.000,00 
  
Total Capítol VII 850.000,00 
  
Total ingressos 2.237.190,00 
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D E S P E S E S  

Aplicació Euros 
  

  
Personal laboral 660.923,55 
Seguretat Social i altres 226.354,78 
  
Total Capítol I 
  

887.278,33 

Consum de mercaderies 8.000,00 
Despeses d'explotació 576.460,00 
Amortitzacions 31.740,03 
  
Total Capítol II 616.200,03 
  
Transferències corrents 0,00 
  
Total Capítol IV 0,00 
  
Inversió Neàpolis 733.020,36 
  
Total Capítol VI 733.020,36 
  
Total despeses 2.236.498,72 
  
Previsió de resultats  691,28 
  
Suma Deure 2.237.190,00 
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Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM
  

 
  
I N G R E S S O S 

Concepte Euros 
  
Zones d'estacionament regulat 1.306.940,00
Aparcaments  1.448.964,02
Gestió administrativa de multes 106.173,00
Servei de grua  359.496,00
Altres ingressos 27.310,96
 

3.248.883,98
 
Total Capítol III 

Operació financera 1.314.524,40
 

  
Total Capítol IX 1.314.524,40

Total ingressos 4.563.408,38
  
D E S P E S E S 
  

Euros 

 

Aplicació 
Personal laboral 1.727.764,07
  
Total Capítol I 1.727.764,07
  
Serveis centrals 154.515,29
Despeses d'explotació i cànons 900.174,81
Amortitzacions comptables 466.429,81
  
Total Capítol II 1.521.119,91
  
Despeses financeres 0,00

 
Total Capítol III 

 

 
0,00

 
Inversions 1.314.524,40
  
Total Capítol VI 1.314.524,40
  
Total despeses 4.563.408,38
  
Previsió de resultats  0,00
  
Suma Deure 4.563.408,38
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Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM
  
  
I N G R E S S O S 

 
 

 
Aplicació Euros 
  
Venda d'aigua 3.838.749,00
Escomeses 376.000,00
Projectes 370.000,00
Altres 61.851,00
Clavegueram 874.261,00
  
Total Capítol III 5.520.861,00
  
Ingressos financers 62.100,00
  

 
Total Capítol V 62.100,00
 
Subvencions de capital i altres 222.516,00

222.516,00
 

  
Total Capítol VII 
 
Variació d'existències 1.000,00
  
Total Capítol VIII 1.000,00
  
Préstec 1.092.019,00
  
Total Capítol IX 1.092.019,00
  
Total ingressos 6.898.496,00
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DESPESES  

Aplicació Euros 
    

  
Sous i salaris 1.770.359,00
  
Total Capítol I 1.770.359,00
  
Despeses generals 205.400,00
Explotació 2.475.788,00
Impostos 3.457,00
Amortitzacions comptables 339.800,00
Cànon concessió abastament 247.324,00

  

 

Cànon concessió sanejament 268.722,00

Total Capítol II 3.540.491,00
 
Interessos 69.282,00

 

 

 
Total Capítol III 69.282,00
 
Aportació Mancomunitat 200.168,00
  
Total Capítol IV 200.168,00
  
Inversions abastament  1.314.535,00
Inversions sanejament 187.758,00

  

  
Total Capítol VI 1.314.535,00

Total Despeses 6.894.835,00
  
Previsió de resultats 3.661,00
  
Suma Deure 6.898.496,00
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PLANTILLA ORGÀNICA DE  
L’ AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  

ANY 2010 
 

 
PLACES A DESENVOLUPAR PER FUNCIONARIS DE CARRERA
 
 

1.1 ESCALA DE FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE 
CARÀCTER NACIONAL 

 
Subescala de Secretaria primera 

 
Subescala d’Intervenció primera

 
Secretari     Vacant   

 
 
Interventor 
 
Subescala Tresoreria primera 

 
 1.2.1  Subescala tècnica superior

 
Tresorer     Vacant   

 
1.2 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

  (A1) 
 

 
1.2.2    Subescala administrativa 

 7   TAG 3 Vacants (1PI+ 2 excedència) 

 (C1) 

    
 1.2.3   Subescala Auxiliar

  
57  Administratius     6 Vacants (5PI+1 excedència) 

  (C2) 
 
 25   Auxiliars administratius  

2 Vacants (2 excedències) 
    
 1.2.4  Subescala de Subalterns

 * 1 en comissió de serveis 

 (agrupacions professionals) 

      7  Conserges      
  

 

 
 1  Sereno-Porter     * a extingir 

* 2 en comissió de serveis
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1.3 ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 
 

1.3.1 SUBESCALA TÈCNICA 
 
 1.3.1.1  Subescala tècnica superior  (A1) 
 

 8  Arquitectes    1 Vacant (excedència)  

 4  Professors música    1 Vacant  (excedència) 

 
 1.3.1.2  Subescala tècnica mitjana

 1  Tècnic superior en inspeccions sanitàries 
 6  Tècnics superiors   1 Vacant (PI) 
 1  Tècnic en medi ambient  
 1  Llicenciat en farmàcia 

1  Llicenciat en medicina   
2  Psicòlegs     

 1  Directora de Biblioteca   

      1  Enginyer  
 1  Veterinari 

1  Professor d’arts i oficis 
1  Tècnic Superior de RRHH (interí) 

  (A2) 

9  Treballadors Socials    

2 Vacants (1 PI + excedència) 

 
 1.3.1.3  Subescala tècnica auxiliar

 
7   Bibliotecaris 2 Vacants (PI)    

5 Educadors Socials 
9  Enginyer tècnic  1 Vacant funcionarització 
9  Arquitectes tècnics   1 Vacant  (excedència)  

       32 Tècnics grau mitjà  * 2 en comissió de serveis 

1 Professor arts i oficis     

  (C1) 

 38 Tècnics auxiliars  
3 Vacants (funcionarització + 2 PI) 
3 Delineants 

 
 
1.3.2 SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

 
* 1 comissió de serveis 

 1 Tècnic auxiliar professor 

 
 

1.3.2.1  Classe comeses especials
 
     14 Informadors (C1)   3 Vacants (PI)  

1 Inspector (C1)     
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 11 Auxiliars de Biblioteca (C1)  
* 1 comissió de serveis  
 

 18 Auxiliars tècnics (C2)  
2 Auxiliars tècnics (C2) interins   
2 Agents disciplina urbanística (C2) 

 
1.3.2.2  Classe: personal d’oficis

 
2 Encarregats (C2) 
9 Oficials  (C2)     

       2  Mossos mercat  (AP) 
  

1.3.2.3  Classe: policia local 

  1 Inspector (A2) 
 1 Sots – Inspector  (C1)                       

 9 Segones activitats  

 
2.  PLACES DE CARÀCTER LABORAL I EVENTUAL

 

 5 Sergents  (C1)      1 Vacant (1 excedència) 
  14 Caporals (C2)       6 Vacants (5PI + 1 excedència) 

       80 Agents  (C2)     3 Vacants (3 excedències) 
 9 Agents interins (6 mesos) 9 Vacants 

(Activitats administratives, dintre i fora de les dependències 
municipals)     

                  

 
2.1 PLACES DE CARÀCTER LABORAL
 

2 Tècnics superiors llicenciat en dret  (A1) 
2 Tècnics superiors  (A1)     
1 Tècnic superior llicenciat en medicina  (A1)  

1 Llicenciat ciències informació  (A1) 

3 Professors d’escola d’art  (A2)   1 Vacant 
1 Professor ensenyament  (A2)   
7 Tècnics auxiliars  (C1) 1 Vacant (Pl)  
1 Professor escola de música  (C1)  
1 Administratiu  (C1)   

  16 Professors de música  (A1)      8 Vacants   
7 Professors escola d’art  (A1)    3 Vacants 

* 1 excedència 

 * 1 excedència 

1 Enginyer tècnic  (A2)     
  27 Tècnics grau mitjà  (A2)   * 1 excedència 

6 Professors de música (A2)   1 Vacant  (excedència) 

1 Inspector (C1)     
1 Tècnic instal·lacions (C1)    
2  Auxiliars de biblioteca  (C1)    
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2  Auxiliars tècnics  (C2) 
2  Auxiliars administratius  (C2) 
2  Auxiliars de biblioteca  (C2)    

  33 Oficials  (C2)     
3 Oficials Especialistes (C2) 

7 Operaris especialistes (AP)  

 
 

2.2 PLACES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

1 Encarregat  (C2)    1 Vacant  
2 Sots-encarregats  (C2) 
3 Oficials senyalització  (C2) 
4 Mossos  (AP)        

  11 Operaris  (AP)                                               

1 Vigilant  (AP) 
  17 Conserges  (AP)   1 Vacant (lliure)      

 

  3 Professors auxiliars Escola de Música (C1) 

 
2.3 PLACES A DESENVOLUPAR PER PERSONAL EVENTUAL

 
18 Professors superiors Escola de Música  (A1)  
 * 8 a extingir 
  7 Professors superiors Escola d'Art i Disseny  (A1)  
      * 3 a extingir  
  5 Professors grau mitjà Escola d’Art i Disseny  (A2)  
     * 1 a extingir 
  2 Tècnic mitjà – Nucli Antic  (A2) 
  1 Administratiu – Nucli Antic  (C1) 

  1 Tècnic Informàtic de Suport (C1) 
    1 Auxiliar Tècnic (C1) Escola d’Art 
   2 Auxiliars Administratius (C2) 

 
   3  Coordinadors 
   2  Caps de Servei      
   3   Auxiliars administratius 

 
 

PLANTILLA OAL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL  
LA PAPERERA - IMET 

 
  1 Gerent 

  9 Tècnics d’Àrea 

  4 Caps 
  1 Secretària 

  1 Tècnic mitjà 
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  2 Auxiliars Tècnics 
  1 Auxiliar Tècnics D16 
  4 Auxiliars Administratius  
16 Conserges 
 

 
 

  

CATÀLEG DE LLOCS DE 
TREBALL I TAULA 
RETRIBUTIVA        

ANY  
2010   

       

núm 
Denominació del lloc de 
treball N  Punts  Grup CD   Especific 

     

  
GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ A1          2010

    

120 0 31.237,70 

  
Cap de l'Àrea Ciutat 
Sostenible i Participació 684 A1 30 2 61.771,98

130 0
Cap de l'Àrea Cohesió 
Social i Identitat 2 684 A1 30 31.237,70 61.771,98

1xx 2 A1 30 31.237,70 
Cap de l'Àrea Serveis a la 
Ciutat 61.771,98

A1 30 31.237,70 

6840
Cap de l'Àrea Econòmica i 
Organització interna 684 61.771,982140 1

4000 1 Secretari/a 4 608 A1 30 28.232,86 58.767,14
Gestió Pressupostària - 
Interventor/a A1 28.232,86 608 30 58.767,1443000 0
Gestió Tributària i 
Recaptació - Tresorer/a 9000 0 4 608 A1 30 28.232,86 58.767,14
Cap de Servei Gestió 
Tributària i Recaptació  9001 1 7 542 A1 28 25.386,51 53.911,54
Cap de Servei de 
Planejament  12039 1 7 542 A1 25.386,51 28 53.911,54

12001 1 Cap de Servei d'Urbanisme 7 542 A1 25.386,51 28 53.911,54
Cap de Servei dels serveis 
Jurídic, Administratiu i 
Contractació 12011 2 7 542 A1 28 25.386,51 53.911,54
Cap de Servei de Projectes 
Urbanístic i Paisatge 542 A1 28 25.386,51 712034 1 53.911,54

1 8
Cap de Servei de Salut i 
Sanitat 461 A1 26 19.424,06 47.949,09

1
25000 

5000 Cap de Servei de RR.HH. 16 461 A1 26 21.401,66 47.949,16

11001 

Cap de Servei de 
Desenvolupament 
Econòmic 16 461 A1 26 21.401,66 47.949,16
Cap de Servei d' Esports 16 461 A1 26 21.401,66 

1
47.949,16

16

26009 1
Assessor/a Jurídic- 
Cohesió Social i Identitat 461 A1 26 21.401,66 47.949,16

16 26 

25013 1
Cap de Servei de Premsa i 
Comunicació 10000 1 461 A1 21.401,66 47.949,16
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461 A1 26 21.401,66 47.949,16

461 21.401,66 

Cap de Secció d'enginyeria 1612025 1
Cap de Secció de 
Projectes Arquitectònics A1 26 47.949,161612008 1

12042 1 Cap de Servei d'Habitatge 19 400 A1 26 18.899,34 45.446,84
9xxx 0 Tresorer/a 17 340 A1 24 18.661,23 43.509,83

18.661,23 

Tècnic/a Superior de 
Projectes Urbanístics i 
Paisatge 379 A1 24 43.509,831712006 1
Tècnic/a Superior de 
Gestió Urbanística 12003 1 18 379 A1 24 15.285,42 40.134,02
Director/a Biblioteca 
Central-Urbana 22026 1 15 375 A1 24 15.743,92 40.592,52

5007 1 Tècnic/a Superior RR.HH. 21 340 A1 24 14.636,73 39.485,33

12043 A1
Tècnic/a Administració 
General 1 21 340 24 14.636,73 39.485,33

A1
Tècnic/a Superior Salut 
Pública 340 24 14.636,73 2125014 1 39.485,33

25016 A1
Tècnic/a Superior 
Inspeccions Sanitàries 340 24 14.636,73 211 39.485,33

25001 340 A11 Veterinari/a 21 24 14.636,73 39.485,33
25005 2 Psicòleg/a 21 340 A1 24 14.636,73 39.485,33
26001 24 14.636,73 Tècnic/a Superior d'Esports 340 A1211 39.485,33

24013 0 24 
Director/a Escola de 
Música 60 380 A1 16.219,98 41.068,58

24014 1 24 Director/a Escola d'Art 60 333 A1 15.743,84 40.592,44
Cap d'estudis Escola d'Art 333 A1 24 6024016 0 13.442,38 38.290,98

24018 1 24 Secretari/a Escola d' Art 60 333 A1 13.442,38 38.290,98

24015 1
Coordinador/a Pedagògic 
Escola de Música 60 330 A1 24 13.759,62 38.608,22

26017 1
Secretari/a Escola de 
Música 60 330 A1 24 13.759,62 38.608,22

24019 
Coordinador/a cultural 
Escola de Música 0 60 309 A1 24 13.759,62 38.608,22

24007 10
Professor/a Escola d'Art 
(TS) 60 309 A1 24 9.236,56 34.085,16

24002 22
Professor/a Escola de 
Música (TS) 60 309 A1 24 9.236,56 34.085,16

    
 

  
 64     
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GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ A2            

  

1000 

Cap de Servei de 
Seguretat i Protecció 
Ciutadana 704 25 

    

1 68 A2 38.165,20 61.092,54
1000 0 Inspector/a Policia Local 25 69 496 A2 29.596,42 52.523,76

13011 1
Cap de Servei de Serveis 
Viaris i Mobilitat 71 461 A2 24 30.200,06 52.589,00

2008 1
Cap de Servei d'Informàtica 
i Telecomunicacions 72 A2427 24 23.057,80 45.446,74

6xxx 0 Cap del Servei d' Alcaldia 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

7007 1
Cap de Servei de 
Participació Ciutadana 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

7012 1
Cap de Servei de 
Convivencia i Mediació 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

112029 
Cap de Servei de 
Llicències i Disciplina Urb. 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

12035 1
Cap de Servei de Medi 
Ambient 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

16000 1 Cap del Serveis Municipals 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74
22000 0 Cap de Servei de Cultura 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

24000 1
Cap de Servei d' Escoles 
Municipals 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

25006 1 Cap de Serveis Socials 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

28000 1
Cap de Servei de Joventut, 
Llengua i Agermanaments 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

29000 1 Cap del Servei de Compres 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

30000 1
Cap de Servei de 
Programes Transversals 72 427 A2 24 23.057,80 45.446,74

1012 1

Tècnic/a responsable 
d'Administració (Protecció i 
Seguretat) 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

1014 1
Tecnic/a responsable de 
Protecció Civil 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

2001 
Tècnic/a Mitjà Informàtica 
de gestió 379/3271 74 A2 23 17.393,19 39.243,75

3006 1 Tècnic/a Mitjà d’Intervenció 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

5005 1

Cap Tècnic/a Superior 
Prevenció i Riscos 
Laborals 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

5007 379/327 A2 23 0
Tècnic/a responsable 
Organització (RR.HH) 74 17.393,19 39.243,75

6008 1
Tècnic/a responsable de 
Comunicació 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

9019 1
Tècnic/a responsable de 
Recaptació 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

11018 1
Tècnic/a responsable de 
Comerç i Consum 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

11019 1
Tècnic/a responsable 
d’Empresa i Formació 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75
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11021 1
Tècnic/a responsable de 
Promoció de la Ciutat 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12004 3
Tècnic/a Mitjà Gestió 
Urbanística 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12004 1
Tècnic/a Mitjà de Llicències 
d'Obres 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12007 1
Tècnic/a Mitjà de Projectes 
Urbans 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12026 742
Tècnic/a Mitjà de Projectes 
Arquitectònics 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12027 1 Tècnic/a Mitjà d'Enginyeria 379/32774 A2 23 17.393,19 39.243,75

12028 1
Tècnic/a Mitjà de Gestió 
Activitats 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12028 1
Tècnic/a Mitjà de Llicències 
d'Activitats 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

12033 1
Tècnic/a Mitjà de Medi 
Ambient 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

1 Tècnic/a Mitjà d'Habitatge 74 A213007 379/327 23 17.393,19 39.243,75

13012 1
Tècnic/a responsable de 
Mobilitat 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

16022 1
Tècnic/a responsable de 
Serveis Municipals 74 379/327 17.393,19 A2 23 39.243,75

22027 1
Tècnic/a responsable de 
Cultura 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

22xxx 1
Coordinador/a Tècnic/a de 
Cultura 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

25015 1
Tècnic/a responsable 
d'Atenció Primària 74 379/327 23 A2 17.393,19 39.243,75

30001 1
Tècnic/a Coordinador/a de 
Joventut 74 379/327 23 A2 17.393,19 39.243,75

9xxx 0
Tècnic/a responsable de 
Gestió Tributària 74 379/327 A2 23 17.393,19 39.243,75

22015 0
Director/a Biblioteca de 
Barri 81 363 A2 24 16.544,15 38.933,09

24020 1 Director/a Escola Música 41077 A2 21 20.294,12 41.068,06

24021 0
Cap d'estudis  

77 A2Escola Música 360 21 17.833,76 38.607,70
24022 0 Secretari/a Escola Música 77 360 A2 21 17.833,76 38.607,70

24026 9 77
Professor/a de l'Escola de 
Música 309 A2 21 13.310,60 34.084,54

2002 1
Tècnic/a Mitjà Informàtica 
de Sistemes 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

2003 1
Tècnic/a Mitjà Informació 
de Bases 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

2007 1
Tècnic/a Mitjà 
d’Organització 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

15015 
Tècnic/a Mitjà de Prevenció 
i Riscos laborals 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

7002 1
Tècnic/a Coordinador/a de 
Convivència 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

7005 1
Tècnic/a Mitjà Centres 
Cívics 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

10002 1 Tècnic/a Mitjà de 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07
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Publicacions 
11003 1 Tècnic/a de Turisme 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

11009 0
Tècnic/a Mitjà d'Activitats 
de Promoció  78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

11022 1
Tècnic/a Mitjà d'Empresa i 
Formació 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

1 11.512,13 11023 Tècnic/a Mitjà de Fires 78 283 A2 21 32.286,07
112007 Arquitecte Tècnic/a  78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

1xxxx 1
Tècnic/a Mitjà de Projectes 
Arquitectònics 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

12033 1
Tècnic/a Mitjà de Medi 
Ambient 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

13010 21 1
Tècnic/a Mitjà de Serveis 
Viaris 78 283 A2 11.512,13 32.286,07

13012 0 Tècnic/a Mitjà de Mobilitat 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

22009 1
Cap Unitat Administrativa 
de Cultura 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

25007 8 Treballador/a Social 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07
25008 4 Educador/a Social 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07
26010 2 Tècnic/a Mitjà d'Esports 78 283 A2 21 11.512,13 32.286,07

22010 1
Tècnic/a Mitjà de Gestió de 
Cultura 79 269 A2 20 11.550,25 31.828,37

5015 1 Tècnic/a Mitjà d'Inserció 79 269 A3 20 11.550,25 31.828,37
24005 0 Tècnic/a Mitjà d'Educació 79 269 A2 20 11.550,25 31.828,37
24023 0 Director/a Escola d'Art 83 345 A2 20 16.317,98 36.596,10
24024 1 Cap d' Estudis Escola d'Art 83 312 A2 20 14.016,52 34.294,64
24025 0 Secretari/a Escola d'Art 83 312 A2 20 14.016,52 34.294,64
24008 7 Professor/a Escola d'Art  83 245 A2 20 9.810,57 30.088,69

7004 1
Tècnic/a Mitjà de 
Secretaria 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

7004 1
Tècnic/a Mitjà Convivència 
i Civisme 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

7004 1
Tècnic/a Mitjà de 
Participació i Solidaritat 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

7004 
Tècnic/a Mitjà Pla de 
Convivència i Civisme 9.711,17 1 84 239 A2 20 29.989,29

12040 1
Tècnic/a Mitjà de Medi 
Ambient 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

22004 1
Tècnic/a Mitjà Arxiu 
Històric 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

22009 3 Tècnic/a Mitjà de Cultura 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

23001 1
Tècnic/a Mitjà del Pla de la 
Gent Gran 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29

24009 1 Tècnic/a Mitjà PTT 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29
25018 1 Agent Local de Diversitat 84 239 A2 20 9.711,17 29.989,29
22001 4 Bibliotecari/a 85 239 A2 20 9.711,17 29.989,29
11016 1 Tècnic/a  AODL 90 225 A2 20 8.406,34 28.684,46

7015 1
Tècnic/a SIAJ (Subrogat 
Mancomunitat) 91 225 A2 20 6.548,92 26.827,04
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GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ C1           

      

1015 1
Sots-Inspector Policia 
Local 102 419 C1 22 31.293,21 49.092,22

1001 3 Sergent Policia Local 108 357 C1 22 29.022,21 46.821,22

8005 1
Cap de l'Oficina de Servei 
d'Atenció al Ciutadà 101 323 C1 22 22.970,36 40.769,37

24019 1
Coordinador/a cultural 
Escola de Música 120 309 C1 21 15.872,22 40.720,82

24002 3
Professor/a Escola Música 
i/o EMIT 120 SP C1 21 11.349,04 28.610,27

4xxx 0
Cap Unitat Administrativa 
de Contractació 111 252 C1 20 14.510,89 31.276,29

5010 1
Cap Unitat Administrativa 
de RR.HH. 111 252 C1 20 14.510,89 31.772,12

6009 1
Cap Unitat Responsable 
Protocol 111 252 C1 20 14.510,89 31.276,29

8xxx 0
Cap Unitat Administrativa 
de l' OAC 111 252 C1 20 14.510,89 31.276,29

8003 1
Cap Unitat Administrativa 
Estadistica 111 252 C1 20 14.510,89 31.276,29

12013 1 111 252 C1 20 14.510,89 
Cap Unitat Administrativa 
de Promoció Econòmica 31.276,29

12032 1
Cap Unitat Administrativa 
de Planejament 111 252 C1 20 14.510,89 31.276,29

25012 1
Cap Unitat Administrativa 
Serveis Socials 111 20 252 C1 14.510,89 31.276,29

1136002 1 Secretari/a Alcaldia 228 C1 20 13.041,28 29.806,69

12016 1
Tècnic/a Especialista Adm. 
i Contractació 124 242 C1 19 14.033,04 30.467,54

1172004 1
Tècnic/a Especialista 
Sistemes d'Informació 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

2006 3
Tècnic/a Especialista 
Sistemes informàtics 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

3002 
Tècnic/a Especialista en 
Gestió pressupostària 2 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

5009 1
Tècnic/a Especialista de 
RR.HH. 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

219 C1 19 13.223,25 5012 1
Tècnic/a Especialista en 
Selecció 117 29.657,75

7008 2
Tècnic/a Especialista 
Agermanament 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

7009 2
Tècnic/a Especialista en 
Relacions Ciutadanes 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

8008 12 Tècnic/a Especialista OAC 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

8010 0
Tècnic/a Especialista 
Oficina Informació 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

9002 3
Tècnic/a Especialista 
Gestió Tributària 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

9004 1
Tècnic/a Especialista en 
Gestió Tributària 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

9010 4 Tècnic/a Especialista 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75
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Recaptació 

9016 1
Tècnic/a Especialista 
Tresoreria 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

10007 219 C1 19 1
Tècnic/a Especialista en 
Comunicació 117 13.223,25 29.657,75

11012 1 Inspector/a de Consum 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75
21912010 3 Delineant/a 117 C1 19 13.223,25 29.657,75

19 12015 1

Tècnic/a Especialista 
Administració  Projectes 
Urbanístics i Habitatge 117 219 C1 13.223,25 29.657,75

12017 1
Tècnic/a Especialista de 
Llicències Urbanístiques 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

12018 1

Tècnic/a Especialista 
Administració Patrimoni i 
Gestió Urbanística 219117 C1 19 13.223,25 29.657,75

12022 2 Inspector/a Urbanístic 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75
12038 1 Inspector/a d'Activitats 117 219 13.223,25 C1 19 29.657,75

12050 2
Tècnic/a Especialista de 
Llicències d'Activitats 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

12xxx 0 C1
Tècnic/a Especialista en 
Gestió Urbanística 117 219 19 13.223,25 29.657,75

13002 3
Tècnic/a Especialista de 
Serveis Viaris 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

13003 4 117Inspector/a de Via Pública 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

13005 3

Tècnic/a Especialista 
d'Administració Serveis 
Viaris i Habitatge 117 C1219 19 13.223,25 29.657,75

22012 2 219 13.223,25 
Tècnic/a Especialista de 
Cultura 117 C1 19 29.657,75

23006 1
Tècnic/a Especialista Plans 
Equitat 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

25004 1
Tècnic/a Especialista de 
Salut 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

25017 1
Tècnic/a Especialista de 
Serveis Socials 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

26004 0 19 
Tècnic/a Especialista 
Serveis Personals 117 219 C1 13.223,25 29.657,75

4005 1
Tècnic/a Especialista de 
Compres 117 219 C1 19 13.223,25 29.657,75

21003 1 190 18 
Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca 118 C1 11.024,50 27.127,94

11004 0 Informador/a Turístic 118 190 C1 18 11.024,50 27.127,94
11011 1 190Informador/a d'OMIC 118 C1 18 11.024,50 27.127,94

2005 1 17 10.540,24 
Tècnic/a Auxiliar 
d’Informàtica 123 178 C1 26.312,64

4023 
Tècnic/a Auxiliar Compres i 
Serveis Generals 123 178 C1 17 1 10.540,24 26.312,64

9xxx 0
Tècnic/a Auxiliar de Gestió 
Tributària 123 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

9011 1 178 17 
Tècnic/a Auxiliar de 
Recaptació 123 C1 10.540,24 26.312,64

12013 1
Tècnic/a Auxiliar 
Urbanisme i Planejament  10.540,24 123 178 C1 17 26.312,64
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12022 1
Tècnic/a Auxiliar de 
Llicències 123 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

13013 1
Tècnic/a Auxiliar de Medi 
Ambient 123 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

22011 2 Tècnic/a Auxiliar de Cultura 17 10.540,24 123 178 C1 26.312,64

178 C1 10.540,24 10010 2
Tècnic/a Auxiliar de 
Comunicació 123 17 26.312,64

123 17 25011 1
Tècnic/a Auxiliar de 
Serveis Viaris 178 C1 10.540,24 26.312,64

22002/3 13
Tècnic/a Auxiliar de 
Biblioteca 123 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

26002 0 Tècnic/a Auxiliar d'Esports 123 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

17 3004 2
Administratiu/va de Gestió 
Pressupostària 126 178 C1 10.540,24 26.312,64

4004 3
Administratiu/va de 
Secretaria 126 17 178 C1 10.540,24 26.312,64
Administratiu/va de Gestió 
de RR.HH. 126 1785003 0 C1 17 10.540,24 26.312,64

5003 0 126 178 17 10.540,24 
Administratiu/va de 
Prevenció i Riscos Lab. C1 26.312,64

17 7003 2
Administratiu/va 
Participació Ciutadana 126 178 C1 10.540,24 26.312,64

126 17 9003 2
Administratiu/va de Gestió 
Tributària 178 C1 10.540,24 26.312,64

9012 1780
Administratiu/va de 
Recaptació 126 C1 17 10.540,24 26.312,64

9017 1
Administratiu/va de 
Tresoreria 126 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

126 17811006 2
Administratiu/va de 
Promoció Econòmica C1 17 10.540,24 26.312,64

12019 4 126 C1 17 10.540,24 
Administratiu/va Urbanisme 
i Medi Ambient 178 26.312,64

12023 17 10.540,24 1
Administratiu/va Inspecció 
Urbanística 126 178 C1 26.312,64

C1120XX 1
Administratiu/va de 
Llicències d'Activitats 126 178 17 10.540,24 26.312,64

13006 4
Administratiu/va Serveis 
Viaris i Habitatge 126 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

21008 1
Administratiu/va Museu - 
Biblioteca- Arxiu 126 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

17823005 1
Administratiu/va de Plans  
d'Equitat 126 C1 17 10.540,24 26.312,64

24012 1
Administratiu/va de 
l’EMAID 126 178 10.540,24 C1 17 26.312,64

24012 1
Administratiu/va de 
Participació i Solidaritat 126 178 C1 17 10.540,24 26.312,64

26012 1 Administratiu/va d'Esports 126 178 10.540,24 C1 17 26.312,64
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GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ C2             

     
161 248 C2 18 22.207,14 

 
1002 11 Caporal Policia Local 36.435,21

1008 1
Caporal Policia Local de 
Barri 161 248 C2 18 22.207,14 36.435,21

1 Encarregat/da de Mercat  201 C2 18 13.648,14 11007 163 27.876,21
16020 1 C2 18 Encarregat/da de la USM 164 201 15.995,84 30.223,91
16030 0 Encarregat/da de la NV 165 201 C2 18 14.484,54 28.712,61
16002 1 203Sots-Encarregat/da USM  169 C2 17 14.115,25 28.012,28
26007 1 17 14.115,25 Sots-Encarregat/da NV 169 203 C2 28.012,28

24010 1
Cap Unitat Consergeria i 
Manteniment Educació 166 201 C2 17 13.979,21 27.876,24

11026 1 201
Cap Unitat Manteniment i 
Serveis de Mercats 166 C2 17 13.979,21 27.876,24

1003 74 17 Agent Policia Local 167 200 C2 18.228,84 32.125,87
1009 9 Agent Policia Local de Barri 167 C2 17 18.228,84 200 32.125,87

16013 3 Oficial 1ª Especialista 168 180 C2 16 12.882,06 26.448,95

1004 1
Auxiliar Tècnic/a Policia 
Local  170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

4021 1
Auxiliar Tècnic/a de 
Serveis Generals 8.843,20 170 151 C2 16 22.410,09

6003 1
Auxiliar Tècnic/a de 
Protocol C2170 151 16 8.843,20 22.410,09

7014 1
Auxiliar Tècnic/a Pla de 
Convivència 170 8.843,20 151 C2 16 22.410,09

8009 3 8.843,20 Auxiliar Tècnic/a de l'OAC 170 151 C2 16 22.410,09

9013 1
Auxiliar Tècnic/a de 
Recaptació 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

11024 1
Auxiliar Tècnic/a de 
Promoció Econòmica 8.843,20 170 151 C2 16 22.410,09

12024 1
Auxiliar Tècnic/a Inspecció 
Urbanística 8.843,20 170 151 C2 16 22.410,09

13008 1 Auxiliar Tècnic/a USM 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

13009 3
Auxiliar Tècnic/a Inspecció 
Via Pública 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

13014 1
Auxilar Tècnic/a de Via 
Pública 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

22005 0 Auxiliar Tècnic/a de Cultura 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

22013 3
Auxiliar Tècnic/a de 
Serveis de Biblioteca 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

1007 2
Aux. Administratiu/va de 
Policia Local 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

4002 1
Aux. Administratiu/va 
Compres 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

5004 1

Aux. Administratiu/va de 
Prevenció i Riscos 
Laborals 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

16 5004 1
Aux. Administratiu/va de 
RR.HH. 170 151 C2 8.843,20 22.410,09

6004 3 Aux. Administratiu/va 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09
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d’Alcaldia 

9008 2
Aux. Administratiu/va 
d’Inspecció Tributària 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

9014 1
Aux. Administratiu/va de 
Gestió Tributària 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

1 17011002 
Aux. Administratiu/va de 
Promoció Econòmica 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

12020/30 2
Aux. Administratiu/va 
d’Urbanisme i Planejament 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

12020 2

Aux. Administratiu/va de 
Projectes, Paisatge i Medi 
Ambient 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

13008 2 170
Aux. Administratiu/va de 
Serveis Viaris i Habitatge 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

22007 1 170
Aux. Administratiu/va 
Museu – Biblioteca 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

26006 1

Aux. Administratiu/va 
Escola Municipal de 
Música 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

22007 0
Aux. Administratiu/va de 
Cultura 170 151 8.843,20 C2 16 22.410,09

24004 1
Aux. Administratiu/va de 
l’Escola d'Art 170 151 8.843,20 C2 16 22.410,09

25011 3
Aux. Administratiu/va de 
Serveis Socials 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

26006 1510
Aux. Administratiu/va 
d'Esports 170 C2 16 8.843,20 22.410,09

23004 1
Aux. Administratiu/va de 
Plans d' Equitat 170 151 C2 16 8.843,20 22.410,09

1006 1
Oficial 1ª de Grua i 
Manteniment Policia Local 172 164 C2 15 10.071,15 23.306,83

160XX 35 Oficial 1ª USM 164172 C2 15 10.071,15 23.306,83
6005 0 Conserge/Xofer 173 160 C2 15 9.798,08 23.033,77

160XX 162 C28 Oficial 2ª USM 162 14 9.246,15 22.151,08

1004 C2 14 7.931,08 5
Auxiliar Tècnic/a oficina 
atenció Policia Local  182 190 20.836,02

6030 1

Auxiliar Tècnic/a 
Manipulats (ex-oficial 
esports) 182 190 C2 14 7.931,08 20.836,02

26005 1
Auxiliar Tècnic/a Seveis 
Viaris (ex-policia local) 183 C2190 14 7.931,08 20.836,02

12010 1
Auxiliar Tècnic/a (ex-policia 
local) 183 190 C2 14 7.931,08 20.836,02
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GRUP DE 
CLASSIFICACIÓ E           

 

22008 E 14 8.983,67 

      

3
Conserge d'Instal·lacions 
culturals 197 139 21.156,42

24011 2
Conserge d'Instal·lacions 
escolars 197 139 E 14 8.983,67 21.156,42

26005 14
Conserge d'Instal·lacions 
esportives 197 139 E 14 8.983,67 21.156,42

25XXX 3 139 14 
Conserge d'Instal·lacions 
municipals 197 E 8.983,67 21.156,42

21005 0 139 
Conserge museus-
biblioteques 197 E 14 8.983,67 21.156,42

16XXX 10 129 14 Operari/a Especialista USM 207 E 9.978,58 22.151,33

11008 1
Operari/a Especialista 
Mercats 207 129 E 14 9.978,58 22.151,33

16019 1

Operari/a Especialista 
Serveis Municipals-
Vigilants parcs 207 129 E 14 9.978,58 22.151,33

16XXX 10 125 E 7.416,67 Operari/a de la USM 206 14 19.589,42
11008 5 Operari/a de Mercat 206 125 E 14 7.416,67 19.589,42

16019 3
Operari/a de Serveis 
Municipals-Vigilants parcs 206 125 E 14 7.416,67 19.589,42

       
 52   

 
  
  

   
      
     
     

    
PERSONAL DE 
CONFIANÇA I DIRECTIU           

   
Cap del Gabinet d'Alcaldia  

    
 1 28  48.306,83

 1
Coordinador Àrea de Ciutat 
Sostenible i Participació 28   48.306,83

 1
Coordinadora Àrea de 
Cohesió Social i Identitat 28   48.306,83

 1 Auxiliar grup municipal CIU SC   29.784,45
 1 Auxiliar grup municipal CIU SC 0,9   19.294,83

 1
Auxiliar grup municipal 
PPC SC 0,5   13.221,46

 0 Cap de Servei de RR.HH. 5   50.080,94
 1 Cap de Servei de Cultura 72   45.669,96

 1
Cap del Servei de 
Manteniment de la Ciutat SC   41.743,66
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CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 

OAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER  
 
 

Categoria Cost 
mensual 

Cost anual Dte. - 
0,5% 

Cost total 

B21 Gerència 3.428,40 47.997,60 239,99 47.757,61
A22 Direcció Museu 2.958,66 41.421,24 207,11 41.214,13
Direcció Biblioteca 0,00 0,00 0,00 0,00
B20 Tècnic mitjà - exposicions 2.210,83 30.951,62 154,76 30.796,86
B20 Tècnic mitjà – fons i col·lecció 2.238,26 31.335,64 156,68 31.178,96
B20 Tècnic mitjà -  servei pedagògic 
i comunicació 

2.371,77 33.204,78 166,02 33.038,76

B20 Tècnic mitjà - documentació 1.149,83 16.097,62 80,49 16.017,13
C18 Auxiliar tècnic -  comunicació 2.071,65 145,02 29.003,10 28.858,08
C18 Auxiliar tècnic -  biblioteca 2.106,89 29.496,46 147,48 29.348,98
C18 Auxiliar tècnic -  biblioteca 2.106,89 29.496,46 147,48 29.348,98
C17 Cap Manteniment 2.013,11 28.183,54 140,92 28.042,62
C17 Administrativa 30.294,32 151,47 2.163,88 30.142,85
D16 Auxiliar Administratiu 2.039,30 28.550,20 142,75 28.407,45
E14 Conserge Biblioteca 1.774,09 24.837,26 124,19 24.713,07

 
 
 

CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL 
OAL CENTRE DE FORMACIÓ OCUPACIONAL LA PAPERERA - IMET 

 
Àrea de Gestió: (12 treballadors/es) 
 
□ Gerent (1) 
□ Adjunt a la Gerència (1) 
□ Secretària (1) 

□ Cambrer/a (2) 
□ Subaltern/a (1) 
 

□ Tècnic/a d’àrea (3) 
□ Auxiliar tècnic/a (1) 
□ Auxiliar administratiu/va (2) 

Àrea d’Orientació: (6 treballadors/es) 
 
□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (2) 
□ Auxiliar tècnic/a (1) 
□ Administratiu/va (1) 
□ Auxiliar administratiu/va (1) 
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Àrea d’Educació: (22 treballadors/es) 
 
□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (1) 
□ Tècnic/a mig (1) 
□ Auxiliar tècnic/a D16 (1) 
□ Auxiliar administratiu/va (1) 
□ Conserges (17) 
 
Àrea de Formació: (7 treballadors/es) 
 
□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (3) 
□ Auxiliar administratiu/va (3) 
 
Àrea d’Ocupació: (7 treballadors/es) 
 
□ Cap d’àrea (1) 
□ Tècnic/a d’àrea (2) 
□ Auxiliar tècnic/a (1) 

□ Cap d’àrea (1) 

□ Experts aeronàutics (2) 

□ Auxiliar Administratiu/va (3) 
 
Àrea Aeronàutica: (10 treballadors/es) 
 

□ Tècnic/a d’àrea (3) 
□ Tècnic/a de projecte (3) 

□ Auxiliar administratiu/va (1) 
 
 
 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2010 
 
 
D’acord amb allò que disposa  el Text Refós, Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, s'estableixen les següents Bases reguladores que hauran de servir de norma 
per a l'execució del pressupost municipal 
 
Règim jurídic 

Base 1. El pressupost general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’executa i 
liquida d’acord amb la normativa general vigent, amb les presents Bases d’execució i 
amb els reglaments, instruccions i resolucions que emanen dels òrgans municipals 
competents. 
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Vigència 

Base 2. Les Bases s’apliquen al Pressupost de l’Ajuntament, dels Organismes 
Autònoms i empreses municipals, en tot allò que s’escaigui. La vigència de les Bases 
coincidirà amb la del Pressupost general. 
 
Estructura pressupostària

 

 
 
Base 3. A efectes de la gestió pressupostària, l’Ajuntament queda dividit en els 
següents òrgans que tindran els codis que s'especifiquen: 
 

Codi Concepte 
01 Alcaldia 
02 Compres, Contractació i Serveis generals 
03 Comunicació i Premsa 
04 Personal 
05 Seguretat 
06 Participació 
07 Cooperació i Solidaritat 
08 Convivència i Mediació 
09 Joventut, Llengua i Agermanament 
10 Desenvolupament econòmic 
11 Societat de la informació 
20 Hisenda 
21 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
22 Servei d’Atenció Ciutadana 
31 Cultura 
32 Educació i Treball 
33 Esports 
34 Infància, Adolescència i Gent gran 
40 Urbanisme i Planejament 
42 Projectes urbanístics, Paisatge i Habitatge 
52 Unitat de Serveis Municipals 
53 Serveis viaris 
54 Mobilitat 
90 Càrrega financera 

 
 
Base 4. Composició de les aplicacions pressupostàries. Els conceptes de despesa es 
componen de número orgànic, número de programa, i del número econòmic. En els 
organismes autònoms no hi haurà número orgànic. 
 
Projectes de despeses: Tindran aquesta consideració els projectes d’inversió i 
qualsevol altre que es defineixi per tal de fer un seguiment concret i individualitzat. 
Tindran un codi  invariable per tota la vida del projecte, el qual contindrà com a mínim  
l’any d’inici, i  número específic del mateix. 

Partides ingrés: Les previsions de l’estat d’ingressos constaran de número econòmic  
i, si s’escau,  de número orgànic. 
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S’autoritza al Regidor d’Hisenda, a proposta de l’Interventor i justificat per raons 
tècniques, a ampliar, variar o suprimir dígits de la classificació orgànic, per programes 
i econòmica del present Pressupost,  sempre que es mantingui l’estructura prevista a 
l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008 i sense que suposi en cap cas una 
modificació de l’import dels crèdits. 
 
Base 5. Nivell de vinculació jurídica dels crèdits. Els crèdits de les diferents 
aplicacions de despesa estaran vinculats a nivell orgànic, de grup de programes i de 
capítol. 
 
La bossa de vinculació suposa el límit màxim de despesa dins dels nivells respectius, 
sobre la qual s’efectuarà el control fiscal. Això no obstant, quan la despesa excedeixi 
la consignació de la partida pressupostària dins de la bossa, Intervenció farà constar 
aquesta incidència a l’informe d’existència de crèdit. 
 
Podran declarar-se determinades aplicacions com de vinculació qualitativa, és a dir, 
que si bé participen d’una bossa de vinculació, el seu crèdit es reserva només per a 
les despeses que li siguin aplicables. 
 
Modificacions de crèdits 
 

 

c)  També s’aprovaran per resolució de l’alcalde els crèdits que es reconeguin 
d’exercicis anteriors. 

d)  La creació d’una nova aplicació de despesa dins d’una bossa de vinculació 
que suposi només una major concreció d’un concepte econòmic existent, no 

Base 6. Modificacions de crèdit. Quan s’hagi de realitzar una despesa que no disposi 
de crèdit suficient dintre de la bossa de vinculació jurídica s’haurà de tramitar un 
expedient de modificació de crèdits  amb les especificitats següents: 
  
1.  Les propostes de modificació  seran iniciades per les àrees gestores mitjançant 

una Memòria justificativa, una Proposta de modificació i, si s’escau, documentació 
acreditativa de l’ingrés que provoca la generació. L’expedient serà tramés a la 
Intervenció municipal que fiscalitzarà el seu contingut . En general la modificació 
haurà de ser aprovada pel Ple de l’ajuntament amb els mateixos requisits que 
l’aprovació del Pressupost. 

 
2.  No obstant això, d’acord amb l’art. 179 i següents de l'esmentat Reial Decret 

Legislatiu: 
  

a)  L’aprovació de les transferències de crèdit dins del mateix grup funcional serà 
competència de l’alcalde, excepte les que corresponguin al Capítol 1 que 
podran aprovar-se sense la limitació del grup de funció. En els organismes 
autònoms aquesta delegació correspondrà al seu president.  

b)  La generació i ampliació de crèdits així com  la incorporació de romanents de 
crèdit  seran aprovats  mitjançant decret de l’Alcaldia.  
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s’entendrà com a modificació de pressupost, essent suficient la comunicació a 
Intervenció per part del responsable de l’àrea gestora. 

 
e)  Es declaren obertes expressament, amb consignació cero, totes les partides 

que es preveuen a l’Ordre EHA/3565 de 3 de desembre de 2008. 
 

En cas que aquests augments de crèdit no s’aprovessin definitivament, el president 
procedirà a retenir part del romanent de tresoreria disponible o a declarar la no 
disponibilitat de crèdits pressupostaris fins que no s’aprovi una posterior i definitiva 
operació pressupostària. 
 
Gestió dels processos de contractació i compres de subministraments i serveis

f)  Per resolució del regidor d’Hisenda es podrà variar el finançament de 
cadascun dels projectes d’inversió, en el marc dels ingressos de capital 
previstos, en funció del termini d’execució dels projectes i de la tipologia del 
recurs afectat, sense perjudici que la variació requereixi també la tramitació 
d’una modificació de crèdits. Així mateix també podrà modificar-se la 
denominació d’un projecte d’inversió, sempre que la modificació suposi una 
major concreció de les obres i activitats a desenvolupar. 

 
Base 7. Partides ampliables. Es declaren ampliables les partides de despesa que es 
relacionen a l’annex, per l’import que superi la previsió del respectiu concepte 
d’ingressos. 
 
Base 8. Crèdits urgents i inajornables. Per aplicació analògica de l’art. 65 de la Llei 
general pressupostària, el president de la corporació podrà, per atendre despeses 
inajornables i amb el límit màxim de l'1 per cent del total de crèdits inicials del 
Pressupost, ordenar la immediata efectivitat d’augments de crèdits quan s’hagués 
iniciat la tramitació del corresponent expedient i els esmentats augments haguessin 
estat aprovats inicialment pel Ple. 
 

 
 
Base 9. Normes generals 
 
1.  La compra i la contractació de subministraments i serveis es tramitarà a través del 

servei de Compres i Contractació, que es regirà pels preceptes de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre de contractes del sector públic.  

 
2.  Les despeses es tramitaran prèvia comanda emesa pel Servei de compres i 

contractació. La prestació d’un servei o realització d’un subministrament no serà 
títol suficient perquè l’Ajuntament es reconegui deutor per tal concepte, si no han 
estat requerits per l’òrgan competent. Si no ha precedit la corresponent 
autorització o disposició, es podrà produir l’obligació personal de retornar els 
materials i efectes o d’indemnitzar el subministrador o executant. 

 
3.  En cap cas podrà fraccionar-se un contracte amb l’objectiu de disminuir la quantia 

del mateix i eludir així els requisits de publicitat, el procediment o la forma 
d’adjudicació que correspongui. 

 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

Base 10. Normes internes de tramitació d’expedients segons la seva tipologia 
 
En relació amb els límits màxims d’imports per als diferents procediments seran 
d’aplicació els establerts per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector 
públic 
 

 

-  Criteris de valoració que determinaran l’adjudicació. 

-  Membres de la Mesa de contractació, en el seu cas. 

 
Gestió pressupostària i comptable

1. Contractes menors. 

Es tramitaran a través del servei de compres i contractació. Les ordres de compra les 
efectuaran les persones autoritzades de cada departament mitjançant la gestió de 
compres de la intranet municipal. Serà imprescindible la descripció de la necessitat a 
cobrir així com l’aplicació pressupostària on s’ha d’aplicar la despesa, la descripció de 
l’objecte del contracte i departament de destí. 
 
2. Procediments negociats i oberts. 
 
L’ordre de compra es realitzarà de la forma prevista en el punt anterior i els 
departaments sol·licitants hauran de trametre al Servei de compres i contractació la 
següent informació: 
 
-  Plec de prescripcions tècniques 

-  Temps d’exposició pública superior al mínim establert legalment. 

-  Data d’inici i durada del contracte. 
-  Documentació que es consideri oportuna i es sol·liciti des del Servei de compres i 

contractació. 
 
Posteriorment, el departament sol·licitant haurà d’emetre l’informe en què farà constar 
la valoració segons els criteris esmentats. 

 

A) Ordenació de la despesa 
 

 
Base 11. L’autorització de la despesa, la seva disposició o compromís i el 
reconeixement i liquidació de l’obligació correspon als següents òrgans: 
 
   1.  És competència de l’alcalde quan l’import de la despesa no excedeixi el 10% 

dels recursos corrents (suma del capítol I al capítol V d’ingressos). Per 
delegació de l’alcalde en els organismes autònoms aquesta competència queda 
atribuïda al regidor-president de l'àrea de la qual depengui l’organisme. 

 
   2.  Per delegació de l’alcalde, serà competència de la Junta de Govern - o de 

l’òrgan que assumeixi les seves funcions en els organismes autònoms - quan no 
superin el límit de l’apartat anterior i siguin de quantitat superior a 18.000 euros. 
Aquesta delegació no tindrà efectes en casos de reconeguda urgència o de 
manca de convocatòria de la Junta de Govern. 
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   3.  És competència del Ple l’autorització de despeses l'import de les quals 
excedeixi els límits que fixa el punt 1. 

 
   4.  Per delegació del Ple, poden ser autoritzades per la Junta de Govern aquelles 

despeses la quantia de les quals no superi els límits de la contractació directa. 

   8. La disponibilitat dels saldos existents a rúbriques extrapressupostàries 
s’efectuarà indistintament per la Junta de Govern, l’Alcalde o Regidor d’Hisenda. 

   9.  Despeses d’inversió: A l’expedient d’autorització d’un projecte d’inversió i, en tot 
cas, quan s’aprovi la despesa, hi haurà de constar un  calendari de realització 
que inclourà la data d’aprovació de l’expedient de contractació, data 
d’adjudicació, data d’inici d’obra, calendari de certificacions i data previsible de 
lliurament de la construcció o instal·lacions. 

Base 12. Serà competència del Ple municipal la contractació de despeses plurianuals 
quan els terminis o l’import de les anualitats no s’ajustin al que disposa l’article 173.3 
del TRLLH. 

 
   5.  En els casos en què l'execució de la despesa correspongui a l’alcalde, o 

persona per ell delegada en els organismes autònoms, s'instrumentarà 
mitjançant un decret que, en l’àmbit de l’ajuntament, anirà refrendat amb la 
signatura al marge del regidor-president de l'àrea o comissió corresponent.  

 
   6.  En els organismes autònoms, el reconeixement i liquidació de l’obligació 

correspondrà al gerent o director i s’efectuarà en el mateix acte de conformació 
de la respectiva factura o document. 

 
   7.  Les despeses menors d’import no superior a 300 euros podran fer-se efectives 

directament pel tresorer o persona especialment delegada amb la conformitat 
del cap de servei corresponent, havent-se de justificar en tot cas en imports 
totals no superiors a 3.000 euros. En els organismes autònoms aquesta 
atribució correspondrà al gerent. 

 

 

 
  10.  Les aportacions a Organismes autònoms, Mancomunitats, Consorcis, Societats 

municipals i demés entitats públiques, que figuren en el Pressupost com a 
partides individualitzades, s’entendran aprovades sense necessitat de cap acord 
exprés. 

 
  11.  A l’inici de cada exercici es comptabilitzaran amb document AD els contractes, 

lloguers i demés compromisos mensuals recurrents i amb preu fixat, per l’import 
determinat en el darrer acord municipal. 

 
  12. Crèdits no disponibles. L’alcalde o, per delegació, el regidor d’Hisenda, 

mitjançant Decret podran declarar, de forma raonada, la no disponibilitat de 
crèdits d’una partida, grup de partides o fins i tot de la totalitat de partides 
pressupostàries no compromeses. En aquest supòsit, comptablement 
s’efectuarà una retenció de crèdit. 
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Els expedients de contractació per avançat podran ultimar-se fins a l’adjudicació del 
contracte encara que l’execució es realitzi l’any següent, en una o diverses anualitats, 
sempre que: 1) En el plec de condicions o, si s’escau, en el mateix acord 
d’adjudicació es faci constar que l’adjudicació del contracte està sotmès a la condició 
suspensiva d’existència de crèdit a l’estat de despeses de l’exercici futur i 2) 
Aprovació de l’acord pel Ple municipal. No caldrà l’aprovació del Ple si l’expedient es 
refereix a serveis o subministraments habituals i periòdics, la despesa dels quals es 
consigna normalment en els pressupostos municipals. 

En els casos de tramitació d’expedient per avançat contemplats en aquesta base, 
l’informe d’Intervenció d’existència de crèdit serà substituït per un informe en què es 
farà constar si es produeixen les condicions esmentades en els punts anteriors. 

Base 14. Tot nou projecte, servei o conveni municipal l’aprovació del qual pugui 
comportar un increment de la despesa municipal, vigent o futura, o una disminució 
d’ingressos, haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica que justifiqui la 
despesa i les alternatives de finançament que es proposen. L’esmentada memòria 
serà estudiada pels serveis d’Hisenda, que emetran dictamen al respecte, amb 
independència de  la fiscalització reglamentària exercida per la Intervenció municipal. 

 

 
Base 13. Tota despesa està sotmesa a fiscalització prèvia per part de la Intervenció 
municipal, amb la modalitat de fiscalització limitada prèvia. S’exceptua d’aquesta 
disposició els contractes menors, els contractes de caràcter periòdic i de tracte 
successiu derivats d’un expedient inicial ja intervingut, i les despeses a justificar i 
bestreta de caixa fixa, que seran intervingudes quan es justifiqui l’aplicació de la 
despesa. 
 

 
B) Ordenació de pagaments: 
 
Llur ordenació correspon en tots els casos al president de la corporació o organisme 
autònom, o persona que legalment el substitueixi, amb l'única excepció de les 
despeses menors les quals correspondran a la persona autoritzada per a efectuar la 
despesa. 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 168 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’expedició de manaments de pagament s’haurà de regular segons el Pla de 
disposició de fons establert pel president que, en qualsevol cas, mantindrà la prioritat 
de les despeses de personal i de les resultes d’exercicis tancats. 
  
Base 15. Documentació de les despeses. Les despeses aprovades tal com disposen 
les bases anteriors hauran d’anar documentades de la següent forma a fi que es 
reconegui l’obligació. 
 
1.  Despeses de personal: model de contracte quan es tracti d’una nova incorporació, 

acord del Ple de l’ajuntament, o òrgan similar en els organismes autònoms, pel 
que fa a les modificacions en les retribucions complementàries o treballs 
extraordinaris; i decret del president pel reconeixement d’hores extres o altres 
supòsits que no corresponguin al Ple. 
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2.  Béns corrents i serveis: factura o contracte de prestació de serveis. Totes les 
factures hauran de tenir un número de comanda expedit pel Servei de Compres, 
Contractació i Serveis Generals. 

3.  Transferències corrents i actius financers: document aprovatori degudament 
explicitat, contenint en tot cas el nom, NIF i domicili fiscal del perceptor. Només es 
podran realitzar a nom de persones físiques o jurídiques. Quan es tracti de 
contraprestacions amb motiu de treballs prestats es practicarà la corresponent 
retenció per IRPF, d’acord amb la legislació vigent. 

 

 
4.  Càrrega financera: model de contracte. 
 
5.  Inversions reals i transferències de capital: certificat d’obres, factura o contracte 

de prestació de serveis signat pel tècnic director de l’obra o persona encarregada 
de la despesa que sigui responsable de l'àrea corresponent. També es podran 
documentar mitjançant acord de la Junta de Govern o bé decret del president. 

 
Base 16. Subvencions. La concessió de subvencions haurà d’adaptar-se al que 
disposa la legislació general sobre el tema, l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions aprovada pel Ple municipal el 6 de novembre de 2006, així 
com a les convocatòries específiques, en cas d’haver-n’hi.   
 
Els perceptors de subvencions hauran de rendir compte justificatiu que acrediti la 
despesa efectuada i el compliment de l’objecte de l’ajut concedit.  
 
L’esmentat compte justificatiu juntament amb un informe del Departament gestor 
responsable de la concessió de la subvenció, serà fiscalitzat per la Intervenció 
municipal. De les possibles incidències del compte, prèvia audiència dels beneficiaris 
i amb el coneixement del Departament gestor, es donarà compte a la Junta de 
Govern Local. 
 
Base 17. L’adopció d’acords d’acceptació de subvencions per part de l’ajuntament 
davant d’altres administracions correspondrà a la Junta de Govern. Eventualment, en 
casos de reconeguda urgència o de manca de convocatòria de la Junta de Govern, 
aquesta competència correspondrà a l’alcalde. 
 
S’incorporarà a l’expedient un model de document específic que serà informat per 
Intervenció per tal de fer un seguiment de les subvencions concedides a l’ajuntament. 
 
Base 18. Acumulació de fases en un únic document. Les diverses fases d’execució 
del pressupost de despeses es podran acumular en un únic acte administratiu en els 
supòsits de despeses urgents, l'execució de les quals no pugui demorar-se, i les 
despeses amb càrrec als capítols IV i VI. 
 
Base 19. Lliuraments a justificar. Es lliuraran i comptabilitzaran com a lliuraments a 
justificar les quantitats que hagin de satisfer-se per a l'execució de serveis o 
subministraments, els comprovants dels quals no puguin obtenir-se abans d’efectuar-
se els pagaments corresponents. Els lliuraments que es realitzin en aquestes 
condicions s’aplicaran a les partides corresponents, restant obligades les persones 
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que han rebut els fons, a justificar la destinació al servei pel qual foren lliurats, en el 
termini màxim de tres mesos. 
 
Abans de ser lliurada una altra quantitat a justificar a una mateixa persona habilitada 
pel mateix concepte pressupostari s’exigirà la formalització del lliurament anterior, 
sense perjudici d’instruir expedient de constrenyiment en contra del perceptor quan, 
transcorregut el temps fixat, no fes la justificació necessària. 
 
La justificació dels ajuts econòmics a famílies es farà mitjançant nota justificativa del 
personal acreditat del departament de Serveis Socials, d’acord amb els procediments 
i condicions adoptats pel mateix departament. 
 
En manaments a justificar per activitats o serveis determinats que superin els 18.000 
euros, el compte justificatiu formarà part d’un expedient de liquidació que incorporarà 
una memòria i un estat final d’ingressos i despeses. L’expedient, informat per 
Intervenció, es presentarà a l’aprovació de la Junta de Govern Local. 
 
Base 20. Bestretes de caixa fixa. D’acord amb la llei tindran la consideració de 
bestretes de caixa fixa les provisions de fons de caràcter no pressupostari i 
permanent que es realitzin a funcionaris habilitats per al pagament d’atencions 
corrents i periòdiques que pel seu caràcter, es consideri que han de ser satisfetes des 
de les diferents àrees i serveis i no des de la Tresoreria municipal. Per decret 
d’Alcaldia tramitat per la Tresoreria s’ordenarà l’obertura d’un compte corrent 
restringit amb la denominació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Bestreta de caixa 
fixa, més el nom de l’àrea o servei corresponent, i el nom de la persona o persones 
habilitades per disposar del compte. 
 
A proposta de la Tresoreria municipal, l’Ajuntament regularà la forma, procediment i 
condicions  que tindran les bestretes de caixa fixa. 
 
Base 21. Dietes i despeses de desplaçament del personal al servei de la corporació. 
S’abonaran els imports realment gastats i justificats prescindint d’allò que disposin les 
reglamentacions sobre la matèria, excepte en el cas d’utilització del vehicle particular 
en què s’abonarà l'import per quilòmetre que les normes aplicables estableixin. 
 
Base 22. Reconeixement de drets al personal. Els drets del personal per triennis es 
meritaran a partir de la data en què reglamentàriament procedeixi.  
 
Base 23. Pagaments. El tresorer exigirà la identificació i acreditació de les persones a 
les quals pagui, si li fossin desconegudes. 
 

Es podran carregar directament en compte els imports de telèfon, contractes 
financers, rènting, targetes de crèdit i d’altres despeses amb la conformitat de la 
Tresoreria municipal. 

En general la realització dels pagaments es farà per transferència bancària. 
Excepcionalment i per causa justificada podran realitzar-se pagaments mitjançant 
xecs nominatius. 
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Base 24. El suport documental del pagament material serà la relació comptable o el 
manament de pagament, i es justificarà amb l’apunt del càrrec bancari o amb la 
signatura acreditativa del perceptor. 
 
Base 25. Compensació de pagaments. A instància de part, podran compensar-se 
deutes a la Hisenda municipal d’un proveïdor sempre que els crèdits al seu favor 
representin per a l’ajuntament obligacions reconegudes i liquidades. En general no es 
compensaran rebuts periòdics en via voluntària que hagin de ser satisfets a través 
d’entitats col·laboradores. En el supòsit de deutes municipals del creditor en via de 
constrenyiment, la compensació s’efectuarà d’ofici per la Tresoreria municipal. 
 
Base 26. Cessió de crèdits. Els creditors que tinguin dret a cobrar de l’Ajuntament per 
obligacions reconegudes a favor seu, podran cedir el crèdit a tercers. El tràmit de 
cessió s’haurà d’efectuar a la Intervenció municipal, que farà la presa de raó de la 
cessió.  
 

 

Base 30. Per resolució del Regidor d’Hisenda, a proposta de la Intervenció municipal,  
podran establir-se mesures de  descentralització de la comptabilitat pública a favor de 
determinades Àrees o Regidories d’acord amb les prescripcions tècniques que es 
fixin. 

Base 31. Els informes negatius de fiscalització emesos per la Intervenció municipal 
s’incorporaran al Compte general i es trametran juntament amb aquest a la 
Sindicatura de Comptes. 

No es tramitaran cessions de crèdit si el creditor té deutes a favor de l’Ajuntament en 
via de constrenyiment, per tal d’efectuar-ne la compensació.  

No es podran atendre diligències d’embarg de drets a cobrar de proveïdors i 
contractistes que es notifiquin amb posterioritat a la presa de raó la cessió de crèdit. 
 
Base 27. Operacions de Tresoreria. Els crèdits de tresoreria a favor de l’IMET -CFO 
La Paperera podran ser  contractats per l’Ajuntament, i en disposaran els respectius 
organismes. Per tal de calcular el límit màxim d’endeutament a curt termini es tindran 
en compte els ingressos corrents liquidats consolidats en el darrer exercici de 
l’Ajuntament més els dos organismes autònoms. 
 
Base 28. Els regidors podran renunciar a les seves percepcions en virtut de dedicació 
exclusiva, dietes i indemnitzacions, i disposar que les quantitats que els 
corresponguin siguin transferides al grup municipal o partit corresponent. Aquesta 
disposició s'instrumentarà mitjançant un escrit signat pel propi regidor i adreçat a la 
Intervenció municipal. 
 
Base 29. Els grups municipals podran tramitar bestretes de l’aportació anual al grup 
prevista en els pressupostos municipals. El termini de reintegrament de les bestretes 
coincidirà com a màxim amb la finalització del mandat municipal. 
 

 

 
Base 32.  Atès que encara resten vigents programes d’actuació, i contractes a nom 
de CFO La Paperera, es faculta el gerent de l’IMET, amb la conformitat de 
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l’Interventor, a resoldre les qüestions comptables i d’imputació pressupostària que 
poguessin sorgir per aquest motiu entre CFO la Paperera i l’IMET, sempre que es 
mantinguin els crèdits globals aprovats en els pressupost conjunt de l’IMET.  
 

ANNEX 
APLICACIONS AMPLIABLES PRESSUPOST 2010 

 
INGRESSOS AJUNTAMENT  

VILANOVA I LA GELTRÚ
IMPORT DESPESES AJUNTAMENT 

VILANOVA I LA GELTRÚ 
IMPORT 

20,17201 Activitats econòmiques, 
recàrrec Diputació 

0,00 20,934,46100 Recàrrec IAE Diputació 0,00

20,38200 Reintegrament anuncis 
oficials 

5.000,00 02,921,22010 Premsa, anuncis i edictes 20.000,00

 40,151,22003 Anuncis i edictes 10.000,00
 41,151,22002 Anuncis i edictes 15.000,00
20,45501 Generalitat, Plans 

d'ocupació 
20.000,00 04,241,14000 Plans d'ocupació 130.000,00

 04,241,16000 Seguretat Plans d'ocupació 42.055,00
20,39211 0,00Recàrrec constrenyiment,  

Diputació 
20,934,46101 Recàrrec constrenyiment 

Diputació 
0,00

20,82000 Retorn de percepcions 51.000,00 90,011,820 Bestretes personal 51.000,00
20,83300 Retorns grups municipals 50.000,00 90,011,831 Bestretes grups municipals 50.000,00
31,34402 Cessió Teatre Principal 10,00 31,330,2260611 Teatre Principal, per cessió 10,00
33,31302 Convenis entitats 

esportives 
33,340,48210 580.000,0

0
Subvencions per a ús 
d'instal·lacions 

580.000,00

35,34023 Educació per a la salut 10,00 32.000,0035,313,22614 Prevenció de la salut 
35,34024 Formació en salut 10,00 35,313,22611 Protecció de la salut 1.600,00

  
 

 
ALCALDE 

És així?  Sí?  Gràcies, senyor Gomáriz.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Em plau presentar, senyores i senyors, el pressupost 
de l’Ajuntament i tots els seus organismes per a l’any 2010 i que enguany és 
de quasi 110 milions d’euros, repartits de la següent manera: 
 

• Patrimoni Víctor Balaguer 896.000 
• IMET 7.990.000 
• Neàpolis 1.028.000 
• PIVSAM  14.970.000 
• ICVSAM 2.237.000 
• Servei d’Aparcaments 4.563.000 
• Companyia d’Aigües 6.898.000 
• I l’Ajuntament 71.274.536 euros 

 
Encara que els respectius consells han aprovat els seus pressupostos, crec 
convenient fer un breu repàs dels mateixos.  A l’Organisme Autònom de 
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Patrimoni Víctor Balaguer veiem que un 67% dels seus ingressos són 
d’aportació de l'Ajuntament, un 10% de la Generalitat, un 9% del MNAC i un 
8% de la Diputació.  A l’apartat de les despeses, un 61% és de personal propi, 
un 12% es destina a acció cultural i un 11% és d’inversions. 
 
A l’IMET un 50% dels ingressos provenen de l’aportació que fa l’Ajuntament, 
un 38% de la Generalitat, el 12% restant són de l’Estat, Diputació i altres. Un 
46% de les despeses correspon al seu capítol primer, un 12% a les llars 
d’infants, un 20% a la neteja, manteniment i conservació de les escoles, un 
189% a plans de formació, i un 4% a inversions.    
 
A l’EPE Neàpolis, com hem vist fa un moment, el pressupost s’ha doblat en 
respecte l’any passat, fruit de la incorporació de les activitats del Cinema 
Bosc, que representen un 49% dels seus ingressos.  L’Ajuntament aporta un 
19%, les entitats que l’utilitzen un 28% i s’hi destina un 4% per inversions. El 
cost del personal propi és d’un 16%.  Les activitats del cine representen un 
48%, el manteniment de Neàpolis un 29% i hi ha una petita inversió d’un 4%. 
 
La Societat Promoció Industrial Vilanova, presenta un pressupost 
pràcticament com l’any passat, amb la variació que aquest any no hi ha 
inversions.  Per tant, és dos milions d’euros inferior.  Un 6% és personal propi, 
un 3% interessos bancaris i la resta compres de serveis. 
 
A Informació i Comunicació de Vilanova, SAM, hi ha un ingrés de 850.000 
euros per part de l’Ajuntament que, com saben, és fruit del préstec que en el 
seu moment es va demanar per fer el traslat de Canal Blau.  Si descomptem 
aquesta atípica quantitat –només queda l’any vinent per cancelar-lo- veiem 
que el 55% d’ingressos provenen del Consorci de Televisions del Garraf i la 
resta de publicitat i ingressos d’explotació.  Com a despeses hi ha un 64% de 
personal propi i la resta de despeses d’explotació. 
 
El Servei d’Aparcaments presenta un pressupost un 13% inferior a l’any 
anterior.  Per un costat es demana menys préstec, però també els ingressos 
ordinaris en concepte de zona blava i aparcaments disminueix un 6%.  En el 
concepte de despeses un 38% és personal propi i un 22% despeses 
d’explotació.  
 
La Companyia d’Aigües presenta també un pressupost similar a l’any anterior, 
on la venda d’aigua representa un 56% dels ingressos.  Un 13% de 
clavegueram i es demana un préstec d’un milió d’euros.  La despesa de 
personal és d’un 26%, l’explotació un 36 i les inversions representen un 19%. 
 
I finalment el pressupost de l’Ajuntament, que és el que desenvoluparé una 
mica més i que representa un 65% del total.  Suma 71.274.536 euros, 
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pràcticament igual que l’any passat, dels quals 9’8 milions corresponen a 
pressupost d’inversions i 61’5 a pressupost d’ordinari.   
 
S’ha comentat aquests dies que no es nota l’estalvi per enlloc.  Voldria 
recordar que l’estalvi, els deures que dic jo, aquest govern els va fer l’any 
passat.  Mirin, l’any 2008 anàvem cap a un pressupost de 62’2 milions d’euros 
i després de l’estiu vàrem fer una contenció pressupostària de 800.000 euros, 
liquidant l’exercici en 61’4.  El pressupost de l’any 2009 era de 60 milions.  Per 
tant, el govern en un any va rebaixar 2’2 milions d’euros.  I d’on van sortir 
aquests diners?  Essencialment de contractes de via pública i anar rebaixant 
diverses regidories de mica en mica. 
 
Enguany el pressupost s’equipara amb el liquidat al 2008, però 800.000 euros 
menor que el que estava previst.  O sigui, en un any, en el qual no s’han 
augmentat els tributs, el pressupost que els hi presento és, en valor absolut, el 
mateix que dos anys abans.  I a pesar d’aquesta constatació, en les àrees on 
sempre hem cregut que no s’havia d’anar enrere, no ho hem fet, sinó tot el 
contrari.  Suport a les persones, cohesió social, ajuts als necessitats, ajuts a la 
dependència.  Comparant el liquidat al 2008 i el previst per al 2010, veiem que 
sumant capítol I, capítol II i capítol IV, a Serveis Socials el liquidat al 2008 eren 
2.550.000 euros i el previst per a aquest 2010 són 2’9 milions, un 11% en 
més.   
 
A Educació, 6 milions el 2008 i 6’7 milions al 2010.  Un 12% en més.  I el 
Departament de Serveis Viaris passa de 15’5 milions al 2008 a 15’7 al 2010, 
un 2% en més.  Aquí recordem que hi ha una baixada l’any anterior però 
aquest any torna a pujar.  Per tant, entre Serveis Socials i Educació hi hem 
destinat en aquests dos anys un milió d’euros més.  I veritablement s’ha notat.  
En Educació, de 29 a 62 cursos de formació professional ocupacional.  S’han 
mantingut els programes de qualificació professional inicial i per al 2010 s’ha 
plantejat una oferta formativa que incorpora formació en sectors prioritaris com 
noves tecnologies de la informació i la comunicació, energies renovables, 
lleure, hoteleria i turisme, etc.  Creació del servei de prospecció amb l’objectiu 
d’aconseguir més inserció laboral.  El programa Tallers d’Ocupació dóna feina 
a 28... ha donat feina a 28 persones.  Des del Club Emprendre s’ha 
assessorat un total de 197 idees empresarials incipients, ha tingut al voltant de 
1000 visites i ha portat a terme 28 tallers de sensibilització per a la creació 
d’empreses.  El Club de la Feina ha rebut 23.564 visites durant el 2009.  La 
borsa de treball ha rebut durant l’any 320 ofertes directes de 196 empreses 
diferents, de les quals 110 són de Vilanova, 57 de la resta de la comarca i 32 
de fora del Garraf.  L’augment del pressupost destinat a ajudes per a llibres i 
material escolar ha estat d’un 160% i la borsa d’ajuts per a activitats ha 
augmentat un 45%.  S’han impulsat projectes pedagògics innovadors, com és 
el cas del projecte Cultura Emprenedora a la Primària, o bé el projecte 
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Gutenberg al voltant de les noves tecnologies.  I s’han incrementat els 
projectes PAE, PAL i aules d’estudi. 
 
A Serveis Socials hem passat de 417 ajuts econòmics puntuals, per valor de 
143.000 euros al 2008, a 877 ajuts per valor de 285.000 euros al 2009.  
L’aportació a Càritas s’ha incrementat un 140% i des del Banc d’Aliments s’ha 
atès a 344 famílies i un total de 1.105 persones.  S’ha creat el programa 
d’ajuts d’urgència social a les famílies en situació econòmica precària, amb 5 
noves línies d’ajuts.  Ajut complementari a les activitats d’estiu, suport previ a 
la percepció de prestacions bàsiques, ajuts escolars complementaris per les 
situacions de precarietat econòmica sobrevingudes, ajut per al transport i 
suport al manteniment de l’habitatge.  S’ha incrementat l’eficàcia del servei de 
primera acollida i des del dia 1 d’octubre van ingressar vuit tècnics més per 
atendre les necessitats actuals.   
 
La despesa de personal, el que es coneix per capítol I, es redueix en els dos 
anys un 1%, uns 300.000 euros en valor absolut.  És veritat que enguany 
l’evolució de l’IPC afavoreix aquesta partida, però també és veritat que per 
segon any consecutiu hi ha una reducció en nombre total de persones a 
l’Ajuntament.  Segurament en aquest punt dissertaríem bastant en quins 
departaments haurien d’estar formats per personal propi i quins per personal 
extern.  També dir que les diferents regidories han fet un esforç considerable 
en la reducció de les hores extraordinàries.  L’any 2007 se’n varen realitzar 
29.600, a l’any 2008 22.200 i a l’any 2009 han estat 17.600.  En l’import 
econòmic l’any 2009 hem pagat menys que l’any 2006.  És voluntat del govern 
augmentar el nombre de persones que es beneficiïn dels plans de 
col·laboració social i dels plans d’ocupació.  A l’any 2009 han estat 50 les 
persones que s’han acollit a aquests plans; 34 per col·laboració social i 16 de 
plans d’ocupació.  Com saben, la setmana anterior, la setmana passada, el 
president de la Generalitat i els presidents de les entitats municipalistes 
catalanes varen signar un acord per donar impuls als plans d’ocupació local 
per afavorir la creació de llocs de treball, amb un pressupost de 100 milions 
d’euros.  Aquests plans d’ocupació afavoriran la creació de llocs de treball 
amb contractes de durada de sis mesos i que ocupen el 70% de la jornada 
laboral del treballador, dedicant el 30% restant a formar-se.  Enguany els 
plans es volen dirigir a sectors emergents de la nova economia, energies 
renovables, l’eficiència, l’estalvi energètic i les TIC, així com la rehabilitació 
d’edificis i espais públics.  És evident que l’Ajuntament, conjuntament amb 
l’IMET, està posant ja tots els esforços necessaris preparant uns bons 
projectes per presentar a la Conselleria de Treball i incrementar 
substancialment les places atorgades a la nostra ciutat.  
 
Com hem fet, doncs, la previsió d’ingressos tenint en compte la disminució de 
quasi dos milions d’euros de l’aportació de l’Estat?  Aquest és el gran dilema 
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que tots, tots els ajuntaments espanyols, es van trobar l’estiu de l’any passat 
quan l’Estat ens va comunicar aquesta disminució.  Evidentment, a cada 
ajuntament diferent.  Com saben, la Federació de Municipis de Catalunya i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, van lluitar fins al final perquè el 
govern compensés d’alguna manera aquesta mancança.  Veient que aquesta 
nova Llei tan esperada del finançament local no arribava i que el govern 
central tenia intenció de dotar d’un segon Pla per l’empleo als ajuntaments, les 
entitats abans esmentades van demanar, i quasi bé exigir al govern que un 
tant per cent important d’aquest Pla es pogués consignar a l’ordinari per 
pal·liar la mancança del fons.  Finalment es va arribar a un 20%, que en el 
nostre cas, i jo diria que en cap cas, no supleix el que ens han deixat de 
traspassar.  Els ingressos per impostos directes augmenten en aquests dos 
anys un 12% que, atenció, no vol dir que s’han apujat aquests im... els 
impostos aquest valor.  A la partida de l’IBI hi ha un increment sobre l’any 
anterior de 900.000 euros.  L’increment, tal i com explica l’informe del tresorer, 
que s’adjunta a la proposta, ve donat per la liquidació d’uns 1.500 rebuts 
d’altes ja presentades i gravades i la previsió d’endarreriments d’aquestes 
altes.  Recordo que ara fa un any es va dir que posàvem masses ingressos en 
aquest concepte.  Doncs bé, vostès, tots els portaveus tenen l’estat de 
liquidació del 2009 i han vist que hem aconseguit el que llavors prevèiem. 
 
A impostos indirectes, l’impost d’obres, per entendre’ns, mantenim el mateix 
valor que al 2009, 650.000 euros, que és lleugerament inferior al que liquidem 
al 2008, 685.000.  El valor del 2009 també l’hem aconseguit, encara que a 
l’estat de liquidació veuen que és inferior, ja que és degut al retorn de 
bonificacions per mesures d’estalvi energètic i per retorn de llicències d’obres 
no efectuades. 
 
En el capítol III, de taxes i preus públics, hi ha un augment d’un 5%.  Com 
veuran hi ha unes partides que van a la baixa: llicències, tanques i runes, les 
amortitzacions de les quotes de les obres de... les obres centrals del Mercat, 
perquè cada any van baixant, evidentment, els recàrrecs de constrenyiment, 
etc.  I n’hi ha una que augmenta considerablement: multes de circulació.  Aquí 
potser algú ja ha fet la suposició que un servidor “me lo guiso y me lo como, 
como Juan Palomo” i la policia només posarà multes.  No.  Ja hem dit altres 
ocasions que no és així.  Han de recordar el que explicàvem quan vàrem 
proposar el traspàs a la Diputació del servei de recaptació de multes.  Que 
notaríem un fort augment en els ingressos.  I així ha estat aquest 2009 que 
vam acabar fa un mes, on a 31 de desembre haurem consignat a la liquidació 
3’1 milions d’euros enfront als 900.000 de l’any 2008.  Tres vegades més.  No 
és, doncs, irreal preveure per al 2010 2’1, i algú pot dir: com pot ser que al 
2009 acabeu amb 3’1 i al 2010 en poses 2’1.  Segurament la majoria de 
vostès saben que a partir del mes de juriol comença a córrer la nova llei de 
circulació, on les multes de circulació, si es paguen dintre els 10 dies, tenen 
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un 50% d’abonament, quan ara és un 30%.  Tot això també ho hem tingut en 
compte.  
 
Les transferències de les administracions disminueixen un 8% degut al que 
abans he explicat.  I ara aquí em podria estendre molt, i no ho faré, sobre la 
despesa que tenim els ajuntaments per realitzar serveis que no són de la 
nostra competència.  Només dir que seria impensable, i ningú ens entendria, 
que en aquests moments diguéssim que no ens volem fer càrrec, per 
exemple, del cost de les llars d’infants que no ens toquen.  Per tant, tenim 
doncs un pressupost de 71’3 milions d’euros, on en el capítol d’ingressos un 
60% són tributs dels ciutadans, un 30% transferències, un 4% drets 
urbanístics i un 6% préstecs.  I les despeses estan repartides en un 36% del 
capítol de personal, un 44% per serveis, un 6% de càrrega financera i un 14% 
per inversions. 
 
Si passem al pressupost d’inversions veurem que en aquests tres anys, en 
aquests tres últims anys la mitjana és de 10 milions d’euros.  A l’any 2008 eren 
8’4.  A l’any 2009, 11’3.  I aquest 2010 hi consignem 9’8.  La diferència més 
notable és que l’any passat vàrem proposar un préstec de 8 milions d’euros i 
ara en proposem la meitat.  O sigui, aquest any només un 40% de les 
inversions es financen amb crèdit bancari.  Les inversions que presentem són, 
a grans trets: Llei de barris, 3 milions d’euros; IES de Baix a Mar, 1 milió; 
l’auditori, 1’2; aportació ICVSAM, ja hem explicat abans el que era, 850.000 
euros; jardineria, maquinària nova, 800.000 euros; espai d’emprenedors, 
250.000 euros; actuacions a la ciutat, 950.000; circ de la Vela, 265.000; 
equipaments, 800.000; acabaments urbanístics, 500.000; i varis, 270.000.   
 
I dins la Llei de barris, dins d’aquests 3.030.000 de la Llei de barris, s’inverteix 
en reurbanització d’eixos bàsics, en el clavegueram, ajuts a la rehabilitació 
(façanes, ascensors, etc.), millora d’instal·lacions, pla d’acció comunitària, 
programes de socialització i formació de dones i la gestió pròpia.  Es 
consignen un milió d’euros per començar el nou... dintre del programa 
d’inversions es consigna un milió d’euros per començar el nou IES de Baix a 
Mar que, com saben, paga la Generalitat, però nosaltres avancem els diners.  
Comencem l’auditori municipal, equipament llargament esperat, no només 
pels amants de la música, sinó també per altres col·lectius de la ciutat.  La 
partida de jardineria està destinada principalment a la compra de la nova 
maquinària per posar en marxa la totalitat del contracte que fa un any es va 
signar i que ha permès donar feina estable a més de quinze persones des del 
passat mes de desembre.  Com cada any també prevèiem les partides per 
actuacions a platges, 150.000 euros; amortització de la ciutat, 300.000; 
sanejament, 500.000. Igual com a diversos equipaments: patrimoni, 50.000; 
equipaments educatius, 300.000; equipaments mediambientals i de 
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participació, 200.000; equipaments policials informàtics, 110.000; Espai Jove, 
100.000; Pla de pacificació i equipaments esportius. 
 
Destinem també 250.000 euros pel servei de foment de l’activitat econòmica i 
150.000 per a reajustament de plantilla o, dit d’una altra manera, per 
jubilacions anticipades.  I algú s’ha estranyat que enguany poséssim aquesta 
partida al pressupost extraordinari.  El fet és que als anys passats hi havia 
com a màxim una petició a l’any, o cap, d’aquest tipus.  Aquest any n’hem 
concedit cinc, i per conveni col·lectiu no ens hi podem negar si estan 
demanades a temps i així ha estat.  I la mateixa paraula ho diu: és un cas 
extraordinari i per tant trobem més lògic posar-ho en aquest pressupost 
d’inversions o extraordinari.   
 
Des de l’any 2003 s’està invertint una mitjana de 10 milions l’any, i es nota, 
ens sembla.  Es pot opinar que ens estem endeutant més, és veritat també.  
Sempre, però, dins dels límits que marca la Llei i, de fet, per sota.  Si llegeixen 
la premsa veuran altres ajuntaments que estan al 120 i al 130 i més del 130%, 
no és el nostre cas.  Ens endeutem però s’han fet i es fan coses.  El 
transvassament de torrents, Neàpolis, metres i metres de voreres, amortització 
de la ciutat, ampliació de la ronda Ibèrica, la Sala, el passeig del Carme, el 
Centre Cívic de la Geltrú, el Teatre Principal, l’illa de vianants del mercat 
Central, les llars d’infants la Baldufa i l’Escateret, el pàrquing de la plaça 
Charlie Rivel, el pàrquing de la plaça Casernes, el nou enllumenat del barri de 
Mar, l’acondicionament de la Platja Llarga, la urbanització dels carrers Teatre i 
Jardi, el Nucli Antic, etc., etc.  Aquests quasi 10 millons d’euros d’inversions 
tornen a anar acompanyats aquest any d’un nou Fons Estatal per l’Empleo i la 
Sostenibilitat Local.  L’any passat varen ser 11 milions, enguany ens en donen 
7, ens toquen 7 milions, dedicats al cobriment de la part final del torrent de la 
Pastera i nous enllumenats per a Ribes Roges i Sant Joan.   
 

 

Com és preceptiu, adjuntem la plantilla del personal i el catàleg de llocs de 
treball.  En l’actualitat a l’Ajuntament hi ha 566 persones, un 43% dones i un 
57% homes.  178 persones són del nivell A1-A2, 336 del nivell C1-C2 i 52 del 
nivell E.  L’edat mitjana dels homes és de 46 anys i de les dones 42.  Aquí 
hem de sumar els treballadors de totes les empreses, que en són 224. Per 
tant, en total, el pressupost consolidat que presentem afecta a 792 
treballadors propis.   

Tal com he dit abans, aquest any no hi haurà oferta pública nova, excepte per 
a llocs de treball de l’escola de música i art, que de fet són llocs que ja fa anys 
que s’estan ocupant i que simplement regularitzem aquest any.   
 
I ja per anar acabant, senyores i senyors, no vull deixar de dir que aquest 
pressupost és un pressupost de risc.  Què vol dir de risc?  Que hem inflat els 
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ingressos?, no, els he anat desgranant un a un.  De risc vol dir que les 
administracions que ens han d’atorgar subvencions també tenen retallades 
pressupostàries i per tant els regidors de l’equip de govern i... i els tècnics de 
les diferents regidories hem de ser constants a l’hora de seguir les 
subvencions pressupostades i buscar-ne de noves, sense oblidar, però, que 
també tots nosaltres, els vint-i-cinc regidors que som aquí, continuem 
reclamant o bé directament com a Consistori, o bé mitjançant les nostres 
forces polítiques, una finançació més justa per al món local. 
 
En nom dels govern els hi presento aquest pressupost per a la seva 
aprovació.  Moltes gràcies per la seva atenció i bon Carnaval a tothom. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Sanabra.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, diferents apreciacions al voltant dels pressupostos, algunes en forma de 
dubte perquè sigui explicat pel govern, d’altres en forma d’opinió.  D’entrada 
volem reiterar que enguany els pressupostos és una tasca molt complicada, 
és una tasca que senta gairebé la planificació de govern, gairebé completa pel 
següent any i ens tornem a trobar amb un pressupost que arriba a 
batzegades, que arriba en diferents formats, que l’hem d’anar recollint peça 
per peça i que dificulta bastant el seu anàlisi.  Aquest d’enguany ha anat millor 
que l’any passat, per tant en aquest sentit ens hi mostrem contents, però 
continua sent completament insuficient el que dues setmanes abans del Ple 
de pressupostos ens vagin arribant a batzegades doncs les dades del 
pressupost. 
 
Dit això, bé, diferents, diferents qüestions.  Ens ha agradat, ha estat molt 
acurada i molt pedagògica l’explicació del.... del regidor Sanabra.  Entenem 
aquest any, per comptes de l’any de passat, que en comptes d’11 milions hi 
ha 7 milions del... del... d’aquesta ajuda extraordinària que atorga l’Estat i 2 
milions que ha reduït doncs l’aportació directa que feia l’Estat, que fa l’Estat, 
que baixa crec que de 19 a 17 milions.  I per tant una cosa gairebé compensa 
amb l’altra, amb el 20% que del FEIL 2010 o del FEOLS, FEOLS, passi a 
despesa corrent de l’Ajuntament.   
 
La CUP es felicita que en un moment de crisi, en un moment on augmenta la 
xifra d’aturats, que passen dels 6.000 segurament a Vilanova i la Geltrú, 
aquest 20% de despesa corrent s’hagi prioritzat la seva inversió o la seva 
destinació cap a... cap a Sanitat, cap a Serveis a les Persones i cap a 
Educació.  No obstant això, com a valoració general del pressupost, nosaltres 
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trobem a faltar polítiques fins i tot de risc, arriscades, de promoció de 
l’economia a Vilanova i la Geltrú, perquè les xifres d’atur augmenten, 
l’Ajuntament hi va posant cotó fluix perquè les caigudes no siguin tan fortes.  
Agafa despeses fins i tot, o sigui, agafa funcions que no li són pròpies perquè 
és l’administració que li toca, però l’atur continua augmentant.  Per tant, no 
sabem quina planificació estratègica a nivell econòmic està pensant 
l’Ajuntament, està pensant l’Ajuntament juntament amb les altres 
administracions, per tirar endavant Vilanova, per fer-la sortir.  Quina aportació 
econòmica hi haurà a Vilanova, quin sector econòmic desenvoluparà Vilanova 
de forma estratègica perquè aquests 6.000 aturats passin a ser 3.000 en dos 
anys i 1.000 d’aquí a cinc anys, cosa que veiem bastant llunyana.  I, en 
definitiva, el pressupost que se’ns presenta és un pressupost que ve 
exactament justament a continuar la feina d’aquests dos o tres anys, 
augmentant les partides d’emergència social perquè és el que li toca fer a 
l’Ajuntament, però no veiem cap projecte que se’n surti.  O sigui, cap projecte 
que posi... intenti posar remei, intenti posar instruments per sortir de la situació 
d’atur i de davallada econòmica que té. 
 
L’Ajuntament torna a demanar un crèdit.  Demana 4 milions.  Segurament és 
necessari en època de crisi i de davallada d’ingressos que l’Ajuntament també 
actuï a través de les seves inversions doncs com a agent dinamitzador de 
l’economia, dins del que pot a través d’una inversió, o sigui, de les seves 
inversions.  Però a nosaltres ens comença a preocupar l’amortització d’aquest 
crèdit, d’aquests crèdits que es van demanant cada any, que es van demanant 
en aquesta època de crisi doncs amb carència, que costa trobar bancs que 
facin aquest préstec, malgrat que s’han... malgrat que el govern espanyol els 
hi ha donat doncs milers i milers i milers de milions d’euros en aquests bancs, 
doncs costa igualment que donin crèdit aquests bancs.  Però ens preocupa 
l’amortització d’aquí tres o quatre anys, perquè segons els nostres càlculs, i si 
no es fa un refinançament d’aquests crèdits, d’aquí tres, quatre anys, no més, 
estarem pagant el doble en amortització de préstecs, o més del doble, que és 
el càlcul que fem.  Segurament s’haurà de pactar aquest refinançament, però 
bueno, serà si els bancs volen, si els bancs hi accedeixen, si hi ha bancs que 
vulguin refinançar el crèdit d’un ajuntament endeutat quan, no perquè aquest 
estigui especialment endeutat, sinó perquè la situació general és 
d’endeutament, i els bancs no sé si tiren prou o necessitaran fins on haurien 
de ser perquè això pugui tirar... pugui seguir funcionant, aquest refinançament 
de deute doncs fins a l’eternitat. 
 
Ha citat el regidor un aspecte que a nosaltres ens preocupa enormement, que 
és la retallada també dels pressupostos d’altres administracions, que a través 
de concursos públics de programes, etc., de projectes, són una font 
d’ingressos que hem calculat que en aquest pressupost a l’Ajuntament puja 
més de 4 milions d’euros, que són justament els projectes que els regidors, i 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

ell ha subratllat, i els tècnics d’aquesta casa presenten a les diferents 
administracions dins de diferents programes per optar a ajudes.  És una part 
important, com dèiem, però pensem que en aquest pressupost no es 
reflecteix, no es reflecteix un nivell que diem nosaltres d’autoexigència envers 
la feina que cada regidoria ha de fer en aquest... en presentar aquests 
projectes.  No hi ha un mecanisme d’autoexigència i trobem partides, trobem 
previsions d’ingressos a través d’aquests projectes francament baixes, però 
per francament baixes que no entenem si només és perquè hi ha retallades a 
les altres administracions, o és perquè no s’és capaç d’autoexigir-se a les 
regidories corresponents i als tècnics que les acompanyen i que en formen 
part, doncs aquesta capacitat de pensar i de dissenyar projectes per assolir 
cotes més altes que creiem nosaltres que moltes d’aquestes partides, que 
estan pensades aquí com si fossin de municipis de 5 o 10.000 habitants, 
haurien de ser molt més altes, com un nivell, com un marcador 
d’autoexigència de les regidories per arribar a aquelles cotes mínimes, 
comptant les partides que destina, doncs sigui Diputació o sigui Generalitat, 
les partides que es destinen en general als municipis, i comptant el tant per 
cent que li tocaria a Vilanova i intentant arribar en aquestes cotes.  Hi ha 
partides, sobretot les de serveis socials, que sí que contemplen ingressos més 
o menys adaptats, més o menys adaptats a una ciutat de 65.000 habitants, en 
cap cas a una ciutat de 65.000 habitants en crisi, però n’hi ha d’altres realment 
de 4.000, de 3.000 euros, etc., que pel que hem pogut observar a altres 
ajuntaments similars, són bastant més elevades.  Hi ha, si voleu les cito 
després, si és d’interès, a la propera ronda puc citar perfectament una mitja 
dotzena, una dotzena, entre mitja dotzena i una desena de partides que són 
pròpies d’un ajuntament de 5.000 o 10.000 habitants.  I ho diem també 
perquè, com a tots els ajuntaments imagino que passa, però a nosaltres doncs 
ens afecta especialment i ens dol especialment quan li passa a l’Ajuntament 
de Vilanova, quan rebem butlletins del DOGC on figuren les atorgacions i les 
denegacions de subvencions per a projectes, i veiem doncs al capítol de les 
denegacions projectes que s’han demanat des de Vilanova, ens preocupa, 
ens preocupa perquè a més ara ho relacionem amb aquesta llista de baixa 
exigència, de baixa autoexigència en moltes de les partides.  Fa poc, la 
setmana passada, vèiem denegat un altre projecte demanat per l’Ajuntament 
de Vilanova amb el nom “l’anella del talent”, que nosaltres desconeixem, però 
que hem decidit que a partir d’ara, en col·laboració amb les regidories que ens 
ho permetin fer, demanarem, estarem a sobre, mirarem, procurarem, no per 
criticar per criticar, sinó justament per comprovar, per ajudar, perquè aquests 
projectes entrin dins d’una lògica doncs d’innovació, d’entusiasme, que 
permetin que aquesta partida que considerem important i que considerem mal 
calculada en aquest pressupost, amb baixa exigència, doncs pugui assolir 
nivells que pertoquin a una ciutat de 65.000 habitants que tantes vegades s’ha 
dit en aquest plenari per part de la seva presidència, que és una ciutat de les 
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primeres de Catalunya, no?, de les primeres de la comunitat autònoma de 
Catalunya, i creiem que s’ha de notar també en aquestes partides. 
 
Més enllà tenim alguns dubtes sobre els ingressos.  No traurem el tòpic, que 
potser el regidor ja ha previngut que algú el trauria, dels ingressos que es 
preveu... es preveuen fer per les multes, ja ens ho va explicar a la Comissió 
corresponent i ho entenem, però sí que tenim una qüestió, que és que en 
l’estat de comptes que ens va passar, l’estat de comptes del pressupost, o 
sigui, l’estat d’execució, perdó, del pressupost del 2009, apareix que no s’ha 
arribat ni al 50% dels ingressos que es preveien pel mercat exterior, per les 
quotes de mercat exterior, i en canvi en aquest pressupost es torna a fixar 
gairebé la mateixa xifra, s’assolirà la mateixa xifra, i això voldríem que ens ho 
expliqués, perquè no entenem com a data 27 de gener no s’ha complert ni el 
50% de les previsions de recaptació per quotes de mercat exterior i en canvi 
en aquest pressupost gairebé que es fixa la mateixa quantitat.  A més, una 
qüestió que ha estat en anys anteriors doncs complicada la gestió justament 
dels paradistes, no?, que ha portat a... doncs a certs escàndols als mitjans de 
comunicació o certa... certa polèmica al voltant, per tant demanaríem que ens 
ho expliqués.   
 
Entenem que en el balanç general d’ingressos d’aquest pressupost hi ha un 
ingrés extraordinari, que són els drets urbanístics per Garraf, que són, segons 
ens van explicar, doncs el segon pagament que fa Garraf Mediterrània pels 
drets urbanístics de l’Eixample de Mar, que entenem que o bé estava calculat 
o bé s’ha tingut molta sort que caigui justament en aquest any que no hi ha 
altres ingressos per drets urbanístics.  I entenem que si l’Ajuntament continua 
demanant crèdits, imaginem que amb la previsió que algun dia torni a millorar 
la situació econòmica, ens preguntem, ens ho preguntem aquest any i ens ho 
hem preguntat cada any, i és una qüestió que no la resoldrem ni aquest any ni 
el que ve, que se suposa que llavors els ingressos que espera l’Ajuntament 
percebre per recuperar el dèficit, vindran altra vegada de l’urbanisme, vindran 
altra vegada d’aquests drets urbanístics, de tots els impostos associats a la 
construcció, a la plus-vàlua, etc.  I ens preocupa, ens preocupa perquè 
l’endeutament en què entrem obligarà Vilanova a multiplicar una altra vegada 
els seus barris, les seves urbanitzacions, a multiplicar l’increment poblacional i 
demogràfic, i més tenint en compte el que dèiem al principi, no?, que de 
planificacions econòmiques estratègiques per a Vilanova n’hi han ben poques, 
hi ha ben pocs sectors que estiguin, ja a nivell nacional, és a dir, que estiguin 
planificant que el Garraf o Vilanova jugaran cap paper estratègic a nivell 
econòmic més enllà del d’acollir població, ser residència i, per tant, tornar a 
intentar recuperar el dèficit a partir de multiplicar doncs les seves places de 
residència, és a dir, les seves vivendes. 
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Ja en el capítol de despeses corrents ens preocupa enormement diferents 
petites despeses, petites sempre amb relació al volum general del pressupost, 
però que qualsevol persona et dirà que de petita no en té res aquella despesa.  
Que són per exemple, doncs els 210.000 euros que costa el lloguer del carrer 
Llanza, són 210.000 euros que en pessetes doncs són al voltant de 32, 33 
milions, no sé si està gaire acurada la traducció, però 32 o 33 milions de 
pessetes que l’Ajuntament paga anualment pel lloguer d’aquest edifici del 
carrer Llanza on hi allotja doncs tres regidories, o tres serveis, entra dins de la 
despesa corrent de tres regidories.  I ens preocupa perquè just aquí al costat 
tenim un edifici que està a mig construir, que fa molts anys que està a mig 
construir, que hauria d’allotjar regidories, que seria idoni per allotjar aquestes 
regidories, justament, i que continua doncs a molt baix ritme i pel qual no s’hi 
preveuen inversions enguany.  I nosaltres creiem sincerament que això és un 
error, és a dir, algun... alguna aposta agosarada s’hauria de fer aquí per 
substituir aquests 210.000 euros que es paguen a l’any al carrer Llanza, per 
l’acceleració de la rehabilitació de l’edifici que tenim aquí al costat.  Ens van 
explicar a Comissió Informativa que la fase que està ara en procés aquí al 
costat, on des del desconeixement del vianant hi veiem treballar poc, però des 
del desconeixement del vianant, la fase que està ara en execució s’acabarà 
cap al mes de maig, maig-juny, i que efectivament, a partir del maig-juny no hi 
ha més inversió prevista fins a potser al pressupost 2011.  I creiem nosaltres 
que és un error perquè el lloguer són uns diners que no deixen de perdre’s, 
que no augmenten el patrimoni de l’Ajuntament, i pensem nosaltres doncs que 
estan malbaratats, i més quan l’Ajuntament té diferents edificis buits, o semi-
buits.  Al carrer... al carrer... l’edifici aquest d’aquí al costat, al carrer Sant 
Joan, els antics jutjats, o fins i tot doncs nombrós espai hi ha a Neàpolis per 
allotjar diferents coses, que allò sí que és propietat nostra, sí que és propietat 
pública i sí que podria allotjar doncs altres coses, que sinó ens costen 210.000 
euros, que són molts.   
 
També ens preocupa una despesa que entenem que és crònica, que s’ha 
instal·lat als pressupostos, que no la trobem molt lògica, però imaginem que ja 
ha passat, doncs que és... és finançar els lloguers dels locals de la Policia 
nacional.  Vull dir, no sé si realment quan ens expliquen perquè es financien o 
quan ens explica el regidor Sanabra perquè es financien els locals de la 
Policia nacional, no sé si fer una ONG per la Policia nacional o directament 
convidar-los a que, goita, vagin a una altra comarca, a un altre país, o on 
sigui, però que no... no, realment no ho sabem, però ens sembla exagerat que 
l’Ajuntament dediqui 3 milions de pessetes, 18.000 euros, a pagar els lloguers 
d’una policia que se suposa... que bueno, és que hi confio, perquè sinó vaja 
seguretat que tenim, no?, però que hauria de tenir un ministeri o el seu 
equivalent, o el que sigui, que li pagui els locals... ai, el lloguer dels seus 
locals.  Em sembla.... jo entenc que per equipaments públics l’Ajuntament 
cedeixi el terreny, però d’aquí a tenir a despesa corrent el lloguer de la Policia, 
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a més, lloguer de locals tancats on ben bé no se sap què hi fan, etc., no ho 
trobem en absolut lògic. 
 
Tornarem a una altra reivindicació que ja hem fet sortir alguna vegada al Ple, 
però que continua preocupant-nos, i més veient com la crisi va in crescendo, 
no?  Vull dir, a nosaltres no... evidentment crec que ho compartim els regidors 
que estem aquí, posicions polítiques a banda, les sentències del govern 
Zapatero de que la crisi ja està als brots verds, etc., que ja s’ha acabat, etc., ja 
fa un parell d’anys que ens ho hem deixat de creure i tot ens indica que 
encara en tenim per una bona estona, sobretot a Catalunya, i més en concret 
al Garraf i a Vilanova i la Geltrú en tenim per una bona estona i a més en 
vistes de la poca planificació econòmica o el que sembla que és una poca 
planificació econòmica a l’hora de visualitzar nous sectors estratègics en 
economia. 
 
I llavors ens sembla especialment rellevant tornar a treure el tema dels sous, 
dels sous, no dels treballadors, però sí que de les... d’una banda, de les 
subvencions als grups municipals, i de l’altra dels sous dels regidors, tant a 
l’oposició com al govern.  Em sembla que no és una partida tan baixa com per 
anomenar una contenció en aquestes... en les subvencions als grups i en els 
sous dels regidors al govern i a l’oposició, no és una partida tan baixa com per 
demanar més austeritat.  Entenem que els sous, els sous dels regidors, tant 
els de l’oposició com els del govern, pugen a 650.000 euros, al voltant de 
650.000 euros, cosa que és una partida prou gran per tenir-la present.  Els 
sous dels regidors del govern són 540.000 euros, i la subvenció als grups 
municipals són 187.000,  i entenem nosaltres, i crec que ens entenem 
perfectament si sabem que hi ha subvencions als grups municipals que 
podrien desaparèixer, que s’han atorgat de forma extraordinària i que podrien 
desaparèixer.  La subvenció extraordinària del grup principal a l’oposició 
podria desaparèixer, almenys temporalment, si el govern ho creu, crec que 
seria una bona mesura, però crec que també en general podrien baixar 
aquestes subvencions. 
 
Trobem que potser no era l’any... desconeixem, eh?, nosaltres és una qüestió 
que no ens agrada, no ens hi oposem, però no ens agrada... pensem que es 
podria deixar per un altre any, amb més superàvit econòmic, substituir els 
policies municipals de la porta de l’Ajuntament per aquest servei que ara ens 
demana el DNI per entrar a l’Ajuntament, que és el servei de recepció de 
portes de l’Ajuntament, que no és una gran partida, són 125.000, però pensem 
que potser no és el moment, no hagués estat el moment de substituir-ho per 
treballadors externs a l’Ajuntament. 
 
En Joventut trobem... és una partida que es repeteix pressupost rere 
pressupost i que més en funció, o sigui, més en forma de dubte que no pas de 
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queixa, però en forma de dubte perquè sigui respost pel govern o pel regidor 
pertinent, no entenem per què hi ha una partida que és subvencions a entitats 
juvenils que puja fins a 3.500 euros i prou, i que cada any és igual.  Llavors 
ens preguntem si no hi ha prous entitats juvenils per subvencionar, si és que 
les subvencions van per conveni, quina és... quin és el problema perquè la 
partida sigui tan petita. 
 
En l’estat de comptes del pressupost de l’any passat hi ha una partida on no hi 
ha els drets nets, per tant se suposa que no s’han obtingut aquests drets i, per 
tant, no es cobrarà, de 250.000 euros per Joventut, imaginem que pel projecte 
del nou Espai Jove.  També en forma de dubte.  Nosaltres, si no veiem drets 
nets, pensem que al 2009 no s’han rebut aquests diners que eren per a la 
redacció del projecte que ha elaborat PIVSAM.  Qui ho pagarà?  Però aquesta 
partida tampoc apareix en el pressupost 2010, per tant tenim un problema.  I 
l’única partida que apareix per l’espai jove és de 100.000 euros de l’INJVE, 
l’Institut... bueno, de l’Instituto de Juventud Española, que evidentment és 
francament insuficient per acometre l’obra que estava prevista com ().  
Entenem que aquesta, com tantes altres partides que vindran per 
transferència de capital i aniran a inversions, aniran apareixent al llarg de 
l’any, aniran apareixent a partir de que hi hagi acords, etc.  Bé, això entenem 
que no es pot fer d’una altra manera, entenem, ho entenem així, no es pot fer 
d’una altra manera, però a nosaltres ens deixa en una situació a l’hora de 
valorar els pressupostos de bastanta insuficiència d’informació.  Perquè bé, 
sembla que... no sé si ara... ara potser m’equivoco i ho sento, eh?, si en 
alguna xifra m’equivoco, però de 71 milions que estan previstos ara es pot 
acabar l’any amb 105... a partir de les modificacions que es fan.  Quan es fan 
acords per rebre més diners d’aquest departament, d’aquest altre, etc., es pot 
acabar l’any amb 105 milions, crec, si no m’equivoco gaire.  Clar, és una... és 
una diferència molt gran com perquè nosaltres en el pressupost puguem saber 
una planificació de què es farà a Vilanova per part de l’Ajuntament o amb 
col·laboració de l’Ajuntament.  Imagino que no hi haurà, no hi ha... no hi ha 
manera humana de canviar això, que així és com funcionen les coses, però a 
nosaltres ens deixa en franca insuficiència d’informació per jutjar com serà 
aquest any a partir de tenir els pressupostos, la proposta de pressupostos a 
davant. 
 
Hi ha altres partides que també ens agradaria comentar.  En general, en 
general, de la Diputació de Barcelona veiem una davallada grossa d’ingressos 
que vinguin per part de la Diputació de Barcelona.  Que algú ens aclareixi 
perquè... o sigui, on... quina era la planificació de la Xarxa de Municipis 
Barcelona Qualitat, o Barcelona Qualitat, que l’any passat suposaven un 
ingrés d’1.600.000 euros i que enguany no hi és, però per una planificació del 
2009-2011, on s’ha consignat aquesta partida, per on ve, etc., perquè 
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nosaltres realment ens hem perdut amb la davallada d’ingressos que figuren 
per part de la Diputació.   
 
I finalment bé, hi ha altres petites partides que també ens agradaria que el 
govern o el regidor pertinent doncs expliqués.  A Mobilitat hi ha dues partides 
que no ens sabem explicar gaire, una de vigilància d’estacionament del Far i 
l’altra que són 15.000 euros.  I l’altra és de mobilitat per 20.000 euros, una 
partida genèrica de mobilitat, que no entenem molt bé.  Són partides noves.  
Ho preguntem per això, perquè són partides noves en el pressupost de 
mobilitat i no sabem molt bé perquè aniran i demanaríem al regidor que ens 
ho expliqués, al regidor corresponent.  

Gràcies, senyor alcalde.  Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, i com a 
grup municipal que formem part del govern, deixi’m explica’ls-hi que, de fet, 
aquest partit que forma part d’aquest govern ens hem vist de nou amb el fet 
de presentar un pressupost inevitablement marcat per la duresa de la situació 
que, de fet, està vivint el país i la ciutat també, no?  Això té una doble 

 
I després imaginem que en l’apartat que posa Cessió Teatre Principal, que 
serà doncs el lloguer del Teatre Principal per a altres activitats, ara hi figuren 
10 euros i serà una partida que al llarg de l’any s’incrementarà i no en tenim 
encara previsió de quant es pot incrementar i quin ús en tindrà, però que 
esperem, coi, que el Teatre Principal, doncs un espai que ha quedat força... 
força lluït després de les reformes, i que hauria de ser una entrada principal 
d’ingressos, principal... bé, una entrada important d’ingressos doncs la cessió 
d’aquest Teatre Principal. 
 
Des de la CUP deixaré aquí aquestes observacions per... n’hi han hagut 
algunes que... ah, perdó, una darrera que m’he deixat és que hi ha una 
partida, que no existia l’any passat, d’ingressos corrents, que es diu: “Sponsor 
altres projectes”, per raó de 20.000 euros, que no sabem d’on provenen, però 
el que sí que no trobem és una partida que es va anunciar fa un mes i mig a la 
premsa, que eren 45.000 euros que Arian Construccions, que és l’empresa 
que està construint bàsicament les obres del casc antic, donava per projectes 
esportius i alguns culturals, però que no li vèiem l’ingrés al pressupost 2010, 
no veiem per on ve aquesta partida d’Arian Construccions, aquest conveni que 
es va anunciar a la premsa i en canvi veiem una partida que es diu “Sponsor 
altres projectes” 20.000 euros, que no sabem d’on surt.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Arrufat.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
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conseqüència; per una banda ens obliga a donar respostes ràpides a 
situacions complicades, no?, que de fet no poden esperar, situacions dures 
que s’estan vivint a la ciutat i que en la mesura de les nostres possibilitats han 
de trobar algun punt de suport en el seu propi Ajuntament, no?  Parlem de 
persones que travessen moments d’una precarietat econòmica angoixant, que 
no poden pagar hipoteques, que no poden pagar els lloguers, de famílies en 
les que molts dels seus membres estan a l’atur, o de joves que han vist com 
de cop i volta els seus projectes s’han hagut d’aturar, o d’aquelles petites i 
mitjanes empreses i autònoms que no han pogut mantenir el seu negoci, el 
seu mitjà per guanyar-se la vida, no?  L’esforç pressupostari s’ha de realitzar 
prioritzant els serveis a les persones, els ajuts econòmics, l’orientació i 
l’acompanyament a la ciutadania que està patint directament els efectes 
d’aquesta crisi.  Per altra banda, aquesta crisi també afecta de manera directa 
al propi Ajuntament.  Hi han menys diners i per tant, a més de prioritzar 
accions cal també fer un esforç suplementari per no deixar res desatès, 
perquè aquesta injecció de recursos allà on cal actuar amb més contundència 
no pot superar tampoc l’aturada d’altres accions o serveis necessaris també 
per a aquesta ciutat.   
 
En aquest sentit, que la ciutat sigui capaç de tirar endavant un projecte tan 
emblemàtic i tan esperat com el cobriment del torrent de la Pastera, una obra 
de gran envergadura, justament en un moment com aquest, amb una crisi 
com la que estem travessant, no és una pròpia.... una mínima casualitat.  És 
una mostra i una prova de la manera de treballar d’aquest equip de govern, de 
la manera de com entenem la ciutat, com ens la creiem i com confiem en el 
seu futur i en les seves possibilitats.  Perquè justament ara no és moment 
tampoc de fer discursos catastrofistes o d’auguris foscos en què la ciutat es 
perd i s’hi enfonsa.  No és el moment tampoc de convidar ningú a sumar-se en 
aquest pessimisme, no?  La responsabilitat d’administracions i partits polítics 
és ara, més que mai, la de donar exemple.  Ens toca a tots donar la cara, ser 
més valents que mai i també ser capaços d’arriscar i donant exemple.  No 
podem permetre que per aquesta causa aquesta Vilanova posi el seu 
comptador a zero i per tant no podem tampoc permetre cap pas enrere.  La 
ciutat no pot perdre cap mena d’oportunitat.  No deixarem, ni hem de voler que 
això pugui passar, no?  Perquè malgrat la crisi avui pensem que presentem un 
pressupost audaç, perquè creiem que hem sabut aprofitar les oportunitats de 
més recursos per a la ciutat des del FEIL i també des d’altres programes de 
subvenció, els quals hem coordinat amb el projecte de ciutat que preveu el 
pacte de govern i el Pla de Mandat. 
 
Aquest, pensem, que és un pressupost racional, fruit de la reflexió i també del 
debat intern entre tots els membres del govern, els tres partits del govern.  El 
que presentem avui és una eina capaç de donar resposta a la crisi, també 
mantenint alhora les inversions necessàries per a Vilanova i la Geltrú.  Tots 
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estarem d’acord en que cal fer una contenció en la despesa en un moment 
com aquest, tots hi estem d’acord en que era de justícia la congelació de les 
taxes i dels impostos municipals.  I així ho hem fet.  Però també cal tenir clar 
que la contenció en la despesa no pot significar de cap manera mai aturar la 
ciutat.  I aquest govern pensem que ho té clar en aquest cas, no? 
 
El pressupost per a aquest 2010, tal com deia el Sr. Albert Sanabra i 
Guillamon, se situa en els 61.344.000 euros l’ordinari, més aquests 9.765.000 
d’inversió, que mantenim aquesta inversió pública a la ciutat, no? Una inversió 
que... que realitzarem, de fet, en qüestions tan necessàries com l’Institut de 
Baix a Mar, la continuïtat de la Llei de barris, la creació del servei per al foment 
de l’activitat econòmica, que situarem a Neàpolis, projectes, doncs, que porten 
en aquest cas qualitat de vida i valor afegit per a la nostra ciutat.  A aquestes 
inversions s’hi afegeixen també els fons de la segona fase del FEIL, que 
enguany representen 7 millons d’euros, amb els que complementarem una 
inversió en el futur de Vilanova i la Geltrú.  Tal com deia abans, el cobriment 
del torrent de la Pastera, la renovació de l’enllumenat, les obres del Mercat o 
també la connexió de fibra entre Neàpolis i l’Hospital.   
 
Insisteixo en la idea que l’esforç en la despesa social s’ha de fer ara més que 
mai, no?  Però tampoc no es pot fer perdre de vista la inversió per poder 
preparar el futur.  Algun dia aquesta situació de crisi haurà de canviar i, per 
tant, el que hem d’estar... la ciutat ha d’estar ben posicionada en el moment 
que això pugui passar i que això passi.  Per això ens sentim especialment 
orgullosos que fruit d’aquest debat i d’aquest consens, tant el FEIL com el 
pressupost d’inversions contemplen enguany projectes relacionats amb 
l’ocupació i la inversió en la tecnologia i la xarxa de fibra òptica a la ciutat. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana ha mantingut, des del passat 
exercici, que en època de crisi és prioritari també el suport a aquelles 
iniciatives que poden generar ocupació i també donar aire a la situació 
econòmica que travessa la ciutat.  Aquest... en aquest sentit engegarem 
aquest projecte a Neàpolis i que contempla aquest centre de suport a la 
formació i desenvolupament de l’activitat econòmica, que combina 
l’emprenedoria, la innovació i la creació amb la projecció d’iniciatives 
empresarials sorgides de la col·laboració i el contacte dels propis usuaris, 
creadors, administració i emprenedors.  Aprofitant, en aquest cas, al màxim 
les possibilitats que ens poden donar les noves tecnologies i el fet, a vegades, 
que molts de nosaltres o que fins i tot les pròpies empreses no coneixem prou 
bé. De fet, es projecta crear un espai amb un entorn de treball obert, 
agradable i altament connectat i tecnològicament avançat, no?  Un espai que 
pugui reunir professionals de l’àmbit de la creació audiovisual, entorns virtuals, 
agents culturals, emprenedors, empreses del sector que ho puguin necessitar.  
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Un gran espai físic, permanent, sinó que la seva planificació parteix de 
compartir projectes, idees, infraestructures, oficines i serveis comuns. 
 
Disculpin, però és que tinc una veu fatal i... bueno, fatal d’això, eh?  Però són 
coses que passen, ja se sap, és un hivern com cal.  De fet, l’altre gran projecte 
que desenvoluparem és en aquest cas en el fons del programa FEIL, que 
preveu en aquest cas ampliar la infraestructura existent per tal 
d’interconnectar mitjançant fibra òptica la xarxa Neàpolis amb diferents 
dependències dins del propi municipi, no?  Pensem que era prou important 
que el Centre Cívic de la Geltrú, l’Escateret, l’Escola Sant Jordi, el Parc 
Esportiu, la Comisaria dels Mossos, l’Hospital de Sant Antoni, la Plataforma 
per la Dependència, entre altres, doncs puguin estar connectats per fibra.  És 
una de les propostes que fa molts anys que estem treballant i que, doncs miri, 
van arribant i en aquest cas enguany serà una realitat, no?  Aquest és un 
projecte que és el primer que es fa com a () públic a la ciutat i que en aquest 
cas doncs pensem i creiem que té un veritable valor estratègic, no? 
 
En aquest mateix Ple de pressupostos, l’any passat els hi parlava també, si 
recorden, sobre el Pla del turisme gastronòmic, que s’estava preparant doncs 
des del propi Ajuntament, des de la pròpia Regidoria, i que enguany pensem i 
els hi podem dir que és una realitat i que també vostès mateixos varen poder 
veure els primers resultats en aquest cas amb els canvis, pensem que 
introduïts amb èxit, i també amb una gran acceptació de la pròpia festa del 
Xato i la Cuina d’Hivern de Vilanova, no?  Festa que aquest any hem fet 
coincidir amb el producte de temporada, tal i com ens van indicar els propis 
sectors implicats i amb qui treballem colze a colze.  I que a més a més, al llarg 
d’aquest any, les accions s’aniran intensificant en aquesta matèria. 
 
El pressupost de contenció forçosa també ens obliga a centrar-nos en aquest 
cas en programes molt concrets, no?, i per tant doncs ens hem de concentrar, 
hem de posar al màxim les energies i recursos en aquells que veritablement 
doncs has de triar, eh?  Quan el pressupost és el que és, has de prioritzar.  La 
prioritat, per tant, però continua sent la consolidació en aquest cas d’aquest 
programa de turisme gastronòmic pel que fa a aquest propi turisme.  A 
l’apartat de les Fires, que es celebra... que se celebren a la ciutat, els hi hem 
de dir que tant la Fira de Novembre com la d’Attic continuaran sent una aposta 
clara per a la ciutat i la seva projecció, i que en cap cas renunciarem a la 
dinamització d’aquests dos certàmens, malgrat el pressupost doncs no 
acompanyi.  Però hem de dir-li que en altres llocs, en altres ciutats del país, hi 
han molts certàmens que en aquests moments estan... s’estan eliminant o fins 
i tot s’estan deixant de fer, no?  Doncs la nostra voluntat és que, malgrat la 
crisi, malgrat tot, no podem deixar de fer aquestes fires i per tant, doncs, 
concentrarem el màxim d’esforços i estarem amatents i treballant tot el 2010 
per aconseguir recursos, tant privats com públics, perquè es pugui celebrar 
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amb més () aquestes dugues fires, no?  Deixi’m dir que la nostra obligació és 
fer un esforç perquè aquestes activitats doncs, tal com els hi deia, no s’aturin, 
perquè pensem que seria una pèrdua d’oportunitats importants per a la ciutat, 
no?   
 
També aquest any continuarem avançant en la consolidació dels serveis 
adreçats al jovent de la ciutat, eh?  L’Oficina Jove funciona ja a ple rendiment, 
amb totes les seves assessories i els seus serveis al 100%, i està esdevenint 
un referent, no només comarcal, sinó que l’Oficina Jove de Vilanova i en 
aquest cas de la comarca del Garraf, és un dels exemples que la Secretaria 
de Joventut dóna a seguir per a moltes altres poblacions del país, que fins i tot 
doncs vénen a veure com està organitzat i aquests convenis de col·laboració 
amb els diversos col·lectius.   
 
Aquest any ha estat un any de consolidació i la nostra voluntat és continuar i 
seguir treballant per millorar tot allò que sigui millorable, no?  També 
consolidant el servei d’informació als instituts d’estudis de secundària, que de 
fer ja han pogut desplegar plenament a partir del novembre i que enguany 
intensificarà la seva activitat. 
 
Pel que fa a l’envelat, continuem satisfets del servei que donem i de la 
resposta obtinguda pels propis usuaris, no?  Amb la novetat també que, 
malgrat l’ajust pressupostari, hem estat capaços de millorar molts dels 
requeriments econòmics de les entitats, per poder fer-ne ús, i que en aquest 
cas doncs la participació i la comunicació i la relació significa doncs això, 
parlar, dialogar i arribar a consens, i pensem que ho hem aconseguit, no? 
 
I pel que fa a l’equipament jove, haig de di’ls-hi que la Regidoria de Joventut 
estem fent un gran esforç de treball i de cerca de recursos perquè la voluntat 
és que estem decidits a tirar-ho endavant, no?  I, de fet, intentarem que 
aquest projecte no quedi en aquest cas, no quedi en cap moment al calaix, 
perquè pensem que moments de depresió tan dusos com els que ara estem 
vivint, fa més evident encara la seva necessitat, no? 
 

 

Per tant, la ciutat no s’atura.  Aquest seria, des del nostre punt de vista el 
resum que defineix aquests pressupostos.  Governar obliga i aquest equip de 
govern està donant senyals inequívocs de que creu en la seva ciutat i en la 
seva gent i que, malgrat tot, som capaços d’avançar i de donar respostes al 
present i invertir també en el propi futur. Per tant, com a grup del govern 
evidentment votarem favorablement el pressupost que ha presentat el senyor 
Albert Sanabra. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Álvaro.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Hola.  Gràcies.  També potser se me’n va una mica la veu perquè tinc un... un 
fort refredat també.  Això és la convivència... 
 
En nom del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida, 
volem fer una valoració del pressupost 2010.  Com tots saben, el pressupost 
és un dels instruments principals per a resoldre les demandes i les necessitats 
de la ciutadania.  És una eina que, evidentment, té diferències en funció de les 
orientacions polítiques.  Els pressupostos no són neutrals, aquest pressupost 
tampoc és neutral, és en aquests moments una foto instantània de la política 
que aplica aquest govern.  I amb les dades i amb l’explicació exhaustiva que 
ha fet el regidor d’Hisenda, hem pogut constatar que aquest pressupost doncs 
fonamenta la seva base en els valors progressistes i d’esquerres.  
 
Volem que aquest pressupost serveixi per a resoldre les necessitats 
quotidianes de la gent, per a garantir els serveis bàsics essencials per a les 
persones, per arribar a la gent amb menys recursos i més dificultats socials, 
per a fomentar la igualtat d’oportunitats i per a contribuir eficaçment a protegir, 
per exemple, un valor, allò que hem de protegir que és actualment doncs el 
nostre medi ambient.   
 
Els trets bàsics del nostre pressupost crec que ja s’han anat explicitant en les 
intervecions del govern, però en tot cas els resumiríem en tres punts.  És, a 
hores d’ara, el millor pressupost possible en un moment tan delicat 
econòmicament, pel que fa evidentment al context general que vivim i pel que 
fa, concretament, a l’estat de les finances locals.  Aquest seria una primera 
característica. És un pressupost que pretén contenir lleugerament la despesa 
corrent, reorientant-la i fomentant l’estalvi.  I per altra part, la tercera 
característica és que és un pressupost que ens permet el manteniment i 
l’increment en els àmbits que aquest govern aposta i creiem prioritaris, 
essencials per mantenir una ciutat que treballa per l’estat i el benestar social 
de la seva gent.  La salut, els serveis socials, l’educació, l’habitatge, i en tot 
cas el manteniment de la inversió pública.   
 
I entrant en detall hem de fer, com cada any i casi reiteradament fem en 
aquest Ple, i malauradament enguany d’una manera més especial, doncs 
seguim sense rebre, i ens queixem, seguim sense rebre el que requereix la 
ciutat de Vilanova de les transferències de l’Estat, de la Generalitat i d’altres 
administracions.  L’Estat enguany –ho deia el regidor, doncs, Sanabra- doncs 
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ens fa una aportació de 2 millons menys, 2 millons menys d’euros, el que 
suposa un 8% menys dels nostres ingressos.  Per altra banda, i com és obvi, 
congelem els impostos a la ciutadania en general, i això ens porta, doncs, 
evidentment, a una dificultat a l’hora d’intentar fer un pressupost com el 
d’enguany.  Però tot i així, aquest govern ha fet un esforç en la despesa i 
aquest esforç fa que... doncs, de la mateixa manera que hem fet els últims tres 
anys, hem anat mantenint aquesta despesa de 930 euros mitjana, 930 
euros/any/ciutadà.  Promovem un estalvi i una reorientació d’aquesta despesa 
i en aquest sentit doncs s’ha treballat per millorar doncs els plecs de 
condicions, la contractació, doncs unificant-los i traient les millors condicions 
possibles.  Fent reducció, per exemple, i un exemple clar, potser menor, però 
clar que hi posem, de despesa energètica.  Hem estalviat, per exemple, en 
llums... en canvi d’enllumenat de semàfors, 21.337 euros.  Però en aquest 
sentit, en les petites coses, aquest govern també ha reorientat i ha disminuït la 
despesa ordinària.   
 
Però el que crec que ha estat fonamental i important d’aquest pressupost és 
que inclús en la dificultat hem sapigut mantenir i incrementar els esforços per 
respondre a aquests reptes socials.  Concretament i ho dèiem, ja s’han dit 
algunes de les dades però vull remarcar-les.  La Regidoria de Serveis Socials, 
l’atenció que fem de serveis socials i salut, de l’any 2008 al 2010, ha tingut un 
increment d’un 11%.  Destinem 1’6 millons d’euros enguany, entre capítol II i 
capítol IV.  Crec que aquesta és una dada important per valorar aquest 
pressupost.  Per tant, mantindrem allò que hem anat dient i que s’ha complert 
en el 2009, com ha estat que hem destinat un 60% a ajudes en llibres, que 
hem atès quasi 10.000 persones i 2.000, quasi 3.000 famílies des de Serveis 
Socials, que s’han donat 877 ajuts econòmics d’urgència, un 110% més que al 
2008.  Per tant, mantindrem aquesta trajectòria i la incrementarem.   
 
Una altra dada, per a mi important i de valoració en aquest sentit per valorar 
aquests pressupostos de forma positiva.  Hem fet un reforç en els últims tres 
anys, però reforçar la política educativa, la política educativa i de foment de 
l’ocupació i de la formació.  La Regidoria d’Educació, conjuntament amb 
l’IMET, i ho deia també el regidor, des del 2008 al 2009 ha sofert, ha tingut un 
increment d’un 12% pel que fa al capítol I, capítol II i capítol IV.  Enguany 3’9 
milions d’euros.  I hem fet un treball important, i crec que aquí també és una 
característica d’aquest pressupost, en el foment de l’habitatge social, en la 
creació de la borsa d’habitatge de lloguer, que està funcionant i que està 
resolent, ara en principi de forma esca... incipient, però que resoldrà polítiques 
en aquest cas i demandes socials sobre habitatge.  Aquest govern manté i ha 
mantingut l’aposta per la inversió pública municipal.  Hem incorporat, 
evidentment, el nou FEIL, pel foment de l’ocupació i aquest ha estat orientat 
bàsicament doncs a la inversió social, per un costat, a la inversió en l’activitat 
econòmica i a la inversió ambiental. Les nostres inversions i el FEIL 
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demostren doncs aquest tarannà.  El projecte del Nucli Antic, que fomenta la 
intervenció en l’espai públic, però per resoldre la cohesió social, per recuperar 
la ciutat vella, garantint aquesta cohesió social: tres milions d’euros.  El 
reequipament educatiu i cultural, tant l’esperat i reivindicat IES de Baix a Mar, 
com l’auditori.  El manteniment i la millora, com s’ha dit, de la xarxa de 
equipaments municipals existents.  El cobriment del torrent de la Pastera; 
aquesta, una fita històrica, una inversió fonamental des de l’àmbit social i 
també ambiental, que permetrà resoldre la fractura social percebuda pel barri 
de Baix a Mar, però també permetrà solucionar les problemàtiques de les 
olors, millorar els evacuaments i, per tant, també la canalització de les aigües 
residuals: 3’4 millons d’euros. Una aposta decidida per l’enllumenat públic i el 
condicionament de voreres accessibles en la mateixa intervenció.  Una 
inversió important per a les zones de la ciutat, com Ribes Roges i Sant Joan, 
que a la llarga significarà, doncs, un esforç, estalvi energètic i d’emisions de 
CO2, un 1’7.   
 
Fins aquí he anat desglosant algunes de les dades i dels exemples que 
visualitzen i que conformen la voluntat política d’aquest govern que vol una 
ciutat preparada per respondre socialment a la seva ciutadania.  Però com 
tota la vida, com tota la vida és susceptible de millora; la nostra política 
pressupostària en aquest sentit també.  En aquest sentit hem d’estar atents i 
interrogar-nos sobre algunes possibles dificultats futures i sobre algunes 
possibles contradiccions.  Destinem any rere any un volum important de la 
nostra despesa en allò que evidentment ens pertoca en les nostres 
competències.  El manteniment de la via pública, la seva neteja, la jardineria, 
la recollida d’escombraries.  I veiem com, any rere any, necessitem 
incrementar-los més perquè la ciutat mai està complerta.  Enguany destinem 
10’2 milions d’euros, capítol II i capítol IV.  No es correspon aquesta proporció 
de recursos destinats des de l’Ajuntament amb la generació d’una cultura 
cívica que faci un bon ús d’aquest espai públic, que no l’embruti, que no el 
degradi.  Vivim en uns moments on tothom sembla que delegui aquesta tasca 
i aquesta responsabilitat a les administracions locals, deixant de banda allò 
que en diem l’exercici de responsabilitat individual i de civisme social.  
L’administració no podrà resoldre tot, no ho pot resoldre tot; cauríem en un 
fals infantilisme social. 
 
Si cada cop aquestes despeses van incrementant i no hi ha un autèntic canvi 
en el finançament local, ens veurem abocats en el futur i lo millor en un futur 
proper, a tenir més dificultats, majors dificultats per afrontar i donar respostes 
a les accions que, al nostre entendre, són les prioritàries.  A les accions que 
generen polítiques socials, que són les que poden generar una ciutat ben 
preparada i desenvolupada pel futur.   
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En tot cas, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds donarà el seu vot 
favorable a aquests pressupostos. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, gràcies senyor alcalde.  Bé, per fixar la posició del grup del Partit 
Popular respecte d’aquesta proposta de pressupostos per a l’any 2010.  Crec 
que és inevitable que aquesta proposta s’emmarqui en una determinada 
situació, no?, situació que pateix l’Ajuntament, sí, però pateixen també els 
ciutadans i és realment allò que ens preocupa.  La ciutadania, els ciutadans, la 
societat està en una situació de crisis, una crisis molt important, que 
contràriament al que podia semblar mesos enrere, sembla ser que fins i tot 
doncs s’accentua setmana rere setmana, i per tant presenta un panorama 
sobretot, insisteixo, a la ciutadania moltes vegades fosc, no?  I aquesta 
situació de crisis afecta també lògicament, com no pot ser d’una altra manera, 
les administracions i afecta lògicament, com no pot ser d’una altra manera, el 
mateix ajuntament.  I la primera afectació és directament amb els ingressos.  
S’ha citat, s’ha esmentat ja, aquest any són 2 milions d’euros de menys els 
que arriben de la participació de l’Ajuntament en els ingressos de l’Estat, i això 
condiciona molt l’elaboració d’uns pressupostos.  I també condiciona molt, 
evidentment, l’elaboració d’uns pressupostos el fet de que es vagi decidir, i en 
nostre grup hi va donar recolzament, a que atesa aquesta situació de crisis 
que afecta la ciutadania, enteníem que era necessari fer un esforç i que 
crèiem que fins i tot anys anteriors ja hagués estat necessari.  Van preferir, 
l’equip de govern, fins i tot el grup majoritari de l’oposició, pujar taxes i 
impostos un 4%.  Nosaltres allò no ho vam considerar convenient.  Hem 
considerat convenient aquest any la congelació de taxes i impostos, 
precisament per no afectar més els ciutadans.  Però evidentment tot això té 
unes conseqüències.  Lamento, els hi he de recordar de tant en tant que 
vostès van aprovar aquest 4% d’increment.  I això té unes conseqüències en 
l’elaboració dels pressupostos, no?, perquè obliga a un exercici de contenció.  
Però ens podem quedar en el discurs de dir: escolti’m, estem fent un exercici 
de contenció de la despesa i també podem fer una altra cosa, que és fer-lo de 
veritat.  És a dir, no només dir-ho sinó a més a més fer un exercici de 
contenció de la despesa.  Perquè clar, jo sentir expresions de dir: escolti’m, la 
despesa ordinària baixa.  I veus les xifres i dius: home, la despesa ordinària 
que puja... l’any passat pujava 60 millons d’euros i aquest any puja 61’4 
milions d’euros, baixa.  Diu, bueno, jo, per baixar entenia una altra cosa que 
no és ben bé això de passar de 60 a 61’4.  És cert que hi han hagut factors 
que han estat favorables per la quadratura dels pressupostos, segurament 
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tristos i malaurats, no?, perquè el fet de que el capítol de personal per primera 
vegada en molts anys descendeixi no és fruit d’una política del govern 
municipal respecte de la política de personal, i que hi hagi una voluntat de 
contenir la despesa, evitar que s’incrementi, etc., etc., etc., sinó que és fruit de 
la casuística dels IPCs, i els IPCs han volgut que aquest any els treballadors 
municipals vegin com els hi... els convenis signats, doncs vegin que com se’ls 
hi baixa, d’alguna manera, les mensualitats, i això té la seva repercusió en el 
pressupost.  Més enllà d’això no hi ha un esforç real de contenció, nosaltres 
no veiem que hi hagi un esforç real de contenció pel que fa en el pressupost 
ordinari. 
 
També dit això i emmarcat en la situació de crisis a què jo em referia 
anteriorment, creiem que dos són les actuacions importants o més importants 
que té que fer en aquest cas l’Ajuntament envers els seus ciutadans, i se 
n’està complint una.  I quan dic: dos són les funcions, és una la de suport a la 
gent, ajuda a la gent, estar al costat de la gent, i això em consta que s’està 
fent.  Es pot millorar, hi hauran coses que no acabaran de funcionar bé; tant 
se val, ens consta que hi ha un esforç, hi ha un esforç econòmic, hi ha un 
esforç de personal i s’intenta estar al costat de la gent.  Tant se val els 
matisos.  I això necessàriament ho hem i ho volem valorar.    
 
Ara bé, ens agradaria poder valorar també altres polítiques, altres polítiques 
que es desprenguessin del pressupost ordinari.  Bé, n’hi haurà en 
l’extraordinari, en el d’inversions hi haurà alguna actuació que comentaré tot 
seguit; sí, però també ens agradaria que fossin polítiques que portessin el seu 
recorregut.  I ens hem de lamentar que hi han unes polítiques que han estat 
pràcticament inexistents en aquesta ciutat i en aquest govern, i segurament té 
un nom d’una regidoria.  S’ha fet bé la promoció econòmica de la ciutat al llarg 
dels anys?  A la vista de la situació en la que estem, s’ha fet bé la promoció 
econòmica de la ciutat al llarg dels anys?  A la vista del que... de les xifres, de 
com evoluciona el mercat de treball a la nostra ciutat, de com evolucionen 
determinats sectors a la nostra ciutat, algú pot estar content de com ha 
evolucionat la promoció econòmica de la nostra ciutat?  Nosaltres 
particularment no ho estem.  Nosaltres particularment no ho estem.  Però el 
que ens dol més és que el regidor responsable de la promoció econòmica 
estigui cofoi de la seva activitat.  Escolti’m, miri, ho lamento, nosaltres no 
podem estar satisfets de la situació ni de l’evolució de la promoció econòmica.  
I era el segon aspecte de la crisis o de les actuacions que nosaltres entenem 
que des de l’administració s’han de fer per fer front a la crisis.  S’ha d’ajudar la 
gent, sí, per descomptat, però també s’ha d’ajudar a que la ciutat creixi 
econòmicament, i aquesta ha sigut una mancança al llarg dels anys, i aquesta 
continua sent una mancança que es posa de manifest en el pressupost que 
avui ens porten a aprovació.  Per tant, insisteixo, des del punt de vista del 
pressupost ordinari, estem davant d’una situació que se’ns presentava una 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

oportunitat, oportunitat en el sentit de que se’ns obligava, se’ls obligava a 
l’equip de govern a fer un esforç de contenció de la despesa, però que en 
canvi han optat per no fer aquest esforç de contenció, de continuar amb un 
pressupost mínimament expansiu, però expansiu, ni que sigui mínimament, i 
per tant, també per no donar respostes a determinades necessitats 
específiques de la societat en aquest moment actual.  Tot sigui dit de pas que 
la quadratura del pressupost ordinari també és possible gràcies a l’aportació 
específica de l’Estat amb el segon pla FEIL.  Aquest 1’4 milions d’euros que 
es consigna com a pressupost ordinari i que és fruit –ho deia el senyor 
Sanabra també-, sí que és pressupost ordinari, perquè per Llei està estipulat 
que això sigui d’aquesta manera, però hem de tenir en compte, cal tenir 
present que aquesta és una aportació que tindrem únicament aquest any i 
l’any que ve ja veurem, i l’any que ve ja ho veurem.  Per tant, amb una certa 
precarietat que a nosaltres sincerament ens preocupa.  Ja sé que potser des 
del govern em diran: bueno, pues l’any que ve ja ens hi trobarem, ja mirarem 
com ho resolem, no?, però en qualsevol cas nosaltres no volem deixar de 
passar per alt de fer aquesta consideració.  
 
Dit això, dit això voldria fer uns comentaris sobre el pressupost d’inversions.  
No vull atabalar tampoc amb massa xifres, se n’han donat moltes, però sí que 
vull fer unes consideracions generals sobre les inversions.  I nosaltres, i aixins 
li hem ofert en l’equip de govern en el llarg dels últims dies, la possibilitat 
d’intentar arribar a un acord, bàsicament sobre dos qüestions, que tenen el 
seu reflex pressupostari i que explicaré tot seguit, no?  Una primera qüestió.  
Mirin, aquest any vostès recorren a quatre milions d’euros de crèdit per 
finançar les inversions.  És cert. L’any passat van ser més diners als que van 
recórrer en el crèdit.  Però també és cert que l’any passat, a l’exercici 2009, no 
es va poder obtenir tot el crèdit que vostès volien obtenir.  No va ser possible, 
no van trobar el finançament.  És a dir, el problema que molts ciutadans es 
troben a l’hora d’anar a buscar finançament per als seus projectes és un 
problema que també pateix el mateix Ajuntament.  Hi ha hagut la dificultat i la 
impossibilitat d’obtenir una part del crèdit consignat per les inversions de 
l’exercici anterior.  I aquesta part, i vostès aixins ens ho han manifestat, haurà 
de significar baixes en inversions de l’exercici anterior.  Per tant, no es 
materialitzarà, no es realitzarà el pressupost d’inversions de l’exercici 2009.  I 
aquest és l’antecedent, i aquest antecedent entenem que d’alguna manera té 
que marcar l’actual projecte de pressupost i les inversions que es preveuen en 
aquest projecte de pressupost.   
 
Nosaltres el que els hi vam plantejar era el següent: escolti’m, si amortitzem 
durant aquest exercici 2010 1.855.000 euros, nosaltres creiem que el crèdit 
que hauríem de demanar per finançar inversions no hauria de passar dels 2 
milions d’euros.   D’aquesta manera garantim un cert equilibri, no incrementem 
en excés l’endeutament, compartim la reflexió del regidor de la CUP respecte 
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dels efectes d’aquest endeutament sobre les finances municipals a mig 
termini, no ja a llarg termini, a mig termini.  És una preocupació que ve de 
temps i que es torna a posar de manifest ara actualment, i per tant enteníem 
que era una bona oportunitat en el moment en què el sistema bancari té 
barreres per accedir-hi i per accedir al crèdit, i també aquestes barreres les té 
l’Ajuntament, dir: escolti’m, intentem no demanar més crèdit d’allò que 
s’amortitza.  I òbviament això pot condicionar les inversions, sí, pot 
condicionar les inversions però tampoc no massa, perquè vostès convindran 
amb mi que amb els 11 milions d’euros del Pla FEIL, del Pla Zapatero de 
l’exercici 2009 i els 7... del 2009, sí, i els 7 milions d’euros, menys 1.400.000, 
és a dir, 5.600.000 euros del Pla 2010, que no estan inclosos en el pressupost 
d’inversions, escolti’m, ja és un paquet important d’inversions que es poden fer 
i que es fan a la ciutat, no?  Per tant, intentar reduir dos milions d’inversions 
creiem nosaltres que no hagués estat d’un esforç excessiu.    
 
A partir d’aquí nosaltres fem propostes i fem consideracions.   Unes seran 
possibles, d’altres no seran possibles, però en qualsevol cas no volem deixar 
de fer les consideracions.  La primera consideració, i la faig inclús més... de 
més abast, eh?, miri, una consignació d’1.200.000 euros per a la construcció 
de l’auditori.  Miri, d’entrada, permeti’m que posi en dubte la necessitat de 
construir un auditori de 5 milions d’euros ara en aquests moments.  Miri, ho 
posem en dubte.  Segurament aquest és un projecte ambiciós, és un projecte 
bo per a la ciutat, és un projecte bo per al Nucli Antic, però miri, 5 milions 
d’euros ara en aquests moments, amb la que està caient, doncs permetin-se 
que com a mínim ho posem en crisis.  Primera circumstància. 
 
Segona circumstància.  Es pacta o es condiciona un sistema de pagament, 
després ja mirarem... acabarem de mirar els números a través de la informació 
que ens pugui donar l’empresa municipal PIVSAM, però en principi, el 
pagament d’aquestes obres, el pagament d’aquest auditori té que ser a 
posteriori de la seva execució, i la seva execució no s’acaba fins a l’any 2011.  
Per tant, no hi hauria consignació pressupostària al 2010.  Sí, sembla ser que 
hi han compromisos, ja acabarem d’esbrinar per què ara hi han aquests 
compromisos i abans no hi eren, o amb la concessionària, amb el primer 
adjudicatari sembla que no hi eren, i hi són amb el segon concessionari.  
Bueno, ja ho acabarem d’esbrinar el per què, però la realitat és que a 
nosaltres ens ha sobtat que aparegués aquesta partida pressupostària en el 
pressupost del 2010.   
 
Després, si m’ho permeten, home, hi han detalls que com a mínim 
estèticament, que els podem entendre, eh?, perquè al darrera hi han persones 
i totes les circumstàncies de les persones nosaltres les podem entendre, però 
escolti’m, a nivell estètic nosaltres no acabem d’entendre.  Estem en ple debat 
públic sobre la prolongació de l’edat de jubilació dels treballadors, hi ha una 
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certa revolució social sobre la proposta del govern del Partit Socialista 
d’allargar l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys.  I nosaltres consignem en el 
pressupost una partida pressupostària per fer jubilacions anticipades.  No, no, 
si entenem perfectament, hi poden haver circumstàncies personals al darrera, 
hi ha un conveni, etc., etc., però com a mínim entendran que estèticament, 
que estèticament, escolti’m, això és lleig.  Amb el debat social que hi ha al 
carrer i amb la por al cos que s’ha posat en els treballadors i treballadores 
d’aquest país, i diu: escolti, pues miri, l’Ajuntament destina 150.000 euros a 
jubilacions anticipades de treballadors municipals.  Bueno, com a mínim, 
permetin que manifesti la nostra estranyesa respecte d’aquesta circumstància.  
Home, que a aquestes alçades... ja sé que són compromisos anteriors, però 
deixin-me criticar-ho també.   
 
Algun dia haurem de fer comptes de lo que ens costa Neàpolis, no de lo que 
ens costa només, no, i del cost de lo que ens ha costat Neàpolis i hem deixat 
de fer altres coses.  Avui es tornen a posar 850.000 euros per Neàpolis.  Sí 
que és un crèdit, que és el trasllat del Canal Blau, etc., etc., etc.  Canal Blau, 
per cert, al final m’hi referiré també.  No pel cost que representa, no pel cost 
que representa, però bàsicament deixin-m’ho dir, escoltin, saben que no és 
possible transmetre en directe... tindrem molta fibra òptica, senyor Álvaro, 
molta fibra òptica per tota Vilanova.  Saben que avui no és possible transmetre 
aquest Ple en directe, el Ple de pressupostos, el més important de l’any, 
perquè l’enllaç analògic, no de fibra òptica, analògic amb el puig Montgròs 
s’ha espatllat?  Ho saben això?  Ho saben?  Bueno, escolti’m, 850.000 euros 
Neàpolis. 
 
Escolti’m, i després no podem evitar de comparar partides i un troba que sí 
que vindrà una subvenció del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 200.000 euros. Ens sembla molt bé, pel circ.  
Però convindran amb mi que, clar és que a Vilanova hi han més de 6000 
aturats, i quan un es pot mirar els pressupostos i veu: l’Ajuntament de 
Vilanova destina 267.000 euros al circ i 250.000 euros als emprenedors.  És a 
dir, té més prioritat el circ que les activitats pels emprenedors d’aquesta ciutat, 
per generar llocs de treball.  Escolti’m, miri, com a mínim nosaltres no 
compartim aquestes prioritats, i això ho volem fer palès.  Com permetran 
també una altra inversió de 800.000 euros en jardineria, fruit d’un contracte, 
fruit d’un contracte, d’acord, però insisteixo, sobten determinades cantitats, 
determinats imports per determinats projectes i contrasten amb altres 
projectes que segurament respondrien molt millor i d’una forma molt més 
acurada a les necessitats que avui en dia tenen els ciutadans d’aquesta ciutat, 
que no pas, que no pas alguns dels projectes que vostès inclouen en 
aquesta... en aquest projecte de pressupost. 
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Per tant, una de les premises que nosaltres li vam posar sobre la taula era 
reduir el crèdit per inversions com a màxim a 2 milions d’euros.  I li vam posar 
una altra qüestió sobre la taula, que tindrem oportunitat de debatre avui en 
una altra ocasió i que, com a mínim, vull esmentar, que és la injustícia de les 
contribucions especials.  Ja ho vàrem esmentar en un prec la setmana 
passada, va ser objecte també d’una moció deu fer cosa d’un any i mig, i 
enteníem i entenem que no és massa, massa just que els veïns del Nucli 
Antic, en el qual hi ha en marxa tot un projecte d’intervenció integral per 
rehabilitar el Nucli Antic, perquè es reconeix que és una zona degradada 
urbanísticament i socioeconòmicament, tinguin que pagar contribucions 
especials, mentres a moltes altres zones de la ciutat, per sort, i això és una 
bona notícia, doncs no han hagut de pagar perquè hi han subvencions del 
100%.  I ens sembla que això és una injustícia.  I nosaltres vam demanar a 
l’equip de govern que intentessin reparar aquesta injustícia i que tingués la 
seva plasmació pressupostària.  I el nostre desig era i és que aquestes 
contribucions especials, les que s’imposaran avui, sí també, però les que ja 
s’han cobrat sobre el Nucli Antic en les tres ocasions anteriors, fossin 
descomptades directament a les persones que han hagut de pagar aquestes 
contribucions especials perquè no es veiessin afectades per elles.  No ha 
estat possible una entesa.  Nosaltres hem plantejat aquestes qüestions, hi han 
hagut alguns temes a sobre la taula, no ha estat possible reduir el crèdit, no 
ha estat possible atendre tampoc la petició entorn a les contribucions 
especials, per tant no ha estat possible l’entesa.  I per tant la nostra valoració 
també global del pressupost, en la meva intervenció crec que ja s’ha... s’ha... 
s’ha vist quina era l’orientació, serà la de votar-ho en contra, no?  Valorant 
aquells aspectes que entenem que pot tenir aquest pressupost, perquè en té 
alguns.  Insisteixo, el suport a les persones per a nosaltres és un aspecte 
importantíssim... i el pressupost... i l’acció dóna bastanta resposta a aquestes 
necessitats, però el pressupost no dóna resposta a moltes altres necessitats 
que té plantejats en aquest moment la ciutat.   
 
Jo volia acabar amb una pregunta.  No sé si val la pena, perquè ja l’hem 
introduït, però home, és que en temes de telecomunicacions, que és una cosa 
que saben perfectament que a mi m’agrada molt, perquè m’encanta molt i de 
tecnologies de la informació.  Jo puc estar molt satisfet de que tinguem fibra 
òptica que uneixi tots els edificis municipals de la ciutat, i n’estaré molt satisfet, 
però és que el que em pregunto és: avui en dia el problema d’aquest 
Ajuntament, el problema d’aquesta institució és aquest?  Com els més de 
6000 aturats que hi han a la nostra ciutat podran aprofitar aquesta xarxa de 
fibra òptica.  Sincerament, són unes prioritats que sentim, que ens poden 
agradar a nivell personal, però que creiem que no responen, ni de bon tros, a 
les necessitats que té plantejades en aquest moment la societat i els 
vilanovins i vilanovines.  Per això el nostre grup no podrà donar suport en 
aquesta proposta de pressupost. 
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ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bona tarda.  Bé, el 26 de gener, ara fa just quinze dies, tenia lloc la primera 
reunió de la Comisió Informativa en què es tractava el tema del pressupost 
municipal 2010.  És el tema més important que es parla en aquest Ple, perquè 
d’aquest pressupost depèn que les paraules es puguin convertir en fets.  En 
base a aquesta primera informació que se’ns va lliurar fa quinze dies, el nostre 
posicionament va ser que era positiu que s’hagués augmentat la partida de 
Serveis Socials, però que en moments de crisi no n’hi ha prou amb això i que 
calien mesures de promoció econòmica i ajuda als emprenedors.  També vam 
manifestar des del primer moment que consideràvem que continuava sent un 
pressupost poc ajustat i que hi havia partides innecessàries, excessives i que 
s’havien de reduir.  En aquell moment no disposàvem encara del pressupost 
d’ingresos, per la qual cosa vam explicar molt clarament que el nostre 
posicionament definitiu dependria de l’examen final de tota la documentació.  
Així ho vam remarcar en tot moment, cosa que voldria recordar en aquests 
moments a alguns mitjans que ho han oblidat.  
 
El 2 de febrer va tenir lloc la segona reunió informativa sobre els 
pressupostos, durant la qual ja vam tenir accés a tota la informació.  Això fa tot 
just una setmana.  En vistes de la documentació completa i molt especialment 
l’examen dels ingresos previstos, vam considerar que havíem d’ampliar el 
nostre posicionament.  Si inicialment parlàvem de mancances, perquè faltaven 
partides destinades a la promoció econòmica i hi havia poc control de la 
despesa, ara hem afegit que és un pressupost que creiem que no és 
realitzable, un pressupost irreal perquè a l’apartat d’ingresos hem detectat, 
creiem, estem convençuts que s’hi han consignat ingresos que no són 
realitzables.   
 
Per tant, avanço el vot del nostre grup en contra d’aquests pressupostos per 
tres motius: en primer lloc perquè és un pressupost inadequat, creiem que no 
soluciona els problemes, que és un pressupost no orientat a ajudar la ciutat a 
sortir de la crisi.  En segon lloc, perquè és un pressupost ineficient, perquè no 
es controlen les despeses, no hi ha una veritable contenció de la despesa.  I 
en tercer lloc perquè creiem que és un pressupost irrealitzable, perquè es 
consignen ingresos que no són realitzables.   
 
Passaré a detallar totes aquestes afirmacions.  I començaria pel primer punt.  
Aquest pressupost està orientat a solucionar els problemes de la ciutat?  Quin 
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és en aquests moments el principal problema?  Tots estarem d’acord en que 
és l’atur.  Aleshores, quan parlem d’atur no ens podem limitar a parlar d’ajudes 
socials, amb això no n’hi ha prou, hem de treballar per crear ocupació, hem de 
treballar per defensar el dret de les persones a tenir feina.  Aquest segon 
aspecte creiem que no es recull en aquest pressupost.  La partida de 
Promoció Econòmica o partides de suport als emprenedors no hi ha res 
destacable en el pressupost ordinari.  Nosaltres hem fet moltes aportacions en 
els darrers mesos, hem presentat mesures de xoc durant el Ple de l’estat de la 
ciutat, hem fet propostes a les ordenances, hem presentat diverses mocions.  
Cap d’aquestes propostes ha estat acceptada.   
 
I d’ajudes socials detectem que aquesta no és pas la partida que més s’ha 
incrementat en aquest pressupost, la partida d’ajudes socials, que tant s’ha 
estat parlant aquestes darreres setmanes, s’incrementa 400.000 euros, però 
la resta, fins a un milló d’euros, s’incrementa bàsicament la partida de neteja 
viària i jardineria.  Un total de 800.000 euros. També veiem que les ajudes 
directes a les famílies no s’augmenten, cosa que creiem que hauria de ser 
així.  Però en canvi observem que la partida de personal de l’Alcaldia, que ha 
pujat respecte a l’any passat, puja més que la partida de personal de Serveis 
Socials.  Ens ha sorprès que un pressupost orientat a les ajudes socials tingui 
menys partida en personal d’aquest departament, que en el personal 
d’Alcaldia.  Per tot això nosaltres considerem que és un pressupost que no 
soluciona els problemes, no és un pressupost orientat a ajudar la ciutat a sortir 
de la crisi. 
 
Segon aspecte.  Creiem que no hi ha un veritable pla de contenció econòmic.  
No es controlen prou les despeses.  L’apartat de personal sí que és cert que 
aquest any s’ha reduït lleugerament degut a la diferència entre l’IPC previst i 
l’IPC real.  Però l’evolució del personal en els darrers deu anys ha estat d’un 
augment d’un 150%.  Hem passat de 500 treballadors a finals del 2000, a més 
de 700 treballadors ara, i això tenint en compte grans... que hi ha una gran 
part que s’ha externalitzat, com és la neteja viària.  Per altra banda ens trobem 
amb coses tan curioses com que es paguen 341.000 euros de lloguers, 
mentre l’edif... ja ho ha citat alguna altra intervenció, mentre l’edifici dels antics 
jutjats porta en obres des de l’any 2005 i aquest any no hi ha cap partida en el 
pressupost per acabar aquesta obra.  Només la bastida, que vam veure durant 
bastants anys a davant d’aquest edifici, ens va costar 250.000 euros.  Amb tot 
lo que ens portem gastat fins ara en lloguers, bastides i altres coses, creiem 
que aquest edifici ja podria estar acabat.  És una llàstima. 
 
També destacable que es continua aportant anualment més d’un milló d’euros 
a Neàpolis, entre inversió i despesa corrent.  I estalvi de despesa corrent per 
inversions zero euros en deu anys.  I mentre les inversions es van consignant 
any rere any i no s’acaben d’executar.  Tanquem els exercicis... ara en 
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aquests moments hem vist l’estat d’execució del pressupost i hi han més de 
20 millons d’euros d’inversions pendents.  Veiem que el pavelló Isaac Gàlvez, 
que està consignat des de l’any 2006, encara no s’ha començat.  El pavelló de 
l’Arjau, l’edifici dels antics jutjats –com ja he comentat abans- i la façana 
marina, marítima, quan s’acabarà el seu arranjament?  També és una partida 
que està atrassada en el pressupost.  La llista és llarga. 
 
Ademés sabem que l’any 2009 s’han hagut de donar de baixa inversions per 
falta de finançament.  En definitiva, creiem que per tot això es pot afirmar que 
no s’estan controlant les despeses i que no s’és capaç d’adaptar el pressupost 
de l’Ajuntament a la nova realitat.  
 
Amb tot això, passo al darrer punt, que creiem que hi han ingressos que s’han 
consignat per quadrar el pressupost.  El senyor Sanabra ha comentat el tema 
de l’IBI.  Ens sorprèn que sense haver-hi augment de... en els impostos, 
augmenti l’IBI de l’any 2009 a l’any 2010 900.000 euros.  El senyor Sanabra 
ens ha explicat un motiu, però a nosaltres ens ha sorprès que al Pla de 
Sanejament que es va aprovar a l’estiu aquest increment no hi era, només 
s’augmenta 400.000 euros l’IBI.   Per tant, ens estranya molt que aquesta 
partida s’incrementi 900.000 euros.   
 
En quant a les multes, evidentment som coneixedors de que la Diputació 
cobra més multes que no pas quan ho gestiona directament l’Ajuntament, però 
ens estranya també un augment d’1.400.000 euros d’un pressupost a l’altre.  I 
el senyor Sanabra ens ha comentat que sí, que aquest any ja s’està veient 
que hi han més ingressos, però de fet, lo que tenim en aquest moment són 
més ingresos consignats, però no pas cobrats. 
 
Aquests són els tres motius pels quals el grup municipal de Convergència i 
Unió votarem en contra del pressupost que presenten.  Repeteixo, perquè 
creiem que és un pressupost inadequat, perquè no soluciona els problemes; 
és un pressupost ineficient, perquè no es controlen les despeses, no hi ha un 
veritable pla de contenció; i tercer, perquè és un pressupost irrealitzable, 
perquè es consignen ingresos que no són realitzables. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies senyor alcalde.  Ara fa uns mesos, el Ple d’aquest 
Ajuntament aprovava la proposta de taxes i d’impostos per a aquest any 2010.  
Com vostès saben, un increment del 0%, és a dir, congelació de la càrrega 
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impositiva, amb un IPC que ha estat finalment superior a al 0%, tal i com ja 
deia el regidor d’Hisenda en aquell moment, i amb el cost d’uns serveis que 
prestem des de l’Ajuntament encara més superiors.  El cost del contracte de la 
neteja viària i la recollida de residus urbans, per cert, senyor Rodríguez, amb 
l’ampliació d’un 12’5% més de personal, que actualment està a l’atur.  En el 
cost del servei de la jardineria, amb la incorporació de 15 persones que hi 
estan treballant i abans estaven a l’atur.  El cost del transport i d’escombraries 
dels residus, el cost de l’aigua potable i el seu subministrament, el cost del 
manteniment de les llars d’infants, el cost del transport urbà, el cost del 
contracte de manteniment a la via pública, amb persones que abans estaven a 
l’atur i ara hi estan treballant.   
 
Malauradament, una vegada més hem de parlar de la crisi que ens afecta, i 
molt.  Ja al setembre del 2008 aquest govern municipal va aprovar tot un 
seguit de mesures de xoc, alhora que treballàvem per la planificació a mig i 
llarg termini.  Estem treballant, i molt, en afrontar aquesta situació.  Amb 
política pressupostària, amb mesures com uns tributs que acompanyen el 
manteniment i la creació d’activitat econòmica, en el manteniment de les 
inversions municipals, en la contenció en la despesa del pressupost municipal 
ordinari.  En el suport a les persones, en el foment de l’ocupació, en l’atenció a 
les necessitats socials, en les accions per al foment de l’habitatge social, en 
l’aplicació de noves bonificacions, en la millora dels avantatges per als 
diferents col·lectius, en la promoció del voluntariat per atenció i prevenció a 
persones amb risc d’exclusió social.  I com no, també, en afavorir l’activitat 
econòmica.  Ja dèiem que per al pressupost del 2010 caldria aprofundir en 
aquestes mesures i en això treballaríem, en donar resposta a les necessitats 
dels ciutadans i les ciutadanes en recuperar l’activitat econòmica com a ciutat 
que... en un context de crisi general.   
 
I el pressupost que avui es presenta és la mostra real de que en això estem i 
que aquesta és la nostra prioritat.  Un pressupost adequat a les necessitats 
actuals, però també futures de la ciutat, en l’educació i en la prestació de 
serveis socials com a pilars fonamentals en què es basa el nostre estat del 
benestar.  Per a aquest govern és irrenunciable, en aquests moments de 
dificultats, l’ampliació dels serveis destinats a les persones i en especial als 
col·lectius més desfavorits.  És també davant de situacions difícils, quan els 
costos socials han de ser assumits de forma solidària per tots nosaltres, per la 
ciutadania, on qui té més i qui pot més ha de contribuir en major mesura en 
aconseguir que cap ciutadà o ciutadana resti exclòs dels diferents serveis 
municipals.  I la proposta que avui es presenta garanteix aquesta premisa.   
 
La ciutat no pot parar-se ni un instant en esdevenir encara més una ciutat més 
justa, més solidària i més equilibrada.  Amb inversions potents i necessàries 
que milloren i molt la nostra ciutat.  La reurbanització del centre urbà i del nucli 
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antic no només permet una mobilitat pensada per a les persones, sinó que 
respon també a un model de ciutat i a un model també de foment d’activitat 
econòmica.  Les diferents inversions als barris, des de Santa Maria de 
Cubelles i el Fondo Sumella fins a la Bòbila, des del Tacó i l’Armanyà fins al 
barri de Mar i el Prat de Vilanova.  Des de les inversions a les platges, per 
cert, amb totes les certificacions de qualitat i de medi ambient possibles, fins a 
les polítiques d’estalvi energètic i de sostenibilitat mediambiental.  Des de les 
escoles fins als centres esportius, des del remodelat Teatre Principal fins a la 
nova pista d’skate.  
 
Calia, doncs, fer un esforç molt considerable de contenció de la despesa i de 
redistribució de la mateixa per al pressupost del 2010.  I ho hem fet sense 
renunciar al model de ciutat que defensem.  Un model que té molt presents les 
necessitats socials de les persones i que busca millorar la seva qualitat de 
vida.  Un model de ciutat territorialment cohesionada, diversificada 
econòmicament i dinàmica i orgullosa de la seva identitat.  Però aquest esforç 
no l’hem fet sols, hem trobat també la complicitat i l’esforç de les altres 
administracions, tant de la Generalitat com de l’Estat.   
 
Ja dèiem en el programa electoral del PSC per a Vilanova i la Geltrú, que 
lluitaríem per aconseguir aquelles inversions necessàries per a la ciutat i així 
ho hem fet.  La construcció d’un nou hospital a la ciutat és l’exemple clar del 
nostre compromís amb la ciutadania, que serà una realitat d’aquí a poc temps.  
Hem demostrat que complim amb allò que diem i fins i tot amb allò que no 
diem.  El cobriment del torrent de la Pastera.  Una actuació històricament 
reivindicada per la ciutat.  
 
I en especial el barri de Mar, serà també una realitat d’aquí a no res.  Que 
juntament amb el Pla de millora urbana del barri de Mar, el nou Institut de 
Secundària del barri, el nou Centre d’Atenció Primària Integral, la 
peatonalització de la rambla de la Pau i d’altres inversions previstes, fan que 
aquella barrera psicològica que durant anys ha existit entre el barri de Mar i la 
resta de la ciutat, quedi trencada definitivament.  I seguirem treballant, com ho 
estem fent fins ara, de forma sèria, coherent i prudent, en aconseguir que 
d’altres barreres, aquestes ja físiques, del barri quedin eliminades per sempre.   
 
Parlava de les inversions d’altres administracions i a ningú se li escapa que el 
Fons Estatal d’Inversió ha estat un instrument molt útil per al nostre 
ajuntament.  El Centre Cívic del Molí de Vent, el de la Sardana, la millora del 
torrent de Sant Joan, els espais interiors de l’Armanyà, la plaça de la Cucanya 
al Tacó, el canvi d’enllumenat al barri de Mar, etc., ens ha permès seguir 
treballant en l’aposta decidida i clara de cohesionar la ciutat, i això passa per 
la inversió als diferents barris.  I en això seguim i seguirem amb el nou Fons 
Estatal.  Amb la renovació de l’enllumenat públic per tot el barri de Ribes 
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Roges i amb la supressió de les barreres arquitectòniques del propi barri, 
esdevenint un barri, el de Ribes Roges, accessible en la seva totalitat.  Amb la 
renovació també de l’enllumenat públic d’una part molt important del barri de 
Sant Joan, amb criteris també d’estalvi energètic, que ens permetrà reduir la 
despesa energètica en un 40% en aquests dos barris.  Estem parlant d’uns 2 
milions d’euros que, sumats als 3 milions d’euros invertits en els darrers anys, 
resulten una inversió molt potent en la millora de l’enllumenat.  Amb el 
cobriment del torrent de la Pastera, que ja he esmentat abans, amb millores 
en el mercat central, així com d’altres inversions en xarxes telemàtiques.   
 
Hem trobat en la Generalitat, amb l’actual govern d’esquerres, una 
administració propera al nostre Ajuntament.  Que s’ha fet seus els problemes 
de la ciutat i que està donant respostes clares i concretes a les nostres 
necessitats.  Les noves escoles dels últims anys, el Centre d’Atenció Primària 
Integral, l’Institut d’Educació Secundària al barri de Mar, el Projecte de Llei de 
barris, que tant està contribuint en la millora del nostre nucli antic, amb 
polítiques culturals, esportives, educatives, etc.  Amb programes de suport als 
col·lectius amb majors necessitats, amb l’acollida i integració dels immigrants, 
amb els plans d’ocupació, tallers d’ocupació i d’altres accions que han permès 
la integració laboral de persones en atur.  Amb l’aposta per la formació i 
l’ocupació que, juntament amb l’instrument que aquest Ajuntament s’ha dotat, 
l’Institut Municipal d’Educació i Treball, està donant resposta a milers de 
ciutadans i ciutadanes.  Han estat 2’1 milions d’euros aportats per la 
Generalitat en polítiques formatives i ocupacionals. Amb inversions en 
infraestructures tan necessàries per al nostre territori, com la C-15, que unirà 
Vilanova i la Geltrú i Manresa, el tren orbital, etc.  
 
En això seguirem, en aconseguir les inversions que són necessàries per a la 
nostra ciutat, siguin competència o no municipal.  La prova està clara: els nous 
jutjats, la Comisaria dels Mossos, les noves escoles de primària i de 
secundària, la promoció pública d’habitatges, la rehabilitació de barris, el nou 
hospital a la ciutat.  En definitiva, que una ciutat no es pot aturar un sol instant, 
que volem seguir treballant en aquest repte tan motivador i engrescador que 
és la nostra ciutat i que som conscients que encara queda molt per fer i molt 
per solucionar.  Però que ens sentim amb la il·lusió i amb les ganes de seguir 
treballant en l’objectiu de cercar una ciutat més justa, ecològicament 
sostenible, una ciutat cohesionada, amb igualtats per a tothom i que sigui un 
referent territorial. 

 

 
I evidentment, a la proposta que avui presenta el regidor d’Hisenda, el grup 
municipal Socialista hi votarà a favor. 
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ALCALDE 
 
Molt bé.  Doncs té la paraula el senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Gràcies.  Intentarem anar condensant les diferentes intervencions, les 
diferentes preguntes i, en tot cas, hi ha coses que... que també podem 
contestar en Comisions Informatives, coses amb més detall, no?  Jo crec que 
hi ha... els tres grups de l’oposició parlen sobre el tema de que falten 
polítiques de risc, falten polítiques de promoció econòmica, no?, la paraula 
risc l’ha empleat el regidor Arrufat, no?  Jo penso que no s’hauria d’oblidar 
ningú dels que estem aquí que hi ha un pacte local per l’ocupació, pacte local 
que hi ha a l’Ajuntament a través de l’IMET, que hi ha els agents socials, les 
centrals sindicals a nivell de Vilanova o de la comarca, i hi ha l’ADEG, que és 
aquí on nosaltres apostem per realment fer una forta política de promoció 
econòmica.   
 
Mirin, això és una cosa ja personal, perquè també no sé tot el govern què pot 
opinar, els altres regidors del govern, però es pot fer molta demagògia sobre 
això, i ara en aquests moments de que no fem res, pels aturats i pels 6000 
aturats i en tot això es pot fer molta demagògia.  Jo penso que nosaltres 
n’estem fent.  El que passa que això és difícil i s’ha de fer a poc a poc.  A poc 
a poc vol dir que nosaltres, ho he dit abans, també fem coses.  Sí que amb 
això pal·liem mig any el tema de donar feina a la gent a través dels plans de 
col·laboració i dels plans d’ocupació i dels tallers d’ocupació.  Sí que és 
possible que en moments determinats es hagués tingut de preveure, algú diu, 
més sòl industrial i fer més captació d’empreses.  Bueno, també n’hem fet 
d’això, el que passa que ara calia matxacar, que la cua ara, després d’aquesta 
diríem davallada, ara tots... tots, eh?, tothom es veu amb cor d’opinar de que 
tothom, no el govern municipal de Vilanova, sinó que tothom... es veu que 
tothom ho ha fet malament, tothom, perquè a tot arreu hi ha aturats i a tot 
arreu hi ha problemes.  De tota manera, si les xifres es poden inflar o desinflar 
i uns poden opinar que en una comarca podrem sortir més endavant o més 
endarrere de l’atzucac, etc., etc. 
 
És veritat el que diu el senyor Pinilla, és veritat, perquè són números... 
 
ALCALDE 
 
El Quim Arrufat. 
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ALBERT SANABRA 

El senyor Arrufat.  És que sempre dic el senyor Pinilla, no sé perquè em va... 
 

 
ALCALDE 
 
En sóc testimoni.  Li passa a totes les reunions.  Ho sento, per la part que ens 
toca.  Vull dir, només per fer... 
 
ALBERT SANABRA 
 
El que diu el senyor Arrufat de l’augment de la càrrega financera.  És veritat 
perquè és una simple divisió i cada, cada any doncs pot ser que el crèdit 
doncs pugui anar augmentant el que devem sobre el total que... que tenim 
consignat.  I això serà veritat en base o en funció de si durant X anys el 
pressupost s’estanca, que és el que ha passat aquests dos últims anys, és 
clar, la càrrega financera puja, el tant per cent pot ser perillós de que pugi.  Si 
el pressupost, com tots pensem que pugui passar, a partir del 2011 doncs 
s’augmenta, no queda congelat en aquests 70 milions d’euros d’inversions o 
60 milions de l’ordinari, encara que el que hàgim de pagar de càrrega 
financera augmenti, que augmentarà, si el pressupost augmenta el tant per 
cent doncs... pot ser, eh?, estic parlant en condicional, pot ser que baixi.  Però 
si és veritat que és una cosa que hem de vigilar i és important tindre-ho en 
compte. 
 
Una altra cosa de que vostè diu, i home, deixi’m dir-ho, perquè li he explicat 
això a la Comisió Informativa.  Nosaltres hem posat a les portes de 
l’Ajuntament un servei d’informació i telefonia llargament doncs diríem que jo 
hi he anat al darrere i he anat al darrere per dugues raons, una perquè et surt 
més econòmic i l’altra perquè d’aquesta manera tenim més policia al carrer.  
Perquè és clar, vostè ja agafa i fa un gir i diu: ens costa 125.000 euros que 
ens haguéssim pogut estalviar.  Jo sap que ho faig al revés: tindre tres policies 
aquí, 365 dies l’any, són 5’8 policies efectius, 5’8 per 40.000 euros que ens 
costa un policia, costa, eh?, no cobra, costa un policia.  Imaginin, estalviem la 
meitat de diners.  O sigui, ens estava costant el doble del que realment 
pagarem.  En tot cas el que m’han de dir és per què no fa temps que ja ho 
feia.  En tot cas fa dos o tres anys que ja ho hagués tingut de fer. 
 
Hi ha hagut una cosa que diu: és que el pressupost normalment surten de 71 
milions i acaben 105.  No, en tot cas poden acabar en 71.500.000.  El que sí 
fem cada any –això em sembla que l’interventor ho va explicar en una reunió-, 
el que sí fem cada any és un cop ja s’ha aprovat ara el pressupost inicial, ell, 
totes les partides que no han estat executades l’any anterior d’inversions, les 
afegeix a llavorens al pressupost global.  Per això és possible que quan surti 
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la primera liquidació a partir d’aprovar el pressupost, la primera, l’estat 
d’execució, no surti ja en 71, ja realment surtin 105, 110 o 120.  Tot depèn del 
que portem arrastrant l’any passat.  Però com a màxim el que pot variar, el 
que poden... el que podem aconseguir els regidors de les administracions 
d’aquests contractes que fem o aquestes subvencions finalistes, tirant, tirant, 
tirant llarg, pot ser mig milló d’euros al cap d’un any, i tirant llarg, eh?  No sé si 
es referia a això o no, sinó ja ho aclariríem després. 
 
La Xarxa de Municipis de la Diputació aquest any... aquesta legislatura, 
perquè la Xarxa de Municipis va per legislatures, ens ha donat 1’8 milions 
d’euros.  1.800.000 euros.  Que quan la vam demanar anaven destinats a 
l’auditori.  El que passa que ho vam consignar en dos anys, l’any passat n’hi 
havia 1’5 i l’altre any hi havia 0’3.  Per tant, la realitat són 1’8, però amb 1’5 
consignats al 2009 i 300.000 al 2008. 
 
Ha fet esment a una partida de vigilància d’estaciona... a veure, de vegades 
un any respecte a l’altre el muntant d’una veu que hi ha en una Regidoria, els 
mateixos regidors ens diuen a Hisenda que les subdividim perquè la realitat és 
que després amb ells segurament els hi va més bé.  D’altres diuen que les 
ajuntem perquè també els hi va més bé.  Per tant, de vegades des d’Hisenda 
el que fem és una mica, no sempre, però el que fem és el que ens demanen 
els regidors, no?  En aquest cas, el regidor de Mobilitat ens va dir que 
poséssim aquesta vigilància d’estacionament del Far perquè no és ni més ni 
menys que fer lo que ja estem fent ara, que és a l’estiu, em sembla que són 
els tres mesos d’estiu, posar uns vigilants a l’estacionament del Far perquè 
sinó –en sóc usuari personalment- a partir d’un moment determinat la pujada 
de Sant Cristòfol, si no es talla l’accés a la pujada, allò és un... a partir de les 
12 hi ha un caos i a l’estacionament del Far també hi ha un caos.  Per tant, 
durant aquests tres mesos es lloguen un parell de persones a través, no sé, 
de Vilanova Aparcaments, i a llavorens es posa allà.  Això ja es feia, fa dos 
anys que es feia i es treia d’una partida global que per fer-ho més transparent 
el regidor ens va... ens va demanar això, no?   
 
No sé si hi ha alguna cosa més que dallonses...  Sí, el mercat exterior.  
Realment no hi arribem.  Tenim un problema amb el tema del mercat exterior.  
Hem solucionat el problema del mercat exterior d’aquí, hem solucionat, hem 
solucionat un problema doble, que era que s’ha anat reordenant, no sé si està 
ja reordenat del tot la situació física, i també el cobrament.  Això sembla ser 
que en aquests moments estigui solucionat.  Però no està solucionat el de la 
Collada, que és que hi havia una altra diríem empresa que feia el cobrament, 
però que no el feia.  Ara sembla ser que ja s’ha acabat la concessió amb 
aquesta altra empresa a la Collada i esperem que a partir del 2010 això 
funcioni.  Per això pràcticament hi posem i consignem casi bé, una mica 
menys, però casi bé la totalitat de que hi havia al 2009, no? 
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Sobre les despeses de lloguer, que tenim moltes despeses de lloguer, bé, això 
també és un clàssic de cada any.  És veritat, tenim les despeses del lloguer 
del carrer Llanza, tenim les despeses del lloguer de l’edifici d’aquí radere on hi 
ha Hisenda i Tresoreria, tenim les despeses de lloguer de... de la Policia 
nacional.  Tal i com li vaig dir en una Comisió Informativa no sé quants anys 
les tenim aquestes de la Policia nacional, però jo diria que des de fa molts.  I 
és veritat que quan s’acabi aquest edifici d’aquí al costat, el dels antics jutjats, 
aquí junt amb l’Ajuntament, doncs aquestes despeses de lloguer segurament 
haurien de desaparèixer perquè algunes regidories d’aquestes que estem 
dispersades por ahi, hauríem de venir a raure aquí.  Però mentre la situació és 
aquesta i és la que hi ha.  Sí, sí, estem pagant aquestes despeses de lloguer. 
 
Les subvencions als grups municipals i sous dels regidors, també és un 
clàssic del seu grup.  Abans el senyor Pinilla i ara vostè.  És veritat.  Deixin-me 
dir, que no ho he dit, però se suposa que es deu haver donat per sentat de 
que per segon any consecutiu els regidors no... no s’apuja el sou dels 
regidors, tant si són del govern com si són de l’oposició, i les aportacions 
també que es fan als grups municipals.  L’any passat aquestes aportacions 
van reduir-se, aquest any es continua mantenint tot igual.   
 
I els 250.000 euros del pressupost que hi havia del projecte de l’Espai Jove, a 
hores d’ara surt en blanc, vostè, tal com diu, l’estat d’execució, perquè a hores 
d’ara no els tenim.  Si no els tenim, si tenim la seguretat de que no els tindrem, 
el que farà l’interventor és dona’ls de baixa.  Evidentment, si no han de venir, 
es donaran de baixa.  El projecte sí que em sembla que s’està fent o s’està 
acabant en aquests moments mitjançant la PIVSAM, no? 
 
Si m’he deixat alguna cosa, podem fer una segona intervenció, no? 
 
El senyor Rodríguez, per part del Partit Popular, ha dit que aquesta setmana 
hem estat en contacte un parell o tres de vegades sobre la possibilitat o 
l’acostament que hi podia haver-hi de veure què podíem fer en el pressupost, 
no?  Ell tal, ho ha explicat perfectament, fil per randa com ha anat i ha anat 
exactament com ho diu ell.  Plantejava en nom del seu grup la reducció, la 
necessitat de reduir aquest préstec de 4 milions.  És clar, i jo he fet esment, 
sapiguent que diria això abans, de que ja l’hem retallat la meitat aquest 
préstec, o sigui, de 8 millons al 2009 passem a 4 milions al 2010.  Vam estar 
parlant ell i jo partida per partida del pressupost d’inversions a veure què es 
podia anul·lar.  I evidentment, els 850.000 euros que mitjançant Canal Blau va 
agafar el crèdit per poguer fer el traspàs de Canal Blau, aquest crèdit no el 
podem treure, és un compromís que va agafar Canal Blau, per tant tampoc els 
deixarem en calçotets, per dir-ho d’alguna manera.  Per tant, aquest crèdit els 
hi hem de donar, estem obligats a dona’ls.  I totes les altres partides, una 
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radere d’altra.  Per tant, no podem anul·lar, no podem reduir el crèdit de 4 
milions.  Segurament, segurament podríem reduir alguna veu de 50.000 
euros, de 60.000, de 35.000, però tampoc era, penso, el que ens demanava el 
grup Popular.  Aquest esforç no el podíem fer.  Penso que l’esforç l’hem fet 
reduint de 8 milions a 4.  Penso que s’ha fet.  Perquè també deuen ser 
conscients de que moltes regidories, moltes, també volien que hi hagués més 
inversió per a aquestes regidories. Hi ha altres regidories que pràcticament no 
s’inverteix res, o s’ha reduït la inversió que altres anys sempre hi havia en 
aquestes regidories. 
 
El... les jubilacions, home, aquí no sé si podem fer molta demagògia o no 
sobre la gent que es vol jubilar abans dels 65 anys.  El govern central pot 
proposar a la Comisió interparlamentària del pacte de Toledo, paraules 
texturals del ministre Corbacho, pot proposar una cosa, i en aquests moments 
la realitat n’és una altra, la llei n’és una altra, per tant els funcionaris es poden 
jubilar als 65 anys, però si volen es poden acollir, si han cotitzat abans de l’1 
de gener de l’any 68, si no recordo malament, a la jubilació anticipada.  Si hi 
ha cinc persones que han demanat això, doncs molt bé.  També hauria de dir, 
i això no se’ns escapa i ningú s’ha de sentir ferit, de que rejovenir el personal 
de l’Ajuntament també és... també és bo, no?, i per tant també ens va bé que 
entri gent jove, amb altres diríem tecnologies, amb coneixements informàtics, 
que persones a partir dels 60 anys doncs no tenen, o no tenim, que jo aquest 
any també en faig 60.   
 
El circ. Miri, això és allò del got ple i... el got mig ple i el got mig buit.  L’any 
passat posàvem 250.000 euros pel Circ La Vela i cap per a l’Espai 
d’Emprenedors.  Aquest any continuem posant 260.000 euros pel Circ La Vela 
i posem 250.000 euros per a l’Espai d’Emprenedors.  Penso que... mirem-ho 
sota aquest punt de vista positiu.  No si posem 260... és clar que aquí som 25 i 
cada u pot opinar una cosa diferent sobre aquest tema.  De tota manera, miri, 
jo de tant en tant hi vaig allà a la Vela i escolti’m, està ple, està ple de gent.  A 
l’estiu, a l’hivern, ara per Nadal... està ple de gent.  La gent ho deu valorar 
també que fem aquestes coses, no?  I sí que no ens surt cap per mans.  
Nosaltres hem de posar 70.000 euros perquè la Generalitat només ens en 
dóna 200, però aquest és el negoci, és el pacte i és tot el... tots els convenis 
que fem a la Generalitat el 100% no el tenim pas mai.  Déu n’hi do aquest, 
perquè normalment acostumen a ser del 50%.   
 
Del tema de contribucions especials, com que segurament en parlarem al punt 
següent, doncs ja... ja ho acabaríem d’aclarir en el punt següent. 
 
En la intervenció de la senyora Lloveras, de Convergència i Unió, el primer 
punt era del de tots, o sigui, comú, això de falta de mesures de promoció, per 
tant, econòmica, ja ho hem dit.  Un pressupost no realitzable.  Ingressos que 
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no es faran.  Miri, no em faci sortir la vena aquella de xuleria, no?, vull dir, ja 
ho veurem l’any que ve, d’aquí a un any.  Ara d’aquí a un mes l’alcalde haurà 
de firmar o de signar la liquidació de l’any 2009.  Home, llavorens, llavorens 
encenguin foc a llavorens.  Realment l’any passat el 2008 va anar malament i 
tots sabem perquè va anar malament.  Va anar malament perquè hi havia cinc 
partides on realment doncs vam punxar.  Però jo penso que aquest any 2009 
només cal que mirin els diaris i escoltin les notícies, tot el desembre del 2009 i 
tot el gener del 2009, la cantitat d’ajuntaments que estan “plorant” perquè no 
arriben a fer el pressupost del 2009 i perquè no poden fer el 2010, perquè 
diuen: és que hem tingut una davallada del 200, o d’X per cent en l’impost 
d’obres.  Doncs miri, l’Ajuntament, al 2009, l’Ajuntament de Vilanova al 2009 
l’impost d’obres que va posar 650.000 euros n’ha recollit 670.000.  Cony, casi 
la vam quadrar.  Sí que n’hem tornat, perquè ja hem explicat perquè.  
L’ajuntament que va preveure els millons que hem posat per l’IBI, que també 
l’any passat algú va dir: escolti, està augmentant un 7% l’IBI.  L’IBI del 2009 
sobre el 2008 es va augmentar en valor absolut un 7%, i algú va dir: com pot 
ser que augmentant el 4% et surti el 7%?  Doncs ha sortit, ho tenen al 
pressupost d’exe... a l’estat d’execució.  També ho hem fet.  Si ara acostem, 
perquè realment podem fer els milions que diem, home, és perquè ens ho 
hem mirat.  Costarà, costarà, i tant que costarà!, però bueno, hi hem d’anar al 
radere.  Per això hi hem d’anar al radere, perquè sinó... 
 
No hi ha contenció de la despesa.  Aquí segurament deu ser un problema de 
llenguatge, perquè si des del primer any que hi som vostè i jo, des del primer 
any que som aquí, mai ens hem passat de despeses, en tot cas no vénen els 
ingressos.  Per tant, què vol dir: no hi ha contenció de la despesa?  Contenció 
de la despesa voldria dir que si tenim 60 milions de pressupost de despesa, 
en tenim 64 o 65.  Però si tenim aquesta contenció del 60, que normalment no 
s’acaba mai amb els 60, sempre falten 2 o 300.000, home, contenció de la 
despesa jo diria que hi és.  I jo diria que els altres regidors ja s’exclamen prou 
perquè hi ha contenció de la despesa.  No hi ha contenció de la despesa del 
2010 sobre el 2009?  Home, sí, excepte a tres regidories, i ho he dit ben 
clarament quines eren.  Totes les altres o tenim el mateix pressupost, o n’hi ha 
que baixen, o n’hi ha que baixen.  Precisament una regidoria que baixa en el 
capítol II més capítol IV, és Alcaldia.  Baixa.  No perquè sigui l’alcalde i perquè 
jo... però baixa.  I en canvi ell diu no: però per capítol I puja.  No, home, no, 
Alcaldia jo diria que vostè ho sap perfectament, el que passa que ha volgut 
donar això de dir: a Alcaldia es gasten més diners per capítol I que a Serveis 
Socials.  Cuidado, Alcaldia, quan parlem d’Alcaldia, és Alcaldia-Membres de la 
Corporació.  Per tant, dintre del capítol I d’Alcaldia hi ha personal d’Alcaldia, 
personal de Secretaria, en aquest cas concretament, i a més a més tots els 
sous i Seguretat Social dels regidors que estem aquí.  Per tant, és... si diu que 
és més que Serveis Socials deu ser veritat, però és més que Serveis Socials i 
també deu ser més que Comunicació i més que... Cultura no ho sé, perquè hi 
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ha les biblioteques, per tant allà tenen molta gent.  Per tant, sí que és així, 
però com a capítol II + IV baixa. 

 

 
Diferència entre consignat i cobrat.  Consignar, intervenció consigna quan té 
un paper, un document dels qui ens donen la subvenció conforme arribarà.  
Per exemple, la subvenció de baix a Mar a través de la Generalitat, del 
passeig Marítim, d’1’5 milions d’euros.  Consignem 1’5 milions d’euros.  
Cobrat? S’ha cobrat o no s’ha cobrat, però nosaltres sabem que tard o d’hora 
rebrem aquest 1’5 milió d’euros.  Per exemple, els 250.000 euros de l’Espai 
Jove, no està consignat perquè encara no sabem si els cobrarem, però les 
multes, les multes la Diputació ens diu: tantes multes, per més o menys una 
mitjana, bueno és igual, ells ho sumen, no és una mitjana, ells van fent multa 
per multa, són tants diners; per tant, aquests diners es consignen.  Una altra 
cosa és el final, haurem de donar baixes, clar que haurem de donar baixes 
després.  També li haig de dir que dels papers que tenen vostès als papers 
que tinc jo, avui, crec que avui abans de venir al Ple, hi ha una diferència de 3 
o 400.000 euros en més, perquè això els hi vaig dir a la Comisió Informativa 
que els papers que els hi havíem donat de les multes la Diputació va un mes 
endarrere, per tant encara no ho teníem.  En aquests moments ja ho tenim.  
Per això jo he dit que en tenim 3 milions de consignats i em sembla que ara 
estem a 1’3, a 1’3 cash que hi ha diners a l’Ajuntament.  Però a partir d’aquí 
aquests 1’3 durant tot aquest any, per executiva, anirem rebent diners que ja 
veurem fins quan arriben.  Evidentment que no arribaran a 3’2, això està clar 
que no arribaran a 3’2. 
 
I segurament que em deixo alguna cosa i si hi ha un altre torn doncs els hi puc 
contestar, eh? 

ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
S’agraeixen les explicacions fetes pel regidor Sanabra, però la preocupació 
continua estant.  Quan... crec que.. bé, referent a algunes intervencions, quan 
parla, quan ha parlat en la primera intervenció, en l’explicativa de reducció del 
personal, que la partida de personal s’havia aconseguit reduir en 300.000 i 
evidentment ha posat el tema de l’IPC pel mig, que és el que... que també 
ajuda a que s’ha externalitzat serveis, s’han externalitzat i per això baixa el 
capítol I, però no baixa el que s’acaba pagant igualment per personal.  També 
ha fet menció, quan ha llegit al principi doncs una sèrie de dades que 
reforcessin la gestió feta en temes pressupostaris d’inversió, etc., de 
l’Ajuntament, no d’aquest últim any, sinó d’aquesta legislatura, d’aquest 
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mandat, ha citat entre altres una... algunes dades que ens han deixat força 
preocupats, sobretot la que feia la referència al Club de la Feina i valorava que 
23.000 visites en un any és un bon indicador del Club de la Feina.  El Club de 
la Feina jo crec que no es mesura per visites, es mesuraria per contractes, 
amb contractes tancats, no per visites.  No és cap bona notícia que el visitin 
23.000 persones el Club de la Feina, ni és una bona notícia per la mateixa 
gestió.  O sigui, l’indicador aquí en seria un altre. 
 
Nosaltres... el regidor del PP ha tret el tema de l’auditori.  Nosaltres continuem 
pensant, perquè així ens ho hem cregut des del principi... des del principi 
d’aquest mandat, que Vilanova també generarà activitat econòmica essent 
referent i exercint la seva capitalitat en l’àmbit de la cultura, cosa que ara feia 
anys, fa anys que no exerceix i encara segurament estem lluny de que sigui 
capital cultural, del Garraf o del Penedès sencer.  I per això de l’auditori no 
hem dit res, ja ens sembla bé l’assignació.  Ara, també vam dir que a nosaltres 
ens semblava bé l’auditori, però també un auditori que pogués fer més d’una 
funció, que fos un espai que fos preferentment destinat a audició, però que 
pogués desenvolupar més d’una funció, perquè no sabem quants altres 
equipaments podrem fer, hi ha escassetat de places en el Teatre Principal, el 
Teatre Principal no és un teatre de 2.000 places, no s’hi pot fer de tot.  Aquest 
auditori en tindrà 400 o 450 i també demanàvem que tingués més d’una 
funció, cosa que segurament no tindrà al final, que anirà destinat a audició. 
 
Nosaltres tampoc hem entès, i així ho vam comentar a la Comissió i el regidor 
Albert Sanabra tampoc és expert en això i tampoc ens ho va saber resoldre 
del tot, que era els 125.000 euros en xarxa de fibra òptica per la... No hem 
entès, per una raó per la que deia el Santi Rodríguez, quan esmentava que si 
això era prioritari o no en l’actual situació, però bueno, entenem que si s’ha 
posat és prioritari, però nosaltres no entenem per què és l’Ajuntament que fa 
aquesta xarxa de fibra òptica i no...  
 
Bé, nosaltres hem buscat, com a grup a l’oposició hem buscat en el 
pressupost, després de l’anunci de l’hospital, hem buscat partides que anessin 
destinades a... o que vinguessin a propòsit de l’hospital, i per a aquest any no 
n’hem trobat.  Vull dir, és obvi que l’anunci ha estat recent etc., però com a 
grup a l’oposició les hem buscat i no hem trobat.  Però tampoc n’hem trobat de 
partides que vagin relacionades amb una de les inquietuds amb què, sí, hem 
repetit molts anys, ai, moltes vegades en aquest Ple, que ens inquieta, que és 
el Port.  Vull dir, tampoc hi ha una vinculació entre el Port i els pressupostos 
municipals que també ens inquieta.   
 
El regidor Tomàs Álvaro ha dit que l’Oficina Jove està en marxa, i és exemple 
a la Secretaria de Joventut, igual que exemple ho era –això ens va dir- 
l’equipament juvenil previst, que també havia estat molt ben valorat i com a 
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motiu de la seva exemplaritat, etc., i del seu... la seva... bueno, fantàstic 
disseny, etc., i concepció de barreja d’espais, etc., això mereixeria la 
subvenció que ara sembla ser que no hi és.  No hi ha, els 250.000 euros pel 
projecte no hi són, els pagarà PIVSAM o els pagarà l’Ajuntament, però 
aquests de moment no hi són ni hi ha més consignacions d’enlloc més per fer-
lo aquest equipament juvenil, i ens preocupa.  Ens preocupa perquè nosaltres, 
quan ens vam posicionar sobre l’equipament juvenil vam dir que molt 
benvinguda la subvenció, si realment era així, que era 4 milions i ho pagava 
gairebé tot l’Estat, a través d’un pacte amb la Generalitat i no sé què, molt 
benvinguda, tot i que nosaltres discrepàvem de la meitat del projecte, de l’èxit 
de la meitat del projecte i de la necessitat de la meitat d’aquell projecte.  Per 
tant, si finalment no hi ha d’haver ajudes i ho ha de fer l’Ajuntament, també 
proposem ja des de la CUP, com es pot deduir lògicament, que aquell projecte 
sigui la meitat.  Ja sabem a quina meitat ens referim de l’equipament juvenil.  
Vull dir, nosaltres no veiem clares aquell munt d’oficines i a més a més 
prevèiem que en pocs anys aquell munt d’oficines podien acabar fent una altra 
funció que no fos per a joventut i, per tant, reforçar el projecte del... de la sala 
multifuncions, que llavorens també podríem qüestionar si és de joventut o no, 
o és en general una inversió de Vilanova i no pas estrictament de joventut. 

Bé, evidentment no estem d’acord amb l’afirmació que ha fet en Santi 
Rodríguez de que es pugui comparar el circ amb els emprenedors, aprofitant 
que les xifres són similars.  No hi estem d’acord.  Pensem que... i hi hem estat 
donant voltes, hem vist la partida del circ, hem pensat en la situació de crisi, 
hem pensat en tot, i pensem que igualment si l’Ajuntament, si el govern és 
capaç de buscar partides fora de Vilanova, que vinguin a Vilanova, pel tant per 
cent d’inversió que suposa a l’Ajuntament, que és menor del que posa la 
partida que ve de fora, com és el cas de la Vela, endavant, perquè això farà 
augmentar el pressupost.  En qualsevol cosa no, evidentment, no en qualsevol 
tema, però endavant.  I reafirmem la nostra voluntat de donar capitalitat 
cultural a Vilanova, que li manca i que ha de caminar cap aquí.  Per tant, 
també benvingut.  I efectivament la Vela s’omple. 
 
I finalment, per posicionar... sí, un altre clàssic del nostre grup, com ha dit el 
regidor Sanabra, però també és un clàssic de la no resposta, o almenys... és 
el sou dels regidors i les subvencions dels grups.  Nosaltres no és amb relació 
a l’any passat, o amb relació a fa dos anys, nosaltres en general considerem 
que les subvencions als grups són excessives, que s’ha subvencionat 
extraordinàriament el grup principal de l’oposició, és excessiu, és gratuït, a 
més a més, és excessiu i pensem que els sous dels regidors haurien de ser 
exemple a la ciutat, i mirant mitjanes de sou a Vilanova, dels treballadors i 
treballadores de Vilanova, hi hauria d’haver una contenció en aquesta 
despesa, però no una contenció... això, que fos a la vegada estalviadora de 
diners i, per tant, que es pogués destinar diners a altres partides, però també 
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exemplar davant d’una població doncs que ni és rica ni ara mateix té gaire 
feina. 
 
I per acabar de posicionar el grup de la CUP, bé, la CUP en aquests 
pressupostos hi votarà en contra i votarà en contra perquè tal com s’han 
plantejat a nosaltres ens falta molta informació.  És a dir, no sabem en 
aquests... tal com estan plantejades ara els ingressos per transferència 
corrent de les altres administracions, tal com està plantejat ara les inversions 
que es faran, els finançaments que trobem a faltar i que hem citat: de 
l’hospital, de l’equipament juvenil, d’altres inversions que hem citat que 
considerem més importants que anar pagant lloguers, com és l’acabament de 
l’edifici de l’Ajuntament, nosaltres aquests pressupostos no els podem votar.  
Quan el regidor Albert Sanabra ara ha volgut explicar perquè jo havia dit que 
ara teníem 71 milions aquí en aquests pressupostos, però que a final de 
l’exercici segurament seran molts més els milions d’euros que hi haurà i que, 
per tant, no tenim suficient informació per jutjar.  No crec que em referís a 
això, em referia a totes les transferències de capital d’altres administracions 
que es poden acordar, pactar durant aquesta... durant aquest exercici i que 
llavors es poden sumar aquí.  Aquestes nosaltres les desconeixem, les 
desconeixem, no sabem quines estan en negociació, quines estan en curs, 
quines estan a punt de tancar, quines es tenen previst, quines... ja no només 
les que van per concurs públic i els projectes, que són força diners, eh?, no 
són projectes tots de 10.000, 150.000 euros, eh?, el que he citat abans, que fa 
una setmana surt al DOGC, que se’ns ha rebutjat, no surt la quantitat perquè 
els denegats no surt la quantitat, però els aprovats van entre 200.000 i 
1.000.000 d’euros.  Vull dir, no és, no és poca cosa. 
 
Però en tot cas el que des de la CUP ens referíem era al fet que totes les 
inversions, diguéssim, les transferències que es facin a l’Ajuntament per fer 
inversions o per fer programes, o el que sigui, que s’acordin durant aquest 
any, de forma extraordinària, que es pactin políticament, etc., nosaltres no les 
tenim aquí, però tampoc tenim ni tan sols la previsió d’allò que s’estigui 
acordant.   Per tant, nosaltres hem de deduir d’aquest pressupost que no hi 
haurà Espai Jove, que no hi haurà equipament juvenil.  Ho hem de deduir, que 
aquest any no es començarà a construir, perquè amb 100.000 euros, vull dir... 
vindran les excavadores i marxaran, però no faran res més.  I llavors hem de 
deduir això d’aquest pressupost.  I amb aquesta informació nosaltres no 
podem votar altra cosa que votar en contra, perquè de poques inversions que 
hi ha, moltes de les que s’havien estat parlant al 2009 no hi ha consignat, no 
hi ha diners, no apareixen les partides, no... evidentment la regidora... la Neus 
Lloveras n’ha citat algunes que fa anys que s’arrosseguen.  Nosaltres n’hem 
citat unes altres com l’edifi d’aquí al costat de l’Ajuntament per substituir uns 
lloguers, etc.  Si per tot això no hi ha partides, no es podrà tirar endavant, 
doncs nosaltres amb aquesta informació que hi ha ara i sense saber si hi ha 
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acords polítics que avancin en aquest sentit, doncs nosaltres no podem votar 
a favor d’aquest pressupost.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Breument.  Aviam, al mes de març estava consignada de forma 
adequada, el fet dels 200.000 euros, 200.000 euros, no 250, 200.000, que ho 
hem confirmat de paraula, però per tant les coses de paraula no es poden 
consignar en els pressupostos, perquè un pressupost pressuposa allò que 
passarà, i si no passa no s’hi pot posar.  I aquest any precisament no s’ha 
posat, però al mes que ve, al mes de març sí, al mes que ve, estarà 
consignada la partida del pagament del projecte de l’Espai Jove.  Això és el 
que en aquests moments sabem de cert, però tenim tot l’any per treballar i no 
defallirem.  Una altra cosa és que finalment vindran o no vindran els calés, 
això és una altra història.  Però la nostra feina és aquesta i la dels tècnics i 
cercar i els diners.  I hi han opcions per trobar els diners, perquè hi han 
fórmules que permet en aquests moments trobar aquests diners precisament 
amb acords que hi han amb Diputació, en temes de cada cinc anys, la Xarxa, 
etc., etc., és a dir, és a dir, hi ha maneres de poder aconseguir aquests diners. 
I la feina dels regidors i del primer regidor de la ciutat, que és el senyor 
alcalde, és precisament aconseguir que aquests recursos ens vinguin.  I així 
ho hem fet sempre des del 1999 fins ara, que hem quintuplicat o sextuplicat 
els calés que ens venien de la Generalitat i els que es reben ara.  Això és una 
realitat i, com deia el Linares, fefaent, eh? 
 
Llavors, una altra cosa és que quan apareix la paraula Neàpolis, no sé si els hi 
agafen escalfreds, esgarrifances, es posen neguitosos, unes coses... i a mi 
això em motiva, la veritat.  Perquè és el que hi ha, no?  En aquest sentit mireu, 
la Regidoria... abans Neàpolis i Canal Blau, era una Regidoria que era la 
mateixa Regidoria compartida, i moltes vegades queden les veus posades.  I 
clar, quan veuen Neàpolis 800.000 euros, doncs els hi agafa aquest atac. No, 
no és per a Neàpolis, això és per pagar precisament l’equipament que són 3 
millons d’euros de Canal Blau Televisió i que en el seu moment... però això no 
vol dir que de per vida hi posem aquests 800.000 euros.  Hi posem aquests 
diners perquè era préstec dels 3 millons d’euros, que en el seu moment vam 
acordar tots plegats i que es passava cada any, mitjançant inversions, i es 
paga Neàpolis.  No, no, lo que és l’ens EPE Neàpolis no rep cap mena de 
diner d’inversió aquest any ni l’any passat per poder fer res d’això.  
Exactament, però perquè quedi clar.  Això per una banda. 
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És allò de les veus i les partides que a vegades la feina que hi ha també per 
part dels tècnics i dels polítics de que possiblement no aclarim les XX partides 
i nombres que hi han, no?  Però el cert és aquest que ara ja no és la mateixa 
regidoria.  I després, jo personalment crec que des del 1999 que tinc 
responsabilitat de govern aquí, 200 treballadors no han entrat en aquest 
ajuntament, més de 200 treballadors no.  Jo crec que això, mirin-s’ho bé i ara 
no és moment, perquè no tinc tot el... però 200 treballadors li puc assegurar 
que no han entrat de nou en nou.  Una antra cosa és que hi hagin serveis que 
s’hagin fet, evidentment, amb contractes amb capítol II, precisament perquè 
també la ciutat ha crescut.   
 
I després les dèries o allò que li encanta al senyor Rodríguez, que és les 
tecnologies d’informació i comunicació.  Un és cofoi per la feina que fa, no 
perquè el resultat sigui... Un, quan fa política, i vostè que fa molts anys que ho 
fa al Parlament i aquí a l’Ajuntament, sap que un se sent satisfet amb allò que 
fa i vostè, tot i estar a l’oposició, perquè sempre ha estat a l’oposició i no ha 
governat mai, doncs se sent cofoi de la seva feina que fa com a oposició.  
Doncs un es pot sentir cofoi quan fa una cosa.  Una altra cosa és el resultat 
que això et pugui donar.  Això per una banda. 

 
Segona cosa.  Vostè mateix ho sap, el polígon Santa Magdalena.  Es 
queixava de que els industrials no tenien allí ni ADSL.  Escolti, s’ha aprovat i el 
projecte, i a més a més si vostè hagués vingut l’altre dia al Consell 
d’Administració ho hagués vist, però com que no va venir no ho sap, doncs 
precisament que quedaran connectats tots amb fibra, perquè tots puguin fer 
també la seva xarxa.  I a més a més l’esforç de la Generalitat, i vostè ho sap 
perquè està... és Diputat en aquesta Comisió, () un sistema Wimax perquè els 
industrials i els empresaris no es poguessin quedar penjats i tinguessin 
Internet, que no ho tenien en aquests moments, no?  Per tant, s’ha fet feina. 

 
La segona.  Vostè, quan convé parla del lideratge del territori, perquè Vilanova 
ha de ser... Caram, quan parlem del tema de la fibra, a vostè no li sembla bé 
en cap cas que l’hospital de Vilanova, l’hospital de Sant Antoni no pugui estar 
connectat amb fibra amb els CAPs de baix a Mar i es pugui fer una Intranet i 
una Extranet i que via IP, amb la màxima immediatesa els expedients es 
puguin veure d’una banda a l’altra, gràcies en aquest cas al que és el tema de 
la fibra, i que tots els equipaments públics puguin estar interconnectats entre 
ells.  No li sembla bé, això?  Això és una bona inversió.   

 
I després... abans ja li deia al senyor Arrufat, quan aquest govern de la 
Generalitat i l’Ajuntament fa la Llei de barris i es fa una actuació urbanística en 
un barri, això no és dinamitzar l’activitat econòmica?  Quan aquí l’Ajuntament 
té una empresa que es diu Promoció Industrial Vilanova, Societat Anònima 
Municipal, i desenvolupa polígons industrials perquè es posin naus, això no és 
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desenvolupar activitat econòmica?  Quan des de l’IMET, o es crea l’IMET, que 
era l’antiga Paperera, i es treballa tot el tema de la formació, ocupació, etc., 
etc., etc., això no és fomentar l’activitat econòmica?  Quan aquí a Vilanova es 
fa el millor Carnaval del món, això no és fomentar l’activitat econòmica?  O és 
que el Carnaval no genera activitat econòmica a la ciutat?  O és que la festa 
no genera activitat econòmica a la ciutat?  Per tant, tot té repercusió.  No tot 
és perquè el nom posa que no existeix, per cert, Regidoria de Promoció 
Econòmica.  Mirin-s’ho bé, fa tres anys que no existeix aquesta regidoria.  Es 
diu: Regidoria de Desenvolupament Local, Cohesió Social –en aquest sentit- i 
Promoció de la Ciutat.  Digui-li com vostè vulgui, però Promoció Econòmica no 
és.  Però Promoció Econòmica és la suma de moltíssimes coses i per tant 
no... vostè quan convé condensa, i quan convé explota.  Quan convé vostè fa 
la seva intervenció, i està en el seu dret, que per això sempre ha estat a 
l’oposició i és un discurs fàcil en el seu cas, no?  I repeteixo, el mateix cas que 
la Vela, el tema de la Vela és una qüestió de lideratge.   
 
Aquí diem que si Vilanova, Vilanova sí, Vilanova no, doncs escolti, si aquesta 
ciutat té la capacitat de que hi hagi aquesta escola-residència del circ i que 
Vilanova és el llideratge d’aquest tema, escolti, serà que no han passat aquí 
mocions en el tema del Trapezi, serà que no hem signat un compromís amb la 
Conselleria de Cultura precisament perquè faci inversions en aquesta ciutat i, 
com li explicava al senyor Sanabra, ha de fer una aportació de diners a aquest 
Ajuntament perquè es pugui fer el tema de la Vela.  Clar, quan convé hem de 
ser líders, quan convé no hem de ser líders.  I vostè ha fet avui molta 
demagògia, eh?, senyor Rodríguez, n’ha fet molta avui, eh?, perquè... vaja, 
fins baix, perquè ell diu... però fins baix, eh?, ha estat un d’aquells de dir: 
vinga, fot-li i que com que ens queda un anyet a aquests del PP, vinga.  Ha 
estat durillo.  En aquest sentit crec que vostè té millor discurs, i vostè ho sap 
allò que diu tothom, no?, aquest xicot és que és del PP, però avui senzillament 
ha estat, per a mi, patètic.  Gràcies, senyor Rodríguez. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras, ai, perdona, Santi.  M’he... no, no, per al·lusions no, per 
ordre, és l’ordre, és l’ordre, m’he confós. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Suposo que entendran que tinc vàries coses a les que contestar, 
no?  I començaré pel final.  Miri, estic cofoi del meu discurs d’avui, perquè si el 
regidor d’Esquerra Republicana pensa que ha sigut patètic vol dir que he estat 
encertat.  Per tant, escolti’m, em sento satisfet del discurs que he fet avui.  I 
per tant li agraeixo doncs d’alguna manera el seu... eh?, la seva locució, que 
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lo que fa és, d’alguna manera, assegurar-me de que efectivament em dóna la 
impresió de que he encertat en alguna de les diagnosis que he fet.   
 
Vostè diu: escolti’m, la Regidoria de Promoció Econòmica no existeix des de 
fa ja tres o quatre anys.  No, si no cal que ho digui, si és que és una evidència 
que no existeix.  És una evidència des de tots els punts de vista.  Des del punt 
de vista del nom i des del punt de vista de la realitat.  No, no, és una 
evidència. Ja li explicava abans, no?   
 
Però jo també volia comentar altres coses, no?  I alguna amb relació sobretot 
a la intervenció del portaveu del grup socialista.  Molt breument.  Nosaltres... jo 
no sé el concepte de demagògia que vostè ha vist en la meva intervenció.  Jo 
no he parlat de l’hospital.  Perquè clar, l’hospital no és una... no és un 
equipament que s’hagi de fer amb els pressupostos municipals.  Però quan he 
sentit parlar amb el portaveu del grup socialista de l’hospital, dic: “tate, perill”.  
Perquè aquí poden passar dos coses, una, o fa demagògia, cosa que jo he 
intentat no fer en aquest tema, o dos, aquí passa algo.  Sí, i ho entendran molt 
fàcilment.  Perquè vostès es posen les medalles de que estan lluitant per 
aconseguir inversions a la ciutat, com a ara quines?  CAPI de baix a Mar, sí, 
amb l’esforç financer de l’Ajuntament, sí.  IES de la Sínia de les Vaques, sí, 
amb l’esforç financer de l’Ajuntament.  Posar l’hospital en el mateix sac vol dir 
que també aquest equipament l’haurà de finançar aquest Ajuntament?  No ho 
sé, li pregunto, perquè clar, vostè ho ha posat tot en el mateix sac, no?  Jo no 
m’hi he referit amb aquestes obres, ja saben la meva opinió, i la meva opinió 
és que aquest govern és feble davant del govern de la Generalitat del mateix 
color polític.  No ha reivindicat les inversions que necessita aquesta ciutat.  
Escolti’m, no conec cap altra ciutat de Catalunya que els CAPs se’ls paguin 
els ajuntaments, ni que els IES els paguin els ajuntaments.  I sentim regidors i 
sentim ajuntaments criticar el govern de la Generalitat perquè no s’aborden les 
inversions.  I exigir aquestes inversions.  No, aquí callem, i ho paguem, i 
después ens autolamentem.  Escolti’m, insisteixo, eh?, jo no li he volgut treure 
el tema de l’hospital, el tema de l’hospital entenc que no és un tema que ha de 
sortir dels pressupostos municipals, però bueno, ja que s’hi posa, escolti’m, 
tampoc no està en els pressupostos de la Generalitat.  Però bueno, tant de bo 
aquest projecte tiri endavant.   
 
I el cofoisme al que feia relació el senyor Álvaro, escolti’m, nosaltres no ens 
sentim satisfets quan fem un bon discurs o un mal discurs, ens sentim 
satisfets quan les coses que entenem que són bones per a la ciutat es fan, i 
ens és igual qui les faci.  I ens sentim satisfets que després de quinze anys, i 
vostè ho sap perfectament, demanant que es mantingués un hospital en 
aquesta ciutat, i vostès votant en contra, per cert, i vostès votant en contra, 
per cert, vostès rectifiquen i diuen: pues sí, farem un hospital en aquesta 
ciutat.  Llavorens em sento cofoi.  O em sento cofoi quan nosaltres els 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

insistim, escolti’m, no ens agrada que es faci malbé una part del Nucli Antic, i 
és que es tiri en terra una part del Nucli Antic per obrir un determinat carrer.  I 
si nosaltres hem de rectificar, rectifiquem.  I el dia que l’equip de govern 
rectifica, per cert, com el grup de Convergència i Unió, i d’esquenes a la resta 
de grups de l’oposició, que tant ens fa, nosaltres ens satisfà i ens sentim 
cofois.  I no ho fem nosaltres, però ens sentim corresponsables i ens sentim 
satisfets.  O el dia que l’alcalde anuncia que es cobrirà per fi el torrent de la 
Pastera a baix a Mar, que és una reivindicació molt llarga, sí, molt llarga, sí, 
però que introduïm en campanya electoral el Partit Popular d’una forta... d’una 
manera molt forta i molt ferma.  En l’última campanya electoral –igual que el 
Partit Socialista hi va introduir l’hospital- nosaltres vam introduir el cobriment 
del torrent de la Pastera.  Fins avui no hem dit res, estem contents i satisfets 
de que es pugui fer aquesta obra, ni que sigui amb diners caiguts del cel, del 
senyor Zapatero, vull dir.  Del FEIL.  Ni que sigui d’aquesta manera.  Estem 
satisfets, perquè entenem que és una obra que és bona per a la ciutat, és 
bona per al barri de baix a Mar, i ens sentim cofois.  Fixi’s, eh?, i no cal estar 
al govern per sentir-se cofoi de coses que es fan a la ciutat, no? 

I respecte dels dubtes, respecte d’algunes inversions sobre el circ, sobre 
l’auditori.  Miri, la primera... jo crec que lo primer que hem de dir és: escolti’m, 
no tot és igual en qualsevol moment.  Les coses totes depenen del moment en 
el que ens trobem.  I nosaltres podem estar d’acord, i hem estat d’acord, més 
que l’equip de govern, respecte la Fira del Circ.  Recordin, eh?, recordin les 
decisions que vostès van prendre quan van arribar al govern.  Escolti’m, 
nosaltres estem d’acord que el circ és un element de capitalitat de la ciutat, 
que pot ajudar la ciutat, que es va deixar perdre la fira Trapezi juntament amb 
Reus, que es van perdre oportunitats.  Però també fixi’s el moment en què 
dèiem allò i fixi’s el moment en què estem ara.  I fixin-se la situació dels 
ingressos municipals en aquell moment i dels ingressos municipals ara en 
aquest moment.   I no és que estiguem en contra de que hi hagin equipaments 
capaços d’arrencar lideratge, que falta li fa en aquesta ciutat, arrencar 
lideratge comarcal.  No és que estiguem en contra, simplement diem: 
escolti’m, és el moment aquest el més adequat per tirar endavant un 
equipament d’aquestes característiques?   
 
Però igual que parlem d’equipaments culturals, podem parlar d’equipaments 
deportius.  Que avui se n’ha oblidat l’equip de govern de parlar d’equipaments 
deportius.  Jo no sé si el regidor d’Esports també votarà aquests pressupostos 
d’inversions.  Diu que sí.  Però clar, jo vull recordar el pavelló Isaac Gàlvez.  
On està el pavelló Isaac Gàlvez?  Oblidat.  I el circuit de bicicletes, tan 
anunciat?  Absolutament oblidat.  Per què?  Doncs perquè vostès han 
prioritzat unes coses respecte d’unes altres.  I no els hi critico que prioritzin, 
els hi critico que en un determinat moment entenem que segons quines coses 
doncs potser val la pena que ens ho replantegem i que ho parlem i deixar-les 
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potser per una mica més endavant.  Igual que han fet amb uns equipaments, 
potser també ho podien haver fet amb altres o potser també ho podien haver 
fet amb uns equipaments culturals i amb uns esportius i no només d’un 
determinat... d’una determinada àrea en concret. 
 
I respecte de la puntualització que deia el senyor Sanabra, de que, home, en 
el circ hem avançat, no?, perquè l’any passat n’hi havien 250.000, aquest any 
ja n’hi han 250.000 pel circ i 250.000 pels emprenedors.  Pues miri, m’ho posa 
més fàcil.  500.000 pel circ en dos anys i 250.000 pels emprenedors en dos 
anys.  Pues miri, no és... ens sembla que no és la prioritat, que no respon, que 
aquests números no responen a les necessitats que en aquest moment té 
plantejada la ciutat.  No hi responen.  I per això ni l’any passat vam donar 
suport en els pressupostos d’aquest govern, ni aquest any tornarem a donar 
suport en els pressupostos. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Jo començaria pel senyor Tomàs Álvaro, ja que és el darrer... la darrera 
intervenció que hi ha hagut sobre els pressupostos.  Segurament no m’ha 
entès bé, perquè amb els anys que porta a l’Ajuntament segur que vostè 
coneix els números perfectament.  He dit que l’any... a finals del 99 hi havien 
508 treballadors a l’Ajuntament, més empreses municipals i que a finals del 
2008 n’hi havien 752.  En deu anys 200, més de 200, un 50% d’increment.  
Això està contestat per escrit en una pregunta que vam fer.  Segurament no 
m’ha entès bé, perquè estic segura que vostè ho sap perfectament això.   
 
Després, el tema que s’ha comentat, que com és normal tots els grups de 
l’oposició hem reclamat.  Accions de foment de l’ocupació.  A nosaltres, tal 
com ho he dit ja abans, el tema que està previst a Neàpolis ens crida l’atenció.  
Pot ser un bon projecte, però segons com es plantegen les coses es veuen les 
voluntats i les prioritats.  Nosaltres creiem que aquest projecte es ves tingut 
que passar a través del FEIL, perquè és un projecte que és urgent, que s’ha 
de fer immediatament i ademés és precisament els temes que el FEIL 
contempla com a... de l’any.... d’aquest any, contempla com a prioritaris.  En 
canvi, vostès ho han posat per inversions, que sabem que van molt lentes, 
que portem 20 millons retrassades.  Per tant, això a nosaltres ens preocupa, 
perquè veiem que és un projecte interessant, però ens fa intuir una voluntat, 
una voluntat de prioritats.  Si realment ho consideressin prioritari com 
nosaltres ho considerem, això estaria en el FEIL.   
 
Després, respecte al tema del capítol I.  Efectivament, les coses s’han de 
comparar amb el que es compara.  A nosaltres, la veritat, és que ens va cridar 
l’atenció que de l’any 2009 a l’any 2010 hi hagués un increment de la partida 
de capítol I d’Alcaldia, Govern i Corporació, quan no hi han hagut increments 
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salarials.  Ens va sobtar.  Vam veure aquest increment d’1.400.000 a 
1.600.000 i després ens va cridar l’atenció que la partida de capítol I de 
Serveis Socials i Salut sigui inferior, 1.324.000.  Era això el que volíem dir, així 
són els números i ens estranya, sobretot ens estranya que hi hagi aquest 
augment de l’any 2009 a l’any 2010 quan no hi ha cap motiu, si no hi han 
increments salarials, val?   
 
Després, a veure, respecte al tema que ha comentat el senyor Sanabra sobre 
els ingresos que... bé, evidentment, fins que no tanquem el pressupost no 
veurem què s’ha ingresat i què no s’ha ingresat, com sempre, no?  Però quan 
veus partides importants, 900.000 euros és important, que et criden l’atenció 
que hi hagi un increment tan important, vostè ens ha comentat que l’any 
passat també vam dir que hi havia un increment important i realment es va 
complir.  L’increment de l’any passat era bastant menys i l’any passat hi havia 
un motiu per aquest increment perquè s’havien augmentat els impostos.  
Aquest any no hi ha aquest increment d’impostos i ens sobta que hi hagi 
gairebé un milló d’euros d’increment.  Això pot suposar evidentment un 
desajust important del pressupost i més ens preocupa quan veiem, com he dit 
abans, que en el Pla de Sanejament no s’ha contemplat aquest increment. 
 
Referent a les multes, el senyor Sanabra m’ha tret de la boca el que jo volia 
dir.  Crec que ja em coneix des de fa molts anys i per això ho ha argumentat.  
Les multes bé, es consignen, però després hi han les que es donen de baixa.  
Aquí tenim molta experiència en aquest tema perquè tenim un bon sac 
d’incobrables dintre del pressupost que no hi ha manera que es donin de 
baixa.  Bé, ens preocupa que hi hagin aquest increment de multes.  Ara estan 
consignades però la veritat és que nosaltres, fins que no ho veiem cobrat, no 
ens ho creurem.  Com cada any quedem vostè i jo.  L’any que ve veurem.  
Però de moment ens preocupa que partides tan importants, 1.400.000 i 
900.000 euros, puguin realment desajustar aquest pressupost i així ho 
declarem.   
 
En quant a contenció de despesa, entenc perfectament què dic quan parlo de 
contenció de despesa, estic segura que vostès també.  Em refereixo a que 
creiem que hi han partides que s’haurien d’ajustar.  N’he citat algunes, perquè 
ja s’ha parlat prou de números i crec que no es tracta ara d’anar puntejant 
totes les partides, però jo crec que els lloguers és important, són... 340.000 
euros és un partida important.  En les aportacions a Neàpolis considero que 
és important i s’haurien de retallar, i no és que m’agafi res quan vegi Neàpolis, 
és que ja portem molts anys pagant molts diners a Neàpolis, senyor Tomàs 
Álvaro.   
 
I en quant a... bé, això seria lo principal respecte lo que ha comentat el senyor 
Sanabra.  Després, ara ha sortit el senyor... el senyor Rodríguez, però volia 
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comentar que ara s’està posant... avui es veu que al senyor Rodríguez li ha 
agafat la mania del màgic Andreu i es posa medalles.  Jo crec que li volia 
recordar senzillament que el tema del torrent de la Pastera està al... està al 
programa de CiU des de l’any 2003, ho hem anat reivindicant sempre.  Em 
sembla molt bé que ell ara ho reivindiqui.  El que es tracta, el que jo crec en 
aquest cas.... quan es fan obres que són importants per a la ciutat jo crec que 
no es tracta de dir: això ja ho he dit jo, o això jo ho he defensat sempre.  El 
que hem d’alegrar-nos és de que es fagin i per part nostra en aquest cas 
estem satisfets de que per fi aquest torrent es pugui cobrir.  Res més, gràcies. 

 

 

Home, parlar d’un govern feble davant de la Generalitat quan acabarem tenint 
un nou Centre d’Atenció Primària Integral que acabarà pagant la Generalitat, 
un nou Institut d’Educació Secundària que evidentment acabarà pagant la 
Generalitat, la Llei de barris, les quatre noves escoles que hi han hagut en 
aquesta ciutat, el compromís de la reordenació hospitalària, els nous jutjats, la 
Comisaria dels Mossos, la promoció pública d’habitatges, etc., etc., etc., i diu 
que aquest és un govern feble davant de la Generalitat, home ja entenc que 
evidentment ha de buscar alguna excusa per intentar doncs desacreditar 
diguéssim les inversions de la Generalitat en el territori, no?  Però evidentment 
no... la realitat és aquesta.  I les realitats són aquestes. Ho diu el nostre 

 
ALCALDE 

Molt bé.  Senyor Ruiz. 

JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breument.  Volia contestar al senyor Rodríguez, però en tot cas... ah, 
senyor Rodríguez, home, és que sinó anava a contestar al senyor Carretero.  
Però molt breument, perquè és sense ànims de polemitzar, evidentment, 
només faltaria, no?  Una prèvia, jo en cap moment he dit que vostè hagi fet 
demagògia, jo no ho he dit això.  Vostè ha dit que es volia referir a una cosa 
que jo he dit i ha començat dient: jo no he fet demagògia.  Dic, jo en cap 
moment he dit que vostè hagi fet demagògia en el seu discurs, no?  Sort que 
finalment ha dit que ja està content, i tant de bo, amb això del nou hospital, 
perquè tal i com ha començat, sincerament, feia dubtar una mica, eh?, quan 
ha començat la seva exposició respecte d’aquesta qüestió.  Sí, vostè no s’ha 
referit a això, ja ho sé, però jo en cap moment he dit que vostè s’hagi referit a 
res, ja ho sé que no s’ha referit, com en tantes altres coses que vostè no s’ha 
referit i que sí que s’ha referit, i jo no m’he referit i en canvi sí que m’he referit.  
És a dir, cadascú ha fet la seva intervenció i per tant en cap moment jo he dit 
res al voltant del que vostè... del que vostè ha dit en la seva exposició.  És que 
ho ha repetit: és que jo no m’he referit amb l’hospital.  Ja ho sé, si jo en cap 
moment ho he dit que vostè s’hi hagi referit.   
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president: fets, no paraules, no?  És a dir, la realitat és aquesta, malgrat a 
vostè doncs suposo que ja li agrada evidentment que hi hagi aquesta inversió 
en el nostre territori.  Tant de bo hi hagués més, no?  I no entraré a valorar els 
programes electorals de cadascun dels partits polítics.  Vostè portava el del 
torrent de Sant Joan, em sembla perfecte, nosaltres portàvem el compromís 
que tothom coneix, i acabarem la legislatura doncs amb un i amb un altre; per 
tant, miri, tots contents.  De totes maneres hi ha una diferència, en tot cas els 
ciutadans ens van creure més a nosaltres, que per això va ser la força 
majoritària en aquesta ciutat. 

 

ALCALDE 

 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Una cosa, jo, perquè és que el senyor... com està al Parlament allà 
la cosa va molt accelerada amb la cosa del... però aquí és que tots ens diem 
coses uns als altres, vull dir, no cal tot el rato ser el centre. Però vaja, si té 
unes al·lusions molt concretes, digui, digui. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Són unes al·lusions allò molt... molt personals, no?, i només contestaré això, 
no contestaré lo altre, perquè està sobradament debatut, no? 
 
Jo tinc un concepte unitari del govern.  És a dir, el govern deu ser un, no?, no 
tres i per tant em dóna la impresió de que quan se m’acusa de demagògia des 
del govern és el govern el que ho fa i, per tant, permeti’m, home, en altres 
coses no, però en aquestes doncs sí que entengui que el govern doncs té o 
hauria de tenir, com a mínim, una visió unitària.  Constato que no és així.  
Bueno. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 

JUAN LUIS RUIZ 
 
És molt directe el que m’està dient.  Tot i que evidentment jo no ho he dit, i 
l’únic que li he dit a vostè és que jo no ho he dit, subscric completament el que 
ha dit el meu company de govern, el senyor Tomàs Álvaro. 
 

 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
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ALBERT SANABRA 
 
Bé, intentaré ja ser breu, perquè la cosa ja potser no dóna per a més.  Es 
parla... s’ha parlat bastant sobre el capítol I.  Com que ens ha acompanyat 
l’IPC... escolti’m, he dit que hem fet més diríem accions al capítol I, eh?  S’han 
fet menys hores extres, per tant es preveu que hi haurà menys hores extres 
també aquest any 2010, així ho espero, i a més si hi ha menys gent.  Per tant, 
no només és per l’IPC, no?, el tema del capítol I.   
 
Sobre el senyor... els 125.000 euros famosos de la... de la fibra òptica i de la 
unió aquesta, jo no m’hi he referit i em resisteixo a referir-m’hi, perquè això és 
un tema del FEIL i és clar, avui no l’aprovem.  En tot cas l’hem dit de més a 
més, però ja es discutirà en el seu moment quan... no sé si el FEIL es dóna 
compte o no s’ha de donar compte, no?  Bueno, de tota manera em sembla 
que ha quedat prou clar amb l’explicació del senyor Álvaro, no? 
 
L’IBI.  Tornem amb l’IBI, senyora Lloveras.  Miri, permeti’m, eh?, és que ho 
portava preparat.  L’any 2006 vam preveure d’IBI al pressupost 15.535.000 i 
en vam fer 15.400.000.  L’any 2007 en vam preveure 16.500.000 i en va fer 
16.426.000.  L’any 2008 en vam preveure 17.760.000, o sigui, 1’2 milló sobre 
l’any anterior, i en vam fer 17.771.000.  Però l’any 2009 en vam preveure 
19.100.000, o sigui, 1.400.000 més que l’any anterior, i n’hem consignat i 
cobrat 19.160.000 -cobrat no, consignat, cobrat encara no els tenim tots 
cobrats-.  Home, que en posem 20 millons per a l’any 2010 és difícil, serà 
difícil, però per a mi no és exigerat.   
 
El tema Neàpolis, lo que ens costa Neàpolis a l’Ajuntament, doncs miri, no, 
l’any 2008 l’Ajuntament va donar a Neàpolis 300.000 euros, comptant capítol I 
i la subvenció.  L’any 2009, capítol I ja se’l pagaven ells, l’Ajuntament només 
ha donat 213.000 euros.  I l’any 2010 només n’hi ha consignats 193.  Home, 
ens costa però cada any ens costa menos, en tot cas.  Per tant, anem bé. 
 
I ara tothom s’apunta lo del torrent de la Pastera.  Si jo ho vaig dir, si jo ho 
portava, si jo... Miri, quan jo era petit i anava a la platja amb el meu pare, el 
meu pare deia: nen, això tard o d’hora es cobrirà.  Per tant, imagini’s si fa 
temps que ha es tenia de cobrir el torrent de la Pastera.  Res més. 
 
ALCALDE 

Gràcies, senyor Sanabra.  I, si em permeten, alguna reflexió, sense ànim ni 
molt menys de polemitzar, eh?  El... i al fil del que com ha acabat el senyor 
Sanabra, perquè hi ha coses que són... són de tots.  I per tant és important.  
Miri, el partit pel qual em vaig presentar no hi posava en el seu programa fer 
això.  Perquè partim d’una premisa, amb relació al barri de Mar, que és que 

 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

durant molts anys, molts, molts, molts, miri el senyor Sanabra es referia a 
quan ell era petit, ara fa deu o quinze anys, s’han dit moltes coses i s’han 
promès moltes coses i quan... les primeres vegades que vaig tenir l’oportunitat 
d’anar amb el Tomàs i amb el Jordi, després amb la Iolanda, al barri de Mar, a 
parlar amb els veïns, vaig treure una conclusió molt clara i és que al barri de 
Mar no s’havia de prometre res, sinó que s’havia de fer.  Perquè hi havia una 
incredulitat respecte del que ja es faria.  De fet, avui molta gent encara no creu 
que es cobrirà el torrent de la Pastera.  I per tant el barri de Mar requeria de 
fets, i n’han de venir molts més i en vindran molts més.  Però estem parlant de 
que aquelles dues rambles, una de primera i una de segona, avui només n’hi 
ha una i amb la mateixa qualitat.  Que el torrent, aquell torrent que s’havia 
reclamat tants i tants anys que s’havia de cobrir aquest any serà una realitat.  
Estem parlant de l’Institut, que començarà les obres ben aviat.  I hem volgut, 
sí, l’Ajuntament, fer un esforç d’adelantar aquesta inversió.  Ens agrada?, no, 
però prefereixo que l’Ajuntament fagi aquest esforç i que l’any que ve estigui, 
o a començaments del següent, acabat i que aquest mes comencin les obres 
de l’Institut de Baix a Mar.  I el Centre d’Atenció Primària, que és una realitat, 
ja que està funcionant i que és una realitat molt positiva pel barri, no només 
com a assistència sanitària i com a assistència social, sinó també perquè dóna 
vida a una zona que saben té problemes, com és l’Eixample de Mar, i tot el 
comerç que en aquell entorn s’ha instal·lat ho està vivint amb entusiasme el fet 
de que hi hagi aquest equipament públic.  I estem parlant de la nova plaça de 
la Rajanta.  
 
I ni una promesa ha fet aquest equip de govern en aquest mandat al barri de 
Mar, només es va comprometre a aconseguir coses, coses que ha aconseguit 
la gent i que ha liderat l’Ajuntament, el govern, perquè li correspon fer-ho, que 
és la nostra misió, però que ha conseguit la gent, molts anys de lluita, els 
veïns, les entitats, la gent de l’escola, tantíssima gent del barri de Mar, són els 
que han conseguit que es soterri... que es cobreixi el torrent.  Són els que han 
conseguit l’Institut, són els que han conseguit el CAP i són els que han 
conseguit les millores al barri.  Per tant, no cal que capitalitzem absolutament 
res.  Com l’hospital, l’hospital és una reclamació històrica d’aquesta ciutat, de 
la ciutat, de tots els vilanovins i no cal absolutament que ningú capitalitzi res 
respecte d’això.  És una conquesta de la plataforma en el seu dia, és una 
conquesta dels treballadors de l’hospital de Sant Antoni i també dels Camils, 
de tots els professionals del Consorci de Salut, que han treballat, han lluitat, 
amb dificultats, amb poques inversions, amb pocs mitjans, al servei de la salut 
de (), però són ells els protagonistes d’aquest canvi els ciutadans que es 
beneficiaran.   
 
Em sembla que aquest és el capteniment que hem de tenir quan parlem 
d’aquestes grans inversions.  Humilitat, discreció i feina.  Fer un pressupost és 
molt difícil, ho saben, i ho hem parlat tots, ho hem dit tots.  I és difícil en 
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moments econòmicament complicats, i aquest ho ha estat.  Per això, no sé si 
la paraula és demagògia o és que... excés. Jo crec que ha estat la intervenció 
del senyor Rodríguez, des del meu punt de vista, injusta; en algunes coses, en 
d’altres no.  Perquè ha agafat, com diuen, el clau per la cabota en algunes 
coses per sustentar els seus arguments, no?  Lo del circ o... ja n’hem parlat, 
eh?, no vull entrar més polèmit... o... o el compliment d’un conveni col·lectiu 
que tenim, no?, o l’auditori o l’esforç real de reducció que s’ha fet en el 
pressupost –i és difícil-, de reducció respecte al 2008, de reducció respecte al 
2009, de reducció respecte de les despeses que hi han.   
 
Estem parlant d’un pressupost que s’ha qüestionat, només pel grup de 
Convergència i Unió, sobre si és factible o no el compliment dels ingressos.  I 
a mi m’ha sorprès.  Lluitarem per complir-los i per conseguir-los.  I per 
conseguir aquests ingressos farem i ens esmerarem més que mai en allò que 
deia el senyor Arrufat, d’intentar conseguir quantes més subvencions, quants 
més suports, quantes més ajudes millor.  I no les conseguirem en tot, per això 
en aquest sentit també crec que ha estat en part injust també només treure 
aquelles coses que s’han... que no s’han conseguit.  Perquè és veritat, sobre 
qualsevol subvenció o ajudes de la Generalitat, trobarem a nivell individual, 
per a aquella subvenció, comparacions que ens deixen malament, no?, 
perquè sempre hi haurà un municipi més petit que en allò haurà conseguit 
més.  Però cal analitzar la globalitat, no?  Però és igual, perquè amb dificultats 
com amb les que estem és més necessari que mai, el senyor Sanabra ho ha 
reiterat i s’ha adreçat als regidors i als tècnics perquè així sigui, ha esmerçat 
tots els esforços possibles per conseguir quants més recursos millor, i en això 
no defallirem, en això dediquem molta energia, com és la nostra obligació.  
Per tant, no té cap mèrit.  I especialment el màxim responsable de 
l’Ajuntament, que és la seva obligació, i per tant tampoc és cap mèrit intentar-
ho i conseguir-ho.   
 
Però, home, jo crec que és possible i que és realista aquest nivell d’ingressos.  
Faré una anàlisi... jo crec que el grup de Convergència també ho pensa, 
perquè fent una anàlisi relativament fred dels números de l’any passat, jo 
recordo que el pressupost, senyor Sanabra, si no m’equivoco, era de 60’2 
millons, 60’2 d’ingressos, i aquest any de 60... 61’3.  Tenint en compte que hi 
ha un increment d’1.400.000 euros com a conseqüència de lo del FEIL, i tenint 
en compte que hi han els ingressos de les multes, perquè ara es podran 
cobrar als ciutadans de Vilanova, de fora de Vilanova que paguen les mul... 
que no pagaven les multes ara, a través de la Diputació, ens arriben molts 
més ingressos.  I al pressupost del 2009 ja hi va figurar la rebaixa de les 
despeses de tantes i tantes coses, com per exemple reduir de 4 millons a 
500.000 les despeses destinades a obres.  Per tant, en aquest sentit és 
evident que aquest pressupost és realitzable amb l’esforç que es pot fer, i és 
evident que ho conseguirem, i és difícil perquè és un pressupost de risc, 
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perquè el moment és de risc i el moment és necessari posar tota l’energia 
possible per conseguir les coses, no?  En aquest sentit estic d’acord amb la 
senyora Lloveras quan deia que els ingressos són realitzables, estan en la 
línia del 2009 i que nosaltres creiem que es pot complir.  Per tant, en aquest 
sentit crec que estem en línia de poguer conseguir aquest objectiu d’uns 
ingressos que ens permetran fer aquestes accions. 
 
Despesa corrent reduïda.  Ai, una qüestió de matís.  S’ha comentat sobre la 
possibilitat de que el viver d’empreses anés al FEIL.  Hi ha una raó tècnica per 
la qual no és possible.  El FEIL no permet que hi hagi subvencions d’altres 
administracions.  Com aquest projecte el tenim demanat amb altres entitats i 
administracions per conseguir subvenció, tindríem el risc de que decaigués, 
de que no ens l’acceptessin o que al final no ens el paguessin.  Sinó té raó, 
l’hauríem posat en el FEIL, perquè pensem que és un projecte que calia 
donar-li la màxima celeritat possible, no?   
 
Nosaltres hem apostat per la reducció de la despesa corrent, per una banda, i 
una altra doble cosa.  I ara no m’estendré, perquè ho ha dit el senyor Sanabra, 
que és l’increment dels ajuts a les persones.  El senyor Rodríguez 
manifestava, doncs, que considerava que s’havia incrementat notablement i 
que això ho felicitava, perquè és que és la nostra obligació, és necessari, és el 
que ens trobem cada dia i és el que la ciutat necessita: estar al costat de la 
gent en les coses que més el necessiten en aquests moments de crisi, en 
aquests moments de dificultats per a tants vilanovins calia augmentar els 
recursos destinats a polítiques socials.   
 
I després hi ha una aposta per la inversió, una aposta per la inversió que ve 
de lluny, una aposta per la inversió i uns projectes de ciutat que van en la línia 
del que nosaltres defensem.  Cohesió social; la senyora Sánchez parlava d’un 
govern d’esquerres.  Miri, ho crec que és un govern d’esquerres, naturalment.  
I per a nosaltres polítiques socials són educació, salut, dependències.  I miri, 
avui a la ciutat, amb tota modèstia, però durant molts anys, s’han anat 
duplicant, triplicant i augmentant ràtios a les escoles.  I avui a P3 hi ha més 
oferta que demanda a la ciutat i això passa a poques ciutats.  Avui hi ha més 
oferta que demanda de places de P3 i això ens n’hem d’alegrar tots, perquè 
això és positiu per a la ciutat.  O tenim tres centres d’atenció primària. I això no 
és gràcies a res més que s’han fet quatre escoles noves.  I tenim un nou 
centre d’atenció primària, que això suposa que si per 67.000 habitants en 
teníem dos, ara en tenim tres.  I per tant, toquem a menos per cada centre 
d’atenció primària i per tant podrem tenir un millor servei, hauríem de tenir un 
millor servei.  És una bona notícia per a la ciutat.  I per a nosaltres el projecte 
de l’hospital –que ja n’hem parlat- també era cabdal, com ho és per al conjunt 
de la ciutat.  Per a nosaltres els temes relacionats amb les dependències.  
Miri, amb orgull diem que en aquests darrers cinc anys hem passat de 70 a 
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1.500 persones que tenen teleassistència gratuïta a casa.  I això és una bona 
notícia. I hem tingut problemes amb una obra que se’ns ha complicat de la 
plataforma, però que ja està en marxa i que a final d’any tindrem 130 persones 
en una residència a la nostra ciutat.  Per això nosaltres apostem. 
 
O en la política cultural a la ciutat.  Sí, perquè ens singularitza, perquè ens 
identifica, perquè genera orgull de ciutat, perquè a més a més ens projecta, 
perquè dóna capitalitat i dóna centralitat a la ciutat.  Política cultural: el 
cinema, el teatre, sí, l’auditori, ara també, necessari per donar aquest impuls i 
aquest relleu a la ciutat.  O altres coses o altres inversions com tot el que fa 
referència a l’espai públic.  És l’espai de tots. 

Però parlem de centre, parlem de Nucli Antic, però parlem de barris.  Perquè 
Vilanova () i perquè hi hagi només una Vilanova aquí al Fondo Sumella, al 
barri de Mar, a la Collada, a Sant Joan, al Tacó, a l’Armanyà, al Prat de 
Vilanova o Santa Maria, Sant Joan, és necessari invertir a tot arreu.  És un 
esforç.  I per cada inversió que els hi digui que fa el govern municipal –i per 
tant amb l’esforç de tots els vilanovins- al conjunt de la ciutat, vostès em 
podran dir deu inversions que a més a més fan falta, naturalment.  El passeig 
Marítim, naturalment.  Podríem anar a qualsevol barri de la ciutat i parlar-ne.  
S’han fet moltes coses, en falten més?, naturalment.  No busquin a Mas Seró, 
per exemple.   
 
Però hi ha una línia, hi ha una priorització.  Que a vegades podria ser millor?, 
naturalment, però hi ha una línia, clara, d’aquest govern i un projecte de ciutat.  
També de promoció de la ciutat. No simplifiqui això, i crec que s’ha fet, 
honestament, sense ànim d’entrar en polèmiques.  Crec que s’ha fet.  El 
senyor Álvaro ho deia, promoure la ciutat són moltes coses. Reurbanitzar els 
carrers és promoure la ciutat, perquè és activar el comerç.   
 

 
El centre?, sí, per què?, per tenir un espai amable de convivència, per poguer 
caminar i estar millor i per poguer tenir una vida i una convivència més amable 
i tranquil·la al centre de la ciutat.  Però també per donar suport al comerç local.  
O no és bo peatonalitzar els carrers i reurbanitzar els carrers per al comerç 
local?   
 
Però també el Nucli Antic de la ciutat, perquè és un actiu de la ciutat, perquè 
és un orgull de la ciutat, perquè ens dóna identitat, perquè cal mimar-lo i 
preservar-lo.  I ho deia el senyor Rodríguez.  O parlem de fa quatre anys, 
quan hi havia el problema d’un excés de cases que queien i de cases que es 
tiraven, i que aquest govern va reaccionar i va actuar.  I avui la situació és 
radicalment diferent quan parlem del Nucli Antic de la ciutat.  Això és projecte 
de ciutat.   
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Donar suport als projectes de la UPC del Consorci de Serveis a les Persones 
amb relació a la tecnologia per la dependència. Que avui Vilanova és la capital 
de Catalunya en aquests temes importantíssims, i han generat un grup de 
recerca que mou quatre millons d’euros i 20 persones treballant, sense cap 
financiació pública, perquè ho treuen dels recursos que per ells mateixos 
consegueixen.  Donar valor amb això, posar-ho en la centralitat de la prioritat 
del govern municipal.  Això és també política de promoció.  Se n’ha de fer 
molta més?, sempre. I tot allò que diguin naturalment és sempre recollit, més 
enllà de les polèmiques conjunturals que tenim, i ho saben, perquè l’orella la 
tenim parada sempre, els regidors, els grups i pel conjunt de la ciutat. 
 

Miri, sense voler polemitzar, eh?  Dos comentaris.  Tothom té dret a canviar 
d’opinió i tothom té dret a opinar.  Tothom té dret a opinar, entra dintre del... 

Crec, per tant, que estem davant d’un pressupost que és el que necessita la 
ciutat en aquests moments.  En el que es fa un esforç de contenció de la 
despesa pública, en el que es fa un esforç perquè és imprescindible de suport 
a la gent que ho està passant pitjor, i perquè hi ha una aposta clara d’inversió 
pública pensant en el present i en el futur de la ciutat, que al final és el que a 
tots ens incumbeix, el que ens ocupa i el que ens fa moure el nostre treball i 
els nostres esforços. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé, senyor alcalde, després d’aquest debat de la ciutat jo gairebé no goso dir 
res més, però sí que voldria concretar l’afirmació que ha fet, que molt 
hàbilment li han passat ràpidament el que vaig dir quan vaig tenir la primera 
informació sobre el pressupost.  Malauradament, no li han passat la meva 
afirmació completa, perquè tal com abans he explicat jo vaig dir: em reservo la 
meva opinió definitiva quan tingui tota la documentació.  I en aquells moments 
no teníem encara el pressupost d’ingresos.  També vostè mateix s’ha 
descuidat de dir que hi ha hagut una disminució de 2 millons i mig d’ingresos 
de l’Estat, i aquesta disminució d’ingresos s’ha compensar amb l’IBI i amb les 
multes. 
 
No opini sobre les nostres afirmacions.  No opini dient que nosaltros no ens 
creiem que aquests ingresos seran realitzables.  Nosaltres, si fem aquesta 
afirmació és perquè creiem que és molt dubtós i per aquest motiu ho diem.  
Però el que sí que no consenteixo és que posi... digui afirmacions que no són 
certes o incompletes.  Perquè li torno a repetir –i abans ho he dit- que vaig dir 
en tot moment públicament que em reservava una opinió definitiva quan 
tingués tota la documentació.   
 
ALCALDE 
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entra dintre de la llibertat individual de les persones.  Jo opino sobre el que he 
sentit, sobre el que he sentit de vostè.  Si no estava complert, doncs benvingut 
sigui, li faré cas.  El que sí pot tenir la completa seguretat de que jo mai li diré 
que no consenteixo que opini.  Em sembla estupendo que opini, perquè és la 
seva obligació com a cap de l’oposició. 

 
 3. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. IMPOSICIÓ DE 

 
Molt bé.  Doncs passem a la votació.  Vots a favor del pressupost?  Vots en 
contra?  S’aprova amb els vots del govern. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
   Vots en contra: CIU, PP i CUP (11) 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER OBRES DE 
REURBANITZACIÓ ALS CARRERS DEL NUCLI ANTIC, EIX 2.

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació... no, disculpin, 
eh?, la imposició de contribucions especials per obres de reurbanització als 
carrers del Nucli Antic, Eix 2. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Pels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat el projecte de reurbanització de 
carrers del Nucli Antic: EIX 2 (carrer Major i carrer del Campanar, des de la 
plaça Llarga fins a la plaça Miró i Soler, exceptuant la plaça de la Diputació), 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local en la sessió de 28 
d’abril de 2009 (BOP de 13/5/2009). 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, 
TRLHL), estableix que es poden establir Contribucions Especials per la 
realització d’obres públiques que comportin l’obtenció d’un benefici especial o 
un augment de valor dels béns, circumstància que concorre al present cas tota 
vegada que les obres d’urbanització representaran un benefici per als 
immobles amb façana als trams de carrer afectats, a més a més de comportar 
un previsible augment de valor d’aquests immobles, encara que no es pugui 
fixar en una quantitat concreta. 
 
Per mantenir el tractament semblant amb anteriors projectes en què s’han 
imposat Contribucions Especials, es fixa la participació dels propietaris de les 
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finques afectades en un 20% del cost total de les obres i s’estableix com a 
sistema de repartiment el valor cadastral de les finques, amb la introducció 
d’una bonificació del 50% de la quota resultant aplicable a les finques 
afectades que tinguin façanes a carrers en què no es realitzen obres. 
 
Atès que aquestes obres gaudeixen de la subvenció del 50% del cost per la 
Llei de Barris, només es repercutirà als propietaris la part corresponent al cost 
no subvencionat, 
 
Per tot l’exposat, el President de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica 
i Organització Interna proposa l’adopció dels següents acords, una vegada es 
van informar a la Comissió de l’Àrea celebrada el 26 de gener de 2010, 
 

ACORDS 

“PRIMER. Imposar Contribucions Especials per l’execució de les obres 
consistents en la reurbanització de part dels carrers del Nucli Antic (Eix 2) 
d’aquest municipi, de conformitat amb l’article 31 del TRLHL, segons les 
dades següents: 
 
EIX 2 (carrer Major i carrer del Campanar, des de la plaça Llarga fins a la 
plaça Miró i Soler, exceptuant la plaça de la Diputació) 
 

Cost Obres 50% Llei Barris Cost afectat 
378.164,63 189.082,32 189.082,32 37.816,46 151.265,86

 

Propietaris 
20% 

Ajuntament 
80% 

 
 
SEGON. El percentatge potestatiu que es determina, de conformitat amb 
l’article 7è de l’Ordenança Fiscal núm. 26 d’aquest Ajuntament i els articles 
30.2 a) i b) i 31 del TRLHL, d’imposició de Contribucions Especials sobre el 
pressupost provisional anteriorment indicat, una vegada descomptada la part 
d’aportació per la Llei de Barris, es fixa en el 20% per als propietaris afectats, 
resultant els imports indicats a l’acord Primer. D’acord amb l’article 36.2 
TRLHL, és facultativa la constitució d’una associació administrativa de 
contribuents. 
 
TERCER. El mòdul d’aplicació del repartiment serà el valor cadastral a efectes 
de l’Impost sobre Béns Immobles, segons allò que disposa l’article 9è de 
l’Ordenança Fiscal núm. 26 i l’article 32 a) del TRLHL. 
 
QUART. S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària per a les 
finques afectades que tinguin façanes a carrers en què no es realitzen obres 
de reurbanització. 
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CINQUÈ. Exposar al públic els acords precedents mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, amb notificació individualitzada 
als propietaris de les finques afectades.” 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 

 

 

 
Sí, portem a aprovació aquesta proposta de les contribucions d’aquests 
carrers del Nucli Antic, com ja vam fer de l’Eix 1 i altres contribucions que hem 
portat d’altres carrers.  Com saben vostès, doncs la... la tònica d’aquest 
Ajuntament és aplicar el 20% del cost que costa la urbanització del carrer i en 
aquest cas, com que aquí afecta la Llei de barris doncs es paga el 50% 
d’aquest 20%.  Per tant, en definitiva, estem dient de que els veïns, els 
propietaris, pagarien aquest 10% del cost total de l’obra.   
 
Dir que els rebuts que giren... entre un 60 i un 70% de rebuts són inferiors a 
100 euros i a partir d’aquí hi ha tot un escalat de que va pujant el preu del 
rebut.  I ja està, poca cosa a dir més.   

ALCALDE 
 
Molt bé.  Santi.  
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 

Gràcies.  Bé, per anunciar el vot en contra del nostre grup en aquesta 
imposició de contribucions especials i, si m’ho permeten, donaré l’explicació, 
que intentaré que sigui ja convalidable amb l’explicació de la moció que ve a 
continuació, perquè de fet tenen el mateix objectiu.  I, de fet, l’atzar doncs va 
provocar que en el darrer Ple féssim un prec en aquest sentit, bàsicament per 
un motiu, i era perquè hi havien en aquell moment en marxa unes 
contribucions especials que vencien el 25 de gener i en aquest sentit 
demanàvem a l’equip de govern que considerés la seva posició respecte les 
contribucions especials en el Nucli Antic, no?   
 
Primer de tot dir que nosaltres compartim –per deixar també clara la situació i 
la posició-, nosaltres compartim que en aquelles obres de millora que es fan a 
la ciutat i que representen una millora per a alguns veïns, s’apliqui el criteri 
general que ha aplicat històricament aquest Ajuntament, que és el de cobrar el 
20% en els veïns directament afectats.  No obstant això, quan es van 
començar a cobrar les contribucions especials en el marc del Nucli Antic, 
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vàrem advertir que en aquest cas enteníem que hi havia una excepcionalitat.  
Precisament aquesta excepcionalitat venia donada del fet de que el Nucli 
Antic estava immers en el projecte d’intervenció integral de rehabilitació del 
Nucli Antic, que comportava a més a més una aportació per part del govern de 
la Generalitat d’una cantitat de diners important, i tot això fruit de que es feia 
una anàlisi de la situació del Nucli Antic i s’arribava a la conclusió, evident, 
d’altra vegada... d’altra banda, que ja havia estat també defensada en aquest 
mateix Ple per aquest grup i per altres grups municipals, de que el Nucli Antic 
patia una situació de degradació urbanística i socioeconòmica important i per 
tant, nosaltres, des d’aquest punt de vista, enteníem en aquell moment, quan 
es van començar a girar les contribucions especials per les actuacions en el 
Nucli Antic, i continuem entenent ara, i encara amb més arguments que 
abans, que no trobem adequat, no trobem encertat que es girin aquestes 
contribucions especials als veïns i en canvi sí que haguéssim trobat més 
encertat que aquest 20%, que al final, al cap de tot estem parlant de... de 
280.000 euros, és a dir, poc més de lo que costa el circ, per cert -no perquè 
tingui res contra el circ, eh?, però per enllaçar una mica el debat-, són poc 
més de 300.000 euros que paguen els veïns un a un, sí, uns amb quotes de 
100 euros, altres amb quotes de 400 euros, i que òbviament això doncs té un 
impacte important sobre les economies domèstiques i a més a més tenint en 
compte que les economies de la major part de la població del Nucli Antic, 
segons es reconeix dels estudis sociològics que s’han fet en el projecte 
d’intervenció integral, doncs són gent, sobretot gent gran, no?, i per tant, 
insisteixo, enteníem que no s’havia de cobrar aquestes contribucions 
especials i l’Ajuntament havia de fer un esforç.   
 
Però la situació creiem que s’agreuja durant l’exercici 2009, en el sentit que 
arriben els fons del pla FEIL, del Pla ZP, em refereixo a lo del ZP perquè és 
més conegut entre la població que no pas les sigles aquestes del FEIL, no?, 
que no les rebutgem, sinó que al contrari, benvingudes siguin.  Una altra cosa 
és que compleixin l’objecte pel qual han estat, han estat creades, però des del 
punt de vista de la ciutat benvingudes siguin, perquè permeten abordar una 
sèrie d’obres a la ciutat que d’altra banda, d’altra manera doncs difícilment 
s’haguessin pogut abordar.  Però clar, això ha comportat una sèrie de 
greuges, i el primer greuge és: clar, es decideix i suposo que de forma bastant 
encertada, no vull criticar tampoc aquesta decisió perquè tampoc nosaltres no 
ho vam fer en el seu moment.  L’equip de govern decideix que amb aquests 
diners es fan una sèrie d’obres, entre elles es reparen una sèrie de carrers de 
la ciutat.  Al ser la subvenció del 100% no es giren contribucions especials i 
aleshores es veu evident un greuge entre unes zones de la ciutat que han 
quedat arranjades a cost zero pels veïns i unes altres zones de la ciutat que a 
més a més de que es troben degradades urbanística i socioeconòmicament, 
tenen un cost als veïns que és aquest 20%.   
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I miri, fent un cop d’ull ràpid, doncs un veu que durant l’any 2009 s’han 
arranjat la rambla de la Pau, per valor d’1.900.000 euros, el carrer 
Immaculada Concepció, el carrer de Pàdua, el carrer Santa Madrona, el carrer 
Teatre, el carrer Mercè, el carrer Cabanyes, el carrer Sant Pau, el carrer Sant 
Joan, el carrer Escolapis i el carrer Sant Gervasi, 200.000 euros per un altre 
costat, 2.500.000 euros per un altre costat; és a dir, anem a la vora dels 
4.600.000 euros en obres que s’han fet de millora de carrers i que 
benvingudes siguin i que en els veïns no els hi han costat absolutament res.  I 
per contra es fan actuacions en el Nucli Antic i se n’han anat fent al carrer de 
l’Aigua, Picapedrers, carrer Sant Pere, carrer Mossèn Cots, plaça de les Neus, 
plaça Llarga i carrer dels Horts, carrer Josep Anton Marquès, carrer de la 
Bomba i avui també carrer Major i carrer Campanar.  I aquí s’imposen 
contribucions especials.  I els veïns aporten 280.000 euros en contribucions 
especials per la realització d’aquestes obres.  A nosaltres, francament, ens 
sembla que aquesta no és una situació justa, que s’ha creat un greuge 
important respecte dels habitants del Nucli Antic, respecte de les altres zones 
de la ciutat, i creiem que no s’haurien, no només no s’haurien d’imposar les 
contribucions especials que avui ens porten a aprovació, sinó que a més a 
més s’haurien de retrotreure les que ja s’han cobrat en el marc del projecte 
integral de rehabilitació del Nucli Antic.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  Després de la intervenció del senyor Santi Rodríguez, jo no sabia 
si estàvem parlant del punt de l’ordre del dia o de la moció que presenta 
posteriorment.  Crec que va molt lligat, no?   
 
ALCALDE 
 
Ja ha anunciat... 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, sí, sí.  És que jo esperava una intervenció més curta, perquè clar, des del 
nostre grup sempre hem estat en contra de les contribucions especials.  Jo no 
li vull fer referència històrica quan se va urbanitzar el barri de la Geltrú, que va 
haver un debat aquí en aquest Ple, en el qual es van acordar unes coses.  
Però tampoc li vull fer referència que últimament s’han arranjat altres carrers a 
Vilanova, no fa molt, i el seu grup va votar a favor del 20%, del 20%.  No 
obstant, li vull recordar que el grup de Convergència i Unió fa un any, 
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aproximadament, quan se va presentar el tema del FEIL, vam demanar en 
Comisió que ja que es creava un greuge comparatiu amb les obres del FEIL, 
el 20%, demanàvem que es cobrés el 20% de les obres i que es fes una 
bossa per poguer intervindre al lloc que la ciutat necessités, que no entrava 
dins del FEIL, per no crear un greuge comparatiu.  Perquè hi ha gent que ha 
pagat el 20% i altra gent que no ha pagat.  Però si ara diem els del Nucli Antic 
que només paga el 10%, crec que també genera un altre greuge comparatiu, 
perquè només paga el 10% sobre el 20% que fa un any i pico, encara no, uns 
senyors van pagar per l’arranjament d’un carrer.  Per lo tant el nostre grup 
votarà a favor.  Gràcies. 
 

 

 

No, era, a veure... 

ALCALDE 
 
El govern ha parlat, no?  El govern ja ha parlat abans.  Per tant, el senyor 
Rodríguez pot contestar ara.  És així, no?  Heu contestat ja? 

ALBERT SANABRA 
 
No, no, no, jo no he contestat. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 

ALBERT SANABRA 
 

 
ALCALDE 
 
Disculpin, eh?, he tingut la confusió de la metodologia de la moció, i pensava 
que vostè havia parlat, i com havia sentit també el senyor Sanabra, m’ha 
generat desordre de les intervencions.  Sí, sí, li toca amb ell. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Aquesta setmana, juntament també quan hem estat parlant amb el senyor 
Rodríguez del tema del pressupost, també ha sortit aquest tema i ell feia 
aquesta petició.  Que nosaltres l’hem considerat primer de tot inviable 
tècnicament.  A veure, al segle XXI tot es pot resoldre, és evident que tot, tot 
es pot resoldre, però que tècnicament vèiem inviable això de retornar els 
diners que ja estaven cobrats.  Però més que una qüestió tècnica és una 
qüestió política.  O sigui, una mica en línia del que diu el senyor Ibars.  A 
veure, des de fa uns anys, no sé quants, abans ja de jo ser regidor, hi ha 
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aquella norma no escrita que el senyor Rodríguez posa en la seva petició 
després a l’hora de l’exposició de la moció que ve després, de que 
l’Ajuntament imposa un 20% del que costa, del cost de la urbanització.  
Segurament tots, a hores d’ara, ja saben de que la Llei d’hisendes locals 
permet posar fins un 90%.  Nosaltres, en el seu moment, o la gent que hi 
havia a l’Ajuntament en el seu moment, va posar... va dir que un 20% 
d’aquesta totalitat.  Per tant, hi ha carrers, tal com s’ha esmentat, el carrer 
Teatre i el carrer Jardí, que paguen el que es va establir que tenien de pagar, 
el 20%.  I ja està.  Però llavorens resulta que aconseguim la Llei de barris, i 
resulta que la Llei de barris, com que es finança el 50%, el govern troba lògic, 
és molt discutible de si haguéssim tingut de fer pagar el 100%, eh?, però troba 
lògic pagar, fer pagar aquest 50% d’aquest 20%, per tant, el 10%.  I després 
ve el FEIL, i el FEIL resulta que –i ho vam estar mirant-, però resulta que no 
podíem pagar, passar a pagar les contribucions.  Per tant, és veritat que hi ha 
veïns de Vilanova molts propers, a escassos metres, si agafem un radi i fem 
una circumferència trobarem que hi ha els que han pagat el 20%, els que han 
pagat el 10% i els que no han pagat res.  I d’aquí dos anys segurament n’hi 
haurà uns altres que tornaran a pagar el 20%.  I a lo millor, si hi ha un tercer o 
un quart o un cinquè FEIL, tant de bo, salpa, que diuen a baix a mar, que 
vingui, els FEILs que vinguin, doncs potser també aquells carrers no pagaran 
res.   
 
Jo ho entenc, entenc la posició, no la posició sinó penso que tots pensem el 
mateix de que pot ser que sigui un greuge comparatiu i perquè segurament un 
veí, el veí del carrer Teatre i el carrer Jardí, doncs pot pensar per què el carrer 
que continua passada la rambla no ha pagat res i jo he pagat el 20%.  Bé, 
hem de ser prou didàctics per explicar que molt bé, no és que li hagi tocat la 
grossa ni la rifa, resulta que les circumstàncies fan de que en aquest cas no... 
no paga.  El que passa que nosaltres creiem que continuar considerant que 
s’ha de pagar aquest 20% és important, perquè en definitiva també les 
persones, quan diuen allò de que jo pago impostos... ja pago impostos, ja 
pago impostos, també vegin que pagant impostos i pagant taxes no es paga 
tot.  Que quan hem de fer una cosa especial, com és arreglar un carrer, doncs 
també és important de que tots ens solidaritzem pagant el que ens toca pagar 
i en aquest cas el que ens toca pagar el govern pensa que amb el 20% podem 
assumir aquesta obra.  Per tant, nosaltres continuem pensant que està bé que 
es pagui aquest 10% o aquest 50% del 20% en el cas del Nucli Antic. 
 
ALCALDE 
 

 
Endavant, senyor Arrufat. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, ja... interpreto que ja és el debat de la moció, per tant... teníem coses a dir 
sobre la moció i les dic ara perquè després no es produirà el debat... 
 
ALCALDE 
 
He de reconèixer que potser no he situat bé el debat i ara hi ha hagut una 
mica de desordre. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però llavors ja... 

 

Bé, trobem... trobem també just, en general, que hi hagi contribucions 
especials si la reurbanització s’ho mereix i s’ho val, perquè efectivament 
augmenta el valor de les finques, perquè també és una pedagogia, és una 
mica sí... una pedagogia al voltant del que costa les obres.  Per tant, nosaltres 
votarem a favor d’aquest punt i votarem en contra de la moció, ja ho anuncio.   

 
ALCALDE 
 
Endavant, endavant. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 

Bé, nosaltres, des de la CUP li hem donat moltes voltes, hem pensat molt en 
el greuge comparatiu del que parla el regidor del Partit Popular, i el greuge 
comparatiu respecte a qui i quan, en el temps, no?, o sigui, quants anys 
enrere i quants anys en el futur no pagaran els veïns contribucions especials 
quan se’ls hi reurbanitzi el carrer perquè hi va haver un FEIL. A veure si el 
FEIL serà el principi del final, el principi dels forats negres a la... o d’haver de 
replantejar les contribucions especials.   
 

 
Ara bé, també hem demanat a Comissió Informativa, i així ho ha recollit o així 
ha dit que ho recollia als regidors que hi havia presents, que els pagaments 
que s’hagin de girar se’ls hi doni terminis, ja d’entrada s’informi dels terminis 
per pagar, s’allarguin aquests terminis, els terminis vagin al llarg de tot 
l’exercici, de tot l’any, i per tant es pugui pagar còmodament i sense que 
suposi cap... Però també hem dit abans... en l’exposició dels pressupostos 
hem preguntat per una partida que no... molt petita, que ningú ha respost, 
però és que per què l’empresa constructora del casc antic li sobren 45.000 
euros per donar-los a activitats esportives.  Cosa que, efectivament, si es 
cobren contribucions especials per fer... per fer aquestes obres, em sembla de 
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mal gust que l’empresa constructora Arian doni llavors 45.000 euros a 
l’Ajuntament per a activitats esportives.  Vull dir, ens sembla, perquè sabem 
tots al cap i a la fi d’on surten aquests cèntims, i surten dels diners dels 
contribuents, de tots i en especial dels del Casc Antic. 
 
ALCALDE 
 
Més paraules?  Santi.  
 

Sobre el fet de que tècnicament és inviable.  Puc entendre que hi puguin 
haver reticències a haver de fer... buscar algun sistema, doncs, perquè un 
abonament amb uns determinats ciutadans es pugui produir en un marc 
determinat, per exemple.  No crec que seria massa difícil introduir amb 
l’Impost de Béns Immobles una bonificació per l’import de les contribucions 
especials pagades, no?  Per tant, home, jo crec... de fet, quan es paguen els 
impostos es condiciona el pagament dels impostos al pagament de multes 
també.  No sé si ara portant-ho la Diputació encara és igual, però abans, si 
algú tenia una multa no li deixaven pagar l’Impost de Béns Immobles si abans 
no havia pagat la multa, no?  Per tant, home, tècnicament ja se’n fan de coses 
d’aquestes, no?  Per tant, home, un abonament jo crec que tècnicament 
també és perfectament exactament igual de viable. L’altra qüestió, i aquesta la 
puc entendre més o menos, és que políticament doncs no hi hagi aquesta 
voluntat d’arribar a aquest acord. 
 
Llavors, sobre el temps del greuge, no?  No és una qüestió de temps del 
greuge.  De fet, quan s’han fet arranjaments de carrers amb subvencions del 
100% nosaltres també hem dit que resultava injust que determinats carrers no 
tinguessin contribucions especials perquè rebien subvenció del 100%.  I miri, 
posaré un exemple, i que m’afecta a mi personalment, la rambla Samà, entre 
carrer Pelegrí Ballester i carrer Recreo, es va arreglar amb una subvenció del 
100% i els veïns no vam pagar contribucions especials.  Això mateix ho vaig 
dir: escolti’m, trobo injust, trobo injust que no haguem de pagar contribucions 
especials perquè rebem una subvenció en aquest cas del 100%, no?  Però és 
que la qüestió també és una altra.  Miri, és que segurament si no hi hagués 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Breument, breument tres coses, eh?  Lamento haver, suposo, induït a la 
confusió sobre el debat de la imposició de contribucions especials i la moció, 
però crec que són dos temes estretament vinculats i per tant, també ho he dit 
al començament, donarem per defensada la moció amb aquesta intervenció, 
perquè els arguments són exacte i perfectament els mateixos, no?, i de fet la 
moció lo que està... s’està demanant és que no s’aprovi aquesta... aquest 
acord que estem debatent ara en aquest moment, no? 
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hagut la inversió de la Llei de barris en el Nucli Antic, a l’hora de definir les 
obres del FEIL s’haguessin inclòs obres en el Nucli Antic, perquè feien falta.  I 
en canvi no s’han inclòs obres en el Nucli Antic precisament perquè ja hi havia 
la Llei de barris i ja hi havia un Pla d’actuació engegat.  Home, pues això no 
ha beneficiat en el Nucli Antic, això no ha beneficiat en els veïns del Nucli 
Antic en res.  Per tant, home, escolti’m, això és a així.  Si a sobre els veïns del 
Nucli Antic tenen que pagar, escolti’m... Clar, benefici sí que en treuen els 
habitants del Nucli Antic, evidentment que en treuen benefici, però també en 
treuen benefici els ciutadans que viuen a... li repeteixo, eh?, la rambla de la 
Pau, carrer Immaculada Concepció, carrer de Pàdua, etc.  I aquests no han 
hagut de pagar res.  Per què?  Doncs bueno, doncs perquè l’atzar ha volgut 
que els hi correspongués una subvenció del 100% del FEIL.  Escolti’m, trobem 
que aquesta és una situació injusta, insisteixo, per a una part de la ciutat que 
té el compromís d’aquest Ple, també del govern de la Generalitat, per tal de 
rehabilitar-lo i per tal de dur a terme una sèrie d’actuacions que ho posin en 
valor, fruit de la degradació urbanística i socioeconòmica que ha patit al llarg 
del temps.  Per tant, no estem demanant l’exclusió de totes les contribucions 
especials, sinó només unes concretes en un marc d’una actuació 
determinada, que és el Pla d’Intervenció Integral del Nucli Antic. 

Senyor Sanabra. 

Molt bé.  Si no hi ha més qüestions sobre el particular, passem a la votació. 
 
JOSEP IBARS 
 
Què es vota, el punt de l’ordre o la moció? 

 
ALCALDE 
 

 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, no, molt breu.  El... pel FEIL de carrers em confirma el regidor Oller que 
més o menys ens hem gastat 3 milions i mig.  Per la Llei de barri ens gastem 
14 milions d’euros.  I d’aquests 14 milions, no sé si un, casi bé un, és per 
rehabilitació.  Per tant, és veritat que paguen aquest 10%, però també donem 
subvencions per rehabilitar façanes, posar aigua amb tuberies noves, posar 
ascensors, etc., etc.  O sigui, es fan moltes més coses que no només arreglar 
els dos eixos aquests que... que vam aprovar l’altre dia i avui aprovem el 
segon.  O sigui, tampoc... sí, home, aquí podem anar parlant tota la nit, però jo 
penso que... que la mesura que prenem és una mesura bastant correcta. 
 
ALCALDE 
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ALCALDE 
 
La moció després la votarem sense... sense discutir-la, si els hi sembla, eh?, 
perquè ja és... el debat s’ha fet, eh?  Ara votem el punt.  Vots a favor de la 
imposició de les contribucions.  Vots en contra.  S’aprova amb el vot en contra 
del grup Popular. 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 

 
    5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DE LA 

 

   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22)  
   Vots en contra: PP (2) 

MODIFICACIÓ DE L’ACORD DEL PLE D’1 DE JUNY DE 2009, 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE 
L’AUDITORI A PIVSAM.  

El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 

Atesa la concurrència de necessitats determinades en l’elaboració del 
pressupost municipal de 2010, es considera necessari modificar l’acord la 
sessió ordinària del Ple Municipal d’1 de juny de 2009, sobre encàrrec de 
gestió a PIVSAM per a l’execució del projecte de l’Auditori en la part 
corresponent a la manera de satisfer a PIVSAM la quantitat de 5.081.074,39 
euros. 

 
ALCALDE 
 
I passem al següent punt, que és... el de l’EPEL ja està fet i per tant anem al 
cinc, que és la modi... l’aprovació de la modificació de l’acord del Ple d’1 de 
juny de 2009, d’encàrrec de la gestió d’execució del projecte de l’Auditori a 
PIVSAM. 
 

 

 
En primer lloc, a la proposta, la suma global de l’aportació a PIVSAM que 
s’acaba d’esmentar, es desglossa en 4.380.236,5 més 700.837,8 
corresponent al 16 per cent de l’IVA, amb la finalitat de poder determinar 
l’efecte exacte d’un possible increment del tipus impositiu de l’IVA. 
 
En segon lloc, cal deixar clar que per raons pressupostàries l’aportació 
municipal durant l’any 2010 quedarà reduïda a 1.200.000, sense perjudici 
d’aquella que es pugui aportar del projecte de nucli antic, i que la restant 
aportació es satisfarà el 2011. 
 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del  següent,  

 

SEGON. Satisfer la quantitat de CINC MILIONS VUITANTA-UN MIL SETANTA-
QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (5.081.074,39 €), 
(4.380.236,5 més 700.837,8 corresponent al 16 per cent de l’IVA),  de la 
següent manera: 
 
a)  A càrrec del pressupost 2009 s’imputarà la quantitat de CENT QUARANTA 

MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS 
(140.558,04 €) a la partida 31.451.62202 del pressupost d’inversions de 
l’ajuntament.  

QUART. Facultar l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi els documents 
que siguin necessaris per a la formalització del  present acord.” 

ALCALDE 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 

 
ACORD: 

“Es modifica l’apartat segon de l’acord del Ple Municipal de data 1 de juny de 
2009, que quedarà redactat d’acord amb el text següent: 
 

 
b)  A càrrec del pressupost de l’any 2010 es destinarà UN MILIÓ DOS-CENTS 

MIL EUROS (1.200.000 €), sense perjudici de la quantitat que s’apliqui del 
projecte del Nucli Antic. 

 
c)  A càrrec del pressupost de l’any 2011 es destinarà la quantitat restant 

necessària fins a completar l’import total dels 5.081.074,39 €, (4.380.236,5 
més 700.837,8 corresponent al 16 per cent de l’IVA). 

 
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 

 

 
Endavant, senyor... hi ha alguna paraula?, perquè sé que això ja s’ha parlat a 
la PIVSAM i tal.   
 
Vots a favor?  S’aprova per... amb els vots en contra... d’abstenció del grup 
Popular, en coherència amb la votació anterior.  Molt bé, amb els vots a favor 
de tots els grups, excepte el grup Popular. 
 

  Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
  Abstencions: PP (2) 
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MOCIONS 

 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ SOBRE LA VEGUERIA 

 
ALCALDE 
 
I passem a l’apartat de mocions.  Hi ha una moció d’urgència, presentada... no 
veig cap grup, per tant intueixo que n’hi han uns quants.  Sé que el grup... hi 
ha una moció d’urgència que no tinc, me la podria donar?   
 
SECRETARI 
 
No la tinc jo tampoc. 

 

 
ALCALDE 
 
Vostè tampoc, estupendo.  Sé que hi ha una moció d’urgència que és sobre... 
per la inclusió de la Vegueria del Penedès al projecte de Llei de creació de les 
vegueries.  Jo els hi faig una proposta, perquè... els hi faig una proposta i és: 
em sembla que hi ha una... el text, si els hi volen els hi llegeixo.  Diu que 
l’Ajuntament presenti esmenes a l’avantprojecte de la Llei d’ordenació 
veguerial de Catalunya per demanar la inclusió de la Vegueria del Penedès.  
Bueno, i que l’Ajuntament porti al Ple del Consell Comarcal aquesta mateixa 
moció.   

Bueno, jo crec que hi ha alguna incorrecció, s’ha comentat, més de caràcter 
formal i s’ha fet una... sobre la mateixa moció una transacció que em sembla 
que vostès mateixos presenten i, per tant, la moció que es presenta, que el 
text és el mateix, diria: Traslladar als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya la voluntat d’aquest Ajuntament de que el Projecte de Llei 
d’organització en vegueries inclogui el Penedès, tot demanant la presentació 
d’esmenes en aquest sentit, no?  I traslladar aquest acord a la Junta de 
Portaveus del Consell Comarcal.   
 
Perquè els dos canvis són que en aquests moments, en la tramitació 
parlamentària, els ajuntaments no poden fer al·legacions com... tal com 
estrictament s’entén fer al·legacions, que és fer al·legacions a un Projecte de 
Llei o a una proposta d’una Conselleria, sinó que el que fem... i després, l’altra 
modificació el que ve a dir és: nosaltres no podem demanar... nosaltres no 
podem portar com a Ajuntament al Ple del Consell Comarcal res, no?  I per 
tant la modificació és en el sentit de dir: traslladar aquest acord a la Junta de 
Portaveus.  
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El que ve a dir la moció és evident.  És: aquest Ajuntament s’ha posicionat 
respecte d’aquest tema d’una determinada manera i, per tant, ara que s’està 
discutint aquesta posició de l’Ajuntament que la trasladem allà. 
 
Dit això, com és un tema que l’únic objecte és la... discutir la urgència és una 
mica absurd, perquè discutint la urgència ja es discuteix el fons, proposo que 
no fem com tocaria, que vagi l’última, sinó que discutim la urgència i el fons 
alhora i la votem com a primera moció.  Si els hi sembla.  Perquè ara, posar-
nos a discutir la urgència estaríem parlant del fons.  Val?  
 

 
   6. MOCIÓ DEL PP SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL 

O votem la urgència en silenci, diguem-ne, sense els arguments, i després la 
portem l’últim.  Com prefereixin. 
 
Votem la urgència?  Si esteu d’acord, fem-ho al final, com correspondria, però 
no cal que els arguments els donguem ara, perquè seran els mateixos 
després.  Vots a favor de la urgència?  S’aprova la urgència. Per tant, passem 
a la primera moció i aquesta serà l’última. 
 
Es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.  
S’acorda de tractar-la a continuació de la moció que correspon al punt 8 de 
l’ordre del dia. 

NUCLI ANTIC. 

 

 

 
Es dóna compte de la moció següent: 

La Llei d’Hisendes Locals preveu que els Ajuntaments puguin cobrar 
contribucions especials als veïns els quals, degut a la realització d’obres 
públiques, puguin obtenir un increment de valor dels seus béns, i en aquest 
cas es preveu que el màxim que podran aportar directament els veïns sigui el 
90% del cost de la obra.  

A llarg dels anys ha estat criteri d’aquest Ajuntament cobrar als veïns afectats 
per la realització d’obres públiques un màxim del 20% de la corresponent 
aportació municipal. Tanmateix, això ha significat que quan hi ha hagut 
actuacions que han estat parcialment subvencionades per altres 
administracions, els veïns no han hagut de participar en aquesta part del cost. 
 
D’altra banda, en els darrers anys estem immersos en diverses actuacions 
fruit del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú, 
que és mereixedor de diverses subvencions en el marc de la Llei de barris. 
Aquesta circumstància ha estat possible perquè es reconeix que el Nucli Antic 
de la nostra ciutat pateix una situació de degradació urbanística i 
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socioeconòmica. És en aquest marc que el Grup Municipal del Partit Popular 
considerava ja que l’Ajuntament havia de fer un esforç addicional i evitar 
cobrar als veïns per les intervencions en el marc de l’esmentat Projecte 
d’Intervenció Integral. 
 
Amb el temps, la sensació de greuge envers els veïns del Nucli Antic 
s’incrementa, atès que amb el Pla FEIL que s’ha dut a terme durant l’any 
2009, han estat forces les obres públiques per arranjar carrers de la ciutat que 
han rebut subvencions del 100% amb càrrec a aquest Pla i, per tant, els veïns 
no han hagut de pagar cap mena de contribució especial. Tanmateix, com que 
les intervencions al Nucli Antic estan beneficiades parcialment per la Llei de 
barris, no s’ha inclòs cap actuació del Pla FEIL en aquest àmbit, però en 
canvi, a aquests veïns, els d’una zona degradada urbanísticament i 
econòmicament, sí que se’ls cobra el 20% de contribucions especials per les 
obres que s’hi desenvolupen. 

 

Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 

 

 
És per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular proposa l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 
 
“PRIMER. Eximir del pagament de contribucions especials els veïns del Nucli 
Antic de Vilanova per la realització d’obres públiques, en el marc del Projecte 
d’Intervenció Integral del Nucli Antic. 
 
SEGON. Estudiar un mecanisme per a la compensació de les contribucions 
especials que ja han pagat els veïns del Nucli Antic, degut a les actuacions 
previstes en el Projecte d’Intervenció Integral que ja s’han dut a terme.” 
 
ALCALDE 

La moció sobre les contribucions especials del Nucli Antic.  Passem a la 
votació.  Vots a favor de la moció?  Santi?  Vots a favor de la moció de les 
contribucions... Vots en contra?  Decau, amb els vots a favor del grup Popular 
i en contra de la resta de grups. 
 

 
  Vots a favor: PP (2) 
  Vots en contra: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (22) 
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   7. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL CÀNCER INFANTIL. 
 
ALCALDE 

 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 

Atès que el dia 15 de febrer es commemora el Dia Internacional del Càncer 
Infantil. 
 

 
Atès que el càncer infantil té les seves pròpies especificitats, que s’han de 
tenir en compte a l’hora de tractar-lo. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
d’aquest l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

 

 
Passem a la moció de Convergència i Unió sobre el càncer infantil. 
 
Senyor Sánchez.  Primer el secretari i després el senyor Sánchez. 

 

Atesa la incidència que el càncer infantil té a la nostra societat i la necessitat 
de garantir un reconeixement institucional d’aquesta malaltia. 

ACORDS 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adhereixi a la 
commemoració del Dia Internacional per la lluita contra el Càncer Infantil, que 
es celebra el dia 15 de febrer. 
 
SEGON. Que durant aquest dia es realitzin actes i/o xerrades informatives 
sobre el càncer infantil i les seves conseqüències. 
 
TERCER. Emprendre les mesures que siguin necessàries per garantir el 
suport psicològic, educatiu i social per als infants diagnosticats amb càncer i 
per a les seves famílies. 

QUART. Emprendre les mesures que siguin necessàries per procurar per la 
qualitat de vida, una formació escolar continuada, i la futura integració social i 
laboral dels nens i nenes que han superat un càncer infantil. 
 
CINQUÈ. Reconèixer i donar suport al paper de les associacions i fundacions 
de càncer infantil en la tasca que estan desenvolupant. 
 
SISÈ. Reconèixer la important labor que els excel·lents professionals del 
sector sanitari porten a terme cada dia, tant a nivell assistencial com humà. 
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SETÈ. Instar l’aplicació del Pla Director d’Oncologia, de manera que es 
garanteixi que: 

 

 

 
• Promoure el desenvolupament de programes d’assistència domiciliària i 

cures pal·liatives. 
 

Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, aquesta és una moció llarga però senzilla, en el fons.  El que pretén és 
donar suport a les persones o als nens, en aquest cas, que pateixen o han 
patit càncer, a les seves famílies i a les entitats que treballen en aquest àmbit, 
no?  Per tant, el que voldríem doncs és que el Ple municipal es posicionés a 
favor de donar suport a aquest dia internacional i a part doncs que poguessin 
traslladar aquest tipo d’actuacions que entenem que poden ser beneficioses, 
tant per a les persones que ho pateixen com per al seu entorn familiar i... i, 
bueno, i d’entitats, no? 
 

 
• Tots els nens i nenes amb càncer infantil siguin tractats en el context 

d’unitats pediàtriques i per equips mèdics multidisciplinaris. 

• Vetllar per una atenció sanitària integral de l’adolescent diagnosticat 
amb càncer, atenent les seves especificitats. 

• Facilitar l’accés dels infants diagnosticats amb càncer a les teràpies 
innovadores i als assajos clínics acadèmics. 

 
• Impulsar el desenvolupament de programes específics de recerca i 

oncologia pediàtrica. 

VUITÈ. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat i a l’Associació Espanyola de Lluita contra el 
Càncer.” 
 
ALCALDE 
 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 
 
 

 



 AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

ENCARNA GRIFELL 

 
Llavorens he de dir, home, era només per complementar la informació i 
òbviament per votar favorablement a la moció. 
 

Francesc Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 

 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Bé, en aquest cas òbviament anunciem el vot 
favorable a la moció, però sí que no me’n puc estar de comentar certes coses 
del text de la moció, no?, que ja sé que no és, que no és específic per aquí, 
perquè s’ha presentat en altres ajuntaments, i per tant pues al no ser específic 
sempre és més genèric i per tant pues hi ha coses que comentar.  Però vull 
dir, anant ràpid, perquè com que a més és molt tard, només és per dir el fet de 
que siguem... de que siguem conscients per complementar la informació, eh?, 
és de que siguem conscients de que... la sort que tenim en aquest, en aquest 
país, diguem-ne, de tenir el sistema sanitari que tenim, perquè no cal patir, 
diguem, qualsevol nen o nena que tingui càncer no cal patir per rebre 
tractament, estigui on estigui i costi el que costi.  Jo penso que això no en som 
a vegades prou conscients i per tant, allò... tenim aquí a més els dos centres 
de referència a nivell mundial, que són Sant Joan de Déu i l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, i he de dir que estan absolutament coberts i preparats amb uns 
extraordinaris professionals.   
 
I el que sí, per exemple, nosaltres a nivell de Vilanova, no?, allò de dir el 
suport a les entitats i tot això, al 2007 es va fer lo dels Amics del Joan Petit, 
nens amb càncer.  Llavors es va abocar també molts professionals a fer tots 
els actes i també volíem agrai’ls-hi, no?, tota la... l’ajuda voluntària i 
desinteressada d’això.  I llavorens he de dir, home, la voluntat està òbviament 
tota abocada.  I a part també volia comentar de dir, home, des de l’Ajuntament 
el que sí que podem fer i fem és totes aquelles campanyes de prevenció, de 
dir nosaltres sí que tenim molta capacitat de fer coses de prevenció i promoció 
de la salut, que són els tallers que fem a les escoles, tota la prevenció aquesta 
de lluita contra el càncer, de la prevenció del càncer de pell, etc., no? 

 
ALCALDE 
 

 
Absolutament d’acord.  I entendrà, deixi-m’ho dir només, que evidentment no 
només estic content i satisfet de que Catalunya sigui referent en salut, sinó 
que entendrà que una part de la paternitat o maternitat d’aquest sistema de 
salut també correspon al grup que avui represento.  Vull dir que per tant, 
evidentment, he d’estar content i agraït a que això sigui així. 
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ENCARNA GRIFELL 
 
Déu n’hi do. 

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

   8. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA MASIA NOVA.

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 

 
 
ALCALDE 

 

Des del grup municipal de Convergència i Unió voldríem manifestar la no 
correspondència per part d‘aquest Ajuntament a la generositat i aportació a la 
cultura que tant la figura del mestre ballarí com la seva tasca en el món de la 
dansa han fet del personatge un referent. 

Atès que l‘any 2006 el govern municipal ja manifestà en sessió plenària la 
voluntat de convertir la Masia Nova en l’espai d’homenatge a la figura de Joan 
Magrinyà i de difusió i promoció de la dansa en un termini proper. 
 
Atès que, tot i que el patrimoni cultural municipal està sota el paraigües del 
Patronat Víctor Balaguer, el pressupost d’inversió necessari per tirar endavant 
el projecte li correspon a l’Ajuntament. 
 

 
I ara ve la moció darrera, perdó, penúltima, que és la de Convergència sobre 
la Masia Nova, que la fa la senyora Santamaría. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la proposta següent: 

Després dels anys que fa que el patrimoni dels germans Magrinyà va ser 
llegat a aquest Ajuntament i que des de l‘any 2003 no és la primera vegada 
que es parla en aquest Ple. 
 

 
Atès que per diferents motius de tots coneguts, la degradació i l’espoli que en 
aquests anys ha patit la Masia Nova ha posat en perill el futur del projecte al 
qual es va comprometre aquest Ajuntament en acceptar la cessió per part dels 
germans Magrinyà el 1988. 
 

És per aquests raonaments que el Grup Municipal de Convergència i Unió 
proposa al Ple de l’Ajuntament el següent 
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ACORD 

 
“Que s’elabori el projecte definitiu i es prioritzi a nivell pressupostari, amb 
terminis concrets, per tal de donar compliment als acords i compromisos 
d‘aquest Ple de transformar definitivament l‘espai Masia Nova.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
PURI SANTAMARÍA 

Per tant, potser no és tant el punt concret, ja que jo sé que des de la Junta... 
eh?, el Patronat, s’està iniciant un procés de recollida de tota la informació, i 
que ens presentaran propostes, i pot comptar amb aquest grup municipal, 
senyora regidora, per donar-li suport, eh?, a vostè i al Patronat.  Però que 

 
Ja?  Gràcies.  Bé, el grup de Convergència i Unió no és la primera vegada que 
porta a aquest Ple el tema de la Masia Nova.  Jo voldria, a part dels atesos, 
que se sustenten doncs en una mica de referència històrica, manifestar la 
nostra intenció, i convèncer, evidentment, però prioritàriament manifestar la 
nostra intenció.  La nostra intenció portant aquí el tema de la Masia Nova no 
és altra que arrencar un compromís de tots els que estem aquí, que som 
l’Ajuntament, de prioritzar en el seu moment i sobretot tenir la voluntat 
pressupostària, perquè darrere de les idees i les intencions hi ha d’haver un 
pressupost, i això ho vam fer palès l’altre dia en la Junta de Patrons, no?  
Simplement arrencar... arrencar aquest compromís per deute històric, i 
m’explico.  Les raons són aquestes, l’any 1988 aquesta sala de Plens rep, en 
cessió dels germans Magrinyà, el seu patrimoni.  I això comporta en l’article 2 
de la cessió, doncs que la Masia Nova estarà -no llegeixo literal, eh?, perquè 
ja ens ho sabem-, estarà dedicada al món de la dansa i que l’Ajuntament es 
compromet a tot això.  Evidentment, ells viuen una sèrie d’anys fins l’any 95.  
A partir del moment de la mort del... de l’últim germà Magrinyà el procés de 
dedicació d’aquesta masia, de la Casa Magrinyà, el patrimoni Magrinyà, al 
món de la dansa no es produeix, però sí que –i aquí és on jo crec que hi ha un 
deute històric d’aquest Ajuntament- en el procés de reparcel·lació de la... del 
Polígon Santa Magdalena l’Ajuntament rep d’aquell patrimoni 1.130.000 euros, 
que com caixa única que és així es va justificar en el seu dia, va a parar a les 
arques –no dic res jo, eh?-, però sí que jo crec que el nostre compromís és... 
si no la torna, tenir present que hi pot haver un deute contret, en el sentit de 
que aquells diners van arribar a les arques –i no discutiré si està bé o 
malament-, però que alhora i paral·lelament ha patit l’espoli, la degradació i ja 
coneixem, tenim un document gràfic, no?   
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evidentment, l’evidència històrica demana, ja que allà no hi ha posicionaments 
polítics ni farem aquesta argumentació, perquè no és l’objectiu que té el 
Patronat ni la seva creació ha estat fet per a això, la discussió crec que s’ha 
de portar aquí.  Potser en la redacció de l’acord no ha quedat molt clar, però 
per això volia explicar que la nostra intenció no és ni desautoritzar el Patronat, 
ni de prioritzar nosaltres per ells, en absolut, i molt menys treure la Masia 
Nova del paraigües que suposa l’actuació d’aquest Patronat.  Ni tractar-ho 
com una cosa i un patrimoni a part, en absolut.  Simplement era això, 
posicionar-nos de dir: doncs quan sigui el moment, això és un compromís que 
tenim, perquè en el Ple de l’any 88, en el compromís de cessió, va incorporat 
el compromís de l’Ajuntament, que no s’ha complert.   

Jo ho deia en la necessitat del marc de prioritzar, però eh?  El seu grup? Ah, 
no, primer la senyora Pla. 

 
I home, jo crec que si... si les properes generacions que governin tenen 
documents escrits de compromisos els arribaran a complir, perquè de 
moment... jo ja sap vostè, senyora regidora, que vaig intentar, ja que vostè va 
portar un ordre del dia... un punt a l’ordre del dia de l’última Comissió 
Informativa... informar i ademés manifestar la nostra opinió, fent referència fins 
i tot al president, que es va inhibir absolutament dient: jo d’això no en parlo, no 
vull saber res, no vull opinar.  Però que no és per això que presento la moció, 
eh?, senyor president.  El president és aquest senyor, no vostè senyor 
alcalde.  No és per això, sinó que a mi m’agradaria que és aquí on hem de 
debatre les voluntats polítiques, no?, i la nostra intenció és aquesta, que la 
Masia Nova, després ja parlarem del contingut i el projecte estarem tots 
d’acord en el que allà es discuteixi i el perquè, però em sembla que és un 
deute històric que tenim contret per aquestes circumstàncies, dugues 
circumstàncies que jo dic, que de l’any 88 es va prendre aquest compromís i a 
més a més al 2003 l’Ajuntament va ingressar 1.130.000 euros, a banda de 
que és, tal com ha dit el senyor alcalde en l’últim discurs del pressupost, doncs 
és un... aquest Ajuntament aposta per la inversió en projectes de ciutat, no?  
Ens singularitza el patrimoni cultural que tenim, ens dóna prestigi i reactiva 
economia també, per què no?  Per tant, la intenció és aquesta.  Gràcies. 
 
I la demanda és el vot favorable, per suposat. 
 
ALCALDE 
 

 
ISABEL PLA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  La Masia Nova, junt amb les col·leccions locals 
vinculades a la mar, o la Casa de Santa Teresa, per exemple, formen part 
d’una llista d’elements patrimonials pendents de projecte definitiu i de 
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finançament concret.  El Patronat del Balaguer, com vostè mateixa acaba 
d’explicar perfectament, té l’encàrrec de definir les prioritats d’actuació en el 
patrimoni local, reordenant, definint i ubicant en un pla de ciutat tot aquest 
patrimoni.  No partim de zero, perquè hi ha aquesta història que... que 
estàvem comentant, i ens hem proposat de presentar un document que 
expliqui aquesta proposta a finals d’aquest any, com vem comentar en aquest 
Patronat últim.  
 
Paral·lelament a aquesta feina, però, s’ha estat fent... s’estan portant a terme 
intervencions importants en el nostre patrimoni aquests últims anys.  Per 
exemple, s’està intervenint en el Museu Papiol, o s’han fet les façanes del 
Balaguer, o coses més petites com l’inventari del fons del Museu del Mar o del 
Roig Toqués, que és una entitat privada.   
 

JOAQUIM ARRUFAT 

Bé, molt breument.  La CUP hi votarà a favor, perquè és un compromís que es 
pot... que l’Ajuntament pot adquirir i per tant entenem que si es presenta en 
aquest sentit i l’Ajuntament pot adquirir aquest compromís de cara a anar 
elaborant el projecte, presentar-lo, etc., i de fet, tal com diu la Isabel, s’està 
fent, doncs pensem que cal votar-hi a favor. 

Gràcies.  Són vàries, vàries coses, no?  Una primera.  No és que es pugui 
adquirir el compromís, el compromís es va adquirir en el moment en què es va 
signar el conveni i, per tant, des d’aquell moment hi ha un compromís de 
l’Ajuntament per tal de fer unes determinades actuacions a la Masia Nova.  
Per tant, no és que ara estiguem parlant de la potestat o no de complir un 

Pel que fa concretament a la Masia Nova, com ja saben, després de més d’un 
any de tràmits administratius i prèvia autorització judicial, s’ha recuperat l’espai 
que estava ocupat des de feia anys per una Fundació i des de mitjans del mes 
passat de gener el senyor Puente, que era qui estava ocupant aquell espai, va 
retirar tots els materials que hi tenia i, per tant, des de fa un mes encara no, la 
finca torna a estar a disposició de l’Ajuntament.  Això és el que s’ha fet en 
aquell equipament.  Amb la voluntat compartida de complir el compromís de 
difondre la figura del nostre ballarí més internacional, del Magrinyà, i de 
convertir aquell espai en principi en un centre de... actiu de creació, votarem 
en contra la moció, tenint en compte que ja estem treballant en aquest tema, 
com ara comentàvem, en el marc d’aquest organisme autònom i que els 
compromisos de priorització i de cerca de recursos i complicitats també 
d’altres administracions, les prendrem o les haurem de prendre d’acord amb el 
resultat d’aquest treball d’ordenació que haurem presentat.  Gràcies. 
 

 

 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
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compromís, sinó que estem parlant de ratificar el compliment d’un compromís.  
I per tant, des d’aquest punt de vista el nostre grup no pot oposar-se a la 
proposta que se’ns fa en aquesta moció. 
 
Podem posar en dubte, en el marc de la discusió i del debat que hem tingut 
anteriorment respecte dels pressupostos, podem posar en dubte si la 
priorització respecte d’un conjunt d’equipaments que s’han de fer a la ciutat, té 
que ser ara en aquest moment, o té que ser d’aquí un any, o té que ser d’aquí 
dos anys o d’aquí tres anys.  Però sí que creiem que és de justícia, 
precisament per complir amb els compromisos que contreu aquest 
Ajuntament, o que va contreure amb la família Magrinyà, és que es contempli 
les actuacions que s’han de fer-hi a la Masia Nova, no?  Per tant, des d’aquest 
punt de vista nosaltres donarem suport a la proposta, a la moció. 

ALCALDE 
 

 
PURI SANTAMARÍA 

Gràcies.  Jo ho lamento molt, eh?  El 2006 el mateix discurs de la senyora 
Foradada.  Prioritzem la Sala, el Papiol... és a dir, a veure, és que nosaltres 

 
Una segona qüestió era, és, i en la moció se’n fa referència en l’exposició de 
motius per sobre, la degradació que ha patit aquest espai.  I en aquest sentit 
recordem velles polèmiques, inclús la desaparició d’una estàtua que hi havia 
en el jardí, etc., etc., i jo vull recordar, perquè vam tenir l’oportunitat de visitar 
la Masia i visitar algunes de les obres que hi havien, sense massa 
classificació, quan va morir el darrer dels germans Magrinyà, sí que ens 
agradaria que es fes –no sé si està fet, jo diria que no-, però que es fes un 
inventari de tots aquells elements que hi han ara a la Masia i de tots aquells 
elements que estan cedits, alguns dels quals, alguns dels quals estaven cedits 
temporalment i havien de retornar a la Masia, no?  I el fet de que no s’hi hagi 
fet cap actuació suposo que ha estat el motiu pel qual això no hagi pogut 
retornar encara a la nostra ciutat, no? 
 
I després encara hi ha una tercera qüestió.  Ara se m’havia anat una... se 
m’havia anat el sant al cel, no?  Hi ha una tercera qüestió i que vostès 
entendran, no?  Escolti’m, a nosaltres no ens agrada que aquests projectes es 
debatin en el Patronat Balaguer.  Segurament és el lloc, segurament és el lloc, 
però com ens van excloure en el Partit Popular de representació en el 
Patronat Balaguer, nosaltres preferiríem que aquestes qüestions fossin 
debatudes en òrgans municipals, en els quals tots els grups municipals hi 
tinguéssim representació i poguéssim dir-hi la nostra. 
 

Endavant. 
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com a Ajuntament tenim un deute contret, per acord de Ple i per uns ingressos 
que ha rebut, aquest Ajuntament venem part del patrimoni dels germans 
Magrinyà.  Per tant, jo crec que arrencar un compromís, compromís, de quan 
sigui, eh?, ni en el temps ni... i depèn de la situació pressupostària per la qual 
passem, perquè ara no hi ha compromisos, ara ja està oblidada, degradada i 
abandonada.  Per tant, jo sí que lamento molt, eh?, que el discurs és idèntic, 
és a dir, estem invertint aquí, estem invertint allà... és un patrimoni que 
ademés les dugues raons són aquestes, un acord de Ple del 88 que no 
caduca i un milió 1.300 euros, que l’Ajuntament ha ingressat el patrimoni 
Magrinyà, i allò, per comptes de millorar, bueno, tots sabem com està, eh?  
Qui vam conèixer la Masia Nova en el moment, en un moment determinat, ja 
fa bastants anys, eh?, home, i lo que és ara, qualsevol semblança pura 
coincidència, eh?  Per tant, jo sí que lamento molt l’argumentació que m’ha 
donat vostè, senyora Pla, perquè no, no l’acabo d’entendre.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Jo només voldria afegir que el que exactament diu la moció és que es prioritzi 
a nivell pressupostari i que s’elabori el projecte definitiu.  I el que estem 
afirmant és que hi ha un Patronat, en la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, els 
estatuts del qual es van ampliar perquè abordés tots els temes relacionats 
amb patrimoni, que té previst fer una proposta de priorització del patrimoni de 
la nostra ciutat i sembla raonable esperar que ho facin, ens l’elevin a 
nosaltres, els responsables polítics de tots els grups, la discutim i aleshores en 
parlem.  No sembla raonable, ens sembla a nosaltres, adelanta’ls-hi propostes 
d’aquest tipus amb un organisme en el qual li hem demanat que executi una 
proposta de priorització del que és el patrimoni de la ciutat.  I és en aquest 
sentit que el nostre vot no és favorable. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Precisament per això m’he volgut explicar.  I a més a més he posat que es 
prioritzi a nivell pressupostari.  Perquè miri, allà prioritzaran, el Patronat del 
qual formo part jo, senyor Rodríguez, vostè no s’enfadi per això.  Miri, allà es 
prioritzarà el nivell d’actuacions, lo que és més urgent per a Vilanova i lo que 
no, eh?, segurament, perquè no ens han presentat encara cap proposta, eh?, 
ja va quedar el gerent que ens ho faria i l’explicació va ser absolutament 
exhaustiva i fantàstica.  Ara bé, qui adjudica el pressupost és l’Ajuntament de 
Vilanova i en complicitat amb altres administracions de les quals vostè ha fet 
honor avui, a la qual reclamen.  I evidentment és la seva feina, tal com ha 
assegurat, senyor alcalde.  Per això jo no vull dir que nosaltres suplantem el 
Patronat, ho he deixat claríssim, el Patronat és qui avaluarà lo que... en lo que 
es pot invertir i en lo que no, en lo que és prioritari i lo que no, i per a Vilanova 
i la cultura.  Ara bé, nivell prioritat pressupostària, pressupostària, és 
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responsabilitat d’aquest Ajuntament, i per lo que hem vist en l’última 
presentació del pressupost, s’ha reduït substancialment.  Per tant és aquesta 
l’alarma que jo dic: home, històricament tenim un compromís que no hem 
acomplert i a més a més hem fet uns ingressos, senyor alcalde, d’1.130.000 
euros del patrimoni Magrinyà.  Aquestes són les dues raons en les quals se 
sustenta la demanda d’arrencar aquest compromís a l’Ajuntament, aquesta 
voluntat de pressupostar quan prioritzi aquell Patronat.  Jo no he dit que 
l’Ajuntament, i aquest Ple de l’Ajuntament vagi a prioritzar què s’ha de fer amb 
el patrimoni de Vilanova, perquè sinó no tenia cap sentit crear-lo fa 
escassament un any, eh?  Potser no m’he explicat bé, o potser hem de 
rectificar aquell acord, però arrencar el compromís pressupostari, perquè 
tenim un deu... vamos, jo crec que és que els acords de Ple han de ser, no 
diré sagrats, perquè seria una irreverència, però ja m’enteneu, eh?, el vocable.  
Des del 88 que això està escrit i aprovat en aquest Ple!  I jo crec que... no sé 
si no m’he explicat bé, però la idea va... no per suplantar el Patronat, en 
absolut, eh?, senyor alcalde.  Gràcies. 
 
ALCALDE 

No, però potser no ens hem explicat o no transmetem bé tots dos el que 
volem dir.  Afirmar que no, no, que el Patronat discuteixi, eh? i faci les seves 
propostes i tal, però nosaltres prioritzarem abans que ells diguin res 
pressupostàriament, a mi se’m fa raro.   

 

Perdó.  Gràcies, senyor alcalde.  Li sembla bé que retiri la paraula “prioritzar”?, 
perquè potser és inadequada ja que tergiversa la idea.  No, en absolut la 
nostra intenció, i m’he esplaiat, és suplantar la priorització que faci el Patronat, 
però donat que ens esperen anys magres, per lo que s’ha discutit avui aquí, 
home, sent l’Ajuntament qui ha d’adjudicar un pressupost darrere d’un 

 

 
Si us plau, podria deixar acabar, sense interrompre, per favor?  Gràcies. 
 
Des del meu punt de vista, si triem un Patronat en aquest Ple municipal, 
aquest Ple municipal li encarrega en aquest Patronat la direcció del patrimoni, 
la direcció del patrimoni del conjunt de la ciutat, i en aquest Patronat li diem: 
nois, feu una proposta de priorització, d’anàlisi i priorització del patrimoni de la 
ciutat, sembla raonable que siguem nosaltres després, naturalment, els que 
fem o no cas en aquestes propostes que se’ns facin, però naturalment que 
primer les escoltem.  Em sembla lògic i això és l’únic que diem.  Creiem que 
ara és més oportú esperar això i en virtut del que es digui decidir si ens 
sembla bé o ens sembla malament, perquè és veritat, al final som aquí els que 
hem de decidir les coses. 

PURI SANTAMARÍA 
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projecte, i havent contret, per aquestes dugues raons que jo he explicat i que 
són irrefutables, ja que estan escrites, eh?, jo retiro lo de “prioritzar” perquè 
ens porta a l’equívoc i simplement, no sé quina paraula podríem posar en el 
sentit de que quan prioritzi... ara m’ho estic inventant i ho segur que ho faré 
fatal, eh?  

ALCALDE 
 
Podem fer una cosa que és deixar-la sobre la taula i en un altre Ple en parlem, 
o no?  Perquè ara tampoc... 

Jo crec que retiraria la paraula “prioritzar”.  No, no... aquí ja s’ha... vostè s’ha 
enganxat a la paraula prioritzar, que ja el conec, senyor alcalde, perquè la 
meva intenció no era suplantar el Patronat i prioritzant nosaltres, aquest Ple, 
en absolut, sinó simplement adjudicar el pressupost quan prioritzi el Patronat, 
jo què sé.  Seria qüestió de retirar la paraula “prioritzar”, si és que és això lo 
que es presta a l’equívoc, eh? 

 

 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU, PP i CUP (11) 
  Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (13) 
 

URGÈNCIA 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA PER A LA INCLUSIÓ DE LA VEGUERIA PENEDÈS AL 

 

 
PURI SANTAMARÍA 
 

 
ALCALDE 
 
Jo crec que és millor que cadascú mantinguem les nostres posicions, que 
quan els senyors del Patronat facin la proposta en parlem i aleshores, en virtut 
d’aquella proposta, veurem el que és més necessari per a la ciutat. 

Passem a la votació.  Vots a favor.  Vots en contra.  Decau. 

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DE LES VEGUERIES 

Atès que el govern de la Generalitat ha aprovat recentment l’avantprojecte de 
Llei de l’organització veguerial de Catalunya, que suprimeix l’actual divisió en 
províncies i reorganitza el territori en set vegueries, les de Barcelona, Girona, 

 
La moció que es presenta és la següent: 
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Tarragona i Lleida, així com les noves de les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu i 
Aran i la Central. 
 

 
Atès que, segons el mateix avantprojecte de Llei, la proposta de vegueria 
compleix a bastament els criteris mínims exigits per l’esmentada Llei per tal 
d’optar a constituir-se com a territori amb vegueria pròpia, fet que sumat a la 
voluntat majoritària d’aquests territoris expressada en repetides ocasions, 
haurien de ser més que suficients per incloure de bon principi la Vegueria 
Penedès. 
 
Els grups municipals sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú l’adopció dels acords següents:  

“PRIMER. Traslladar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya la 
voluntat d’aquest Ajuntament que el projecte de Llei de l’organització de 
Catalunya en vegueries inclogui el Penedès, tot demanant-los la presentació 
d’esmenes en aquest sentit.  

SEGON. Traslladar aquest acord a la Junta de Portaveus del Consell 
Comarcal del Garraf, per tal que li doni tràmit com a moció de la Junta de 
Portaveus a la propera sessió del Consell.” 
 
 
ALCALDE 
 
I queda ara la que és... la que és... la que és d’urgència, que és la de la 
Vegueria.  Si els hi sembla intervenim directament.  Ja l’hem llegida, eh?, 
intervenim de menor a major directament i ja està, amb independència de qui 
l’hagi presentat, perquè tampoc ho he vist, o sigui que...  Endavant. 

Atès que en els darrers anys una majoria social, econòmica, política i 
institucional de les comarques que s’inclouen en la proposta de Vegueria 
Penedès ha expressat en reiterades ocasions, com així ho ha fet la majoria 
d’aquest Ple, la voluntat de constituir una vegueria pròpia en la nova 
organització veguerial de Catalunya. 
 
Atès que aquest avantprojecte aprovat pel Govern no inclou la Vegueria del 
Penedès, és a dir, la vegueria que englobaria els territoris del gran Penedès 
històric, que comprèn les comarques del Garraf, l’Alt i el Baix Penedès i part 
de l’Anoia. 
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JOAQUIM ARRUFAT 
 
Nosaltres l’hem presentat oberta.  No sé si em toca... si toca igualment a la 
CUP, sí? 
 
ALCALDE 

Bé, quan... des de... des de la Candidatura d’Unitat Popular pensem que el 
projecte, l’avantprojecte de Llei fet, elaborat pel govern i que portarà a 
aprovació parlamentària abans de final de legislatura, que no inclou la 
Vegueria Penedès, tot i que inclou articles que possibiliten confusament la 
creació de noves vegueries, dic confusament pel que després explicaré, que 
considerem que aquest avantprojecte o inclou el Penedès ara o no l’inclourà 
en el futur.  Pensem que és... que una divisió administrativa es fa molt poques 
vegades a la vida, la reorganització territorial de Catalunya, de la comunitat 
autonòma de Catalunya doncs passarà molt poques vegades a la vida i que 
una vegada creades les vegueries serà molt difícil crear-ne d’altres amb tot el 
que ja suposarà aquesta creació, nova creació de vegueries, de moviment de 
funcionaris, de reorganització de les diputacions, etc.  Per tant, nosaltres patim 
que aquesta... patim, bueno, de fet n’estem convençuts, que si no s’aprova... 
si s’aprova l’avantprojecte aquest de reorganització de Catalunya en 
vegueries, i no s’aprova amb el Penedès, el Penedès no hi entrarà.  I dic 
confús perquè les condicionants que posa la Llei en els seus articles 4 i 6 
sobre quines vegueries, o sigui, quins territoris són aptes per esdevenir 
vegueria, el Penedès els compleix a bastament.  Demana uns mínims de 2/5 
parts dels municipis perquè... que hi estiguin a favor i el Penedès en té molts 
més que han manifestat ja el seu... el seu... la seva voluntat de pertànyer a la 
Vegueria del Penedès, així com molta part de la societat civil i molta... i part de 
l’empresariat, etc., de la Vegueria del Penedes, que les comarques que 
conformen la Vegueria del Penedès.  No m’estendré més, perquè n’hem parlat 
moltes vegades en aquest Ajuntament.  La moció es presenta, com ja hem dit, 
d’urgència doncs perquè va sortir després que s’acabés el termini de 
presentar mocions, que era dilluns, i aquesta notícia la vam conèixer el mateix 
dilluns o dimarts, i demana el vot a favor de la resta de grups per reivindicar i 
continuar reivindicant el que aquest Ple ja ha expressat en diferents ocasions, 
que és que Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf han de pertànyer a la 
Vegueria del Penedès. 

 

 
Ja no ens donem paraules i... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
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ALCALDE 
 
Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies.  Bé, nosaltres és per anunciar el vot favorable, tot i que deixi’m dir 
que Esquerra Republicana és precisament la Conselleria que ha fet arribar la 
proposta al Parlament de Catalunya per tirar endavant aquest projecte de Llei, 
però que Esquerra en el seu... en el territori, l’Esquerra Penedès, nosaltres 
apostem perquè encara som a temps de que es pugui fer aquesta vuitena... 
aquesta vuitena vegueria, tot i que deixa la porta oberta en el sentit de que si 
una majoria dels municipis afectats, que en aquest cas tots els municipis del 
territori ens hem manifestat majoritàriament, com els Consells Comarcals, es 
pugui fer. 
 
Una altra cosa, altra cosa és el fet de la realitat que tenim a l’Estat espanyol, i 
és que al problema s’ha buscat una solució que si més no tothom es pugui 
sentir còmode, menys els que no estem còmodes, però sí la comoditat en el 
sentit de l’organització territorial del país, sense haver de canviar els límits 
provincials de les províncies espanyoles.  Precisament l’única vegueria que 
comporta aquesta... aquesta problemàtica o aquesta realitat és la Vegueria del 
Penedès, no?  Per tant, deixi’m dir que per poder modificar els límits 
provincials cal modificar la Constitució espanyola i modificar la Constitució 
espanyola vol dir això, que passaríem i canviaríem de... de províncies.  I en 
aquest cas per part d’Esquerra no hi ha cap mena de problema, però em fa 
l’efecte que amb l’aprovació de l’Estatut que es va aprovar en el Parlament de 
Catalunya sí que es permetia les portes obertes, però en el que finalment es 
va pactar i es va aprovar i el poble de Catalunya el va refrendar, no permetia 
finalment aquesta modificació dels límits provincials.  No obstant, com que la 
democràcia és el debat de la paraula i el seu del Parlament es pugui parlar i 
es pugui debatre, naltros estem perquè el Penedès tingui vegueria pròpia i, 
per tant, votarem a favor. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs per manifestar el posicionament del... d’Iniciativa per Catalunya 
Esquerra Unida i Alternativa, respecte concretament a sol·licitar això al 
Parlament de Catalunya, fer arribar als grups parlamentaris doncs els acords 
de Ple, bàsicament.  En aquest sentit nosaltres donarem el nostre suport a la 
moció, de fer arribar els acords ja presos per aquest Ajuntament, però en tot 
cas manifestar-lis doncs que... doncs tenim allò, doncs, dubtes si realment 
l’avantprojecte recull allò que volem que sigui doncs una administració 
realment descentralitzada i que no sigui la constitució d’un altre òrgan o 
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institució intermitges amb les quals tenim.  I en aquest sentit, en el territori, 
concretament a Vilanova i a nivell de la comarca, doncs encara doncs estem 
valorant doncs realment si l’avantprojecte aquest complirà aquests requisits 
reals.   
 
Primer de tot, i vull manifestar en aquest sentit quins són els principis i les 
idees que defensem i que haurien de recollir aquest avantprojecte.  Per a 
nosaltres creiem i volem que el poder polític i les possibilitats de gestió dels 
afers de la ciutadania estiguin, i és un principi per a nosaltres important, al 
més pròxim possibles a les persones que han de ser administrades.  Estem a 
favor de la descentralització de la Generalitat en aquest sentit.  Estem a favor 
de la desaparició de les diputacions provincials, creiem en l’estructuració i en 
l’organització del territori en òrgans que han de recollir bàsicament dos línies, 
dos àmbits, el poder local o la capacitat de gestió local, per un costat, i el 
poder nacional o capacitat de gestió de la Generalitat.  La resta d’institucions 
ens sembla que haurien d’anar en la línia de respondre a l’estructura 
associativa voluntària dels municipis, ja es diguin mancomunitats, consorcis.  I 
creiem, doncs, i apostem necessàriament perquè cada cop hagi una 
simplificació administrativa.  En aquest sentit doncs a vegades, i volem 
aprofundir en el contingut concretament de l’avantprojecte i a la discussió 
parlamentària, i en aquests moments entenem i creiem que una de les coses 
que implica doncs que s’aconsegueixi o es debati sobre la incorporació 
d’aquesta nova vegueria a l’avantprojecte, necessita consens, perquè estem 
parlant de quelcom bastant important, i no doncs disputes o presions allò més 
aviat partidistes.  En aquest sentit, el nostre vot serà favorable, però doncs 
treballarem per saber realment si es descentralitza o no el nostre país. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, el nostre grup, tot i... és una moció oberta, eh?, però el nostre 
grup avançar que no subscriu la presentació de la moció, tot i que la votarem 
favorablement.  No la subscrivim, bàsicament per algun dels comentaris... més 
que els comentaris de l’exposició de motius, jo diria pel rerefons que hi ha en 
la... en aquesta llei, no?  I bàsicament els motius principals són dos, i dintre 
del segon motiu de desacord amb aquesta llei, apareix el Penedès, que és 
objecte específic de la moció que es presenta, no?  Un dels primers... el 
primer motiu és funcional, i d’alguna manera jo crec que amb les intervencions 
del senyor Álvaro d’Esquerra Republicana, el mateix partit que el conseller, i 
de la senyora Sánchez, també d’Iniciativa, també formen part del govern, a mi 
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se m’acudia, sentint-los a vostès, “con estos amigos no necesitas enemigos”.  
En el sentit... 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
(...) 

 

JOSEP TOMÀS ÁLVARO 

 

 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 

 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez, ai, senyor Álvaro... 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Crec que no he insultat a ningú, eh? 
 

 
No, no, disculpi, disculpi. 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 

Crec que no he insultat a ningú, però bueno, en qualsevol cas, escolti’m, és 
curiós... 
 
ALCALDE 
 
Ja ha demanat disculpes, no cal que ens hi recreem.  Ha demanat disculpes. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 

No cal recrear-se, home, però és curiós com es defensen els posicionaments 
del govern. 
 
ALCALDE 
 
Disculpi.  Hi ha hagut una paraula que no s’ha de dir i ha estat disculpada.  
Vostè, que està al Parlament, sap perfectament que s’opera així.  
 

 
Molt bé, anem en el tema.  Escolti’m, aquí hi han dos coses fonamentals, una 
primera és l’eficiència de l’administració que se’ns planteja i nosaltres no en 
tenim dubtes, estem convençuts de que l’administració que es planteja amb 
l’organització de vegueries no és una organització més eficient.  I una segona, 
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també des del punt de vista funcional, que és que la Llei d’ordenació en 
vegueries de Catalunya, el que pretén d’alguna manera és modificar els límits 
provincials de Catalunya, quan els límits provincials és una divisió 
administrativa de l’Estat i, per tant, difícilment és la Generalitat de Catalunya 
qui pot modificar les divisions administratives de l’Estat.  I per tant, des 
d’aquest punt de vista hi trobem una incoherència.  Primera qüestió. 
 

 

GERARD FIGUERAS 
 

 
A més a més, aquest projecte de Llei s’ha presentat sense el consens 
territorial, perquè ha generat disputes amb la major part de territoris que 
afecta, i en aquells territoris en els que sí que hi havia consens sobre quina 
havia de ser la vegueria, o sobre qüestions com aquestes, com és el cas del 
Penedès, se li ha fet cas omís, és a dir, no se’ns ha escoltat.   

Segona qüestió.  Una qüestió d’oportunitat.  Oportunitat per presentar el 
projecte de Llei en el moment en què ha estat presentat, en la pràctica recta 
final d’una legislatura i, per tant, sense temps, sense el temps necessari per 
debatre el contingut del projecte de Llei, per un costat, i per un altre costat, en 
fronts oberts a tot el territori.  Quan diem fronts oberts a tot el territori doncs 
sentim el que diu el Síndic d’Aran, o sentim el que es diu des de Lleida, o 
sentim el que es diu des de Tarragona o des de Reus, o sentim el que aquí 
mateix estem dient respecte del Penedès, no?  I aquest és un dels motius, el 
del Penedès, el fet de que es presenti aquesta proposta d’aquesta moció, en 
el sentit de que, escolti’m, tinguin en compte que el Penedès ha manifestat, a 
través de les seves institucions, la voluntat de ser una vegueria.  Per tant, 
nosaltres donarem suport a la moció, volem que el Penedès sigui una 
vegueria, però també advertim, nosaltres no estem d’acord amb el sistema de 
vegueries que es presenta en aquest projecte de Llei.  Gràcies. 

ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Figueras. 
 

Gràcies, senyor alcalde.  Com és sabut, el grup de Convergència i Unió votarà 
favorablement en aquesta moció, sense no haver fet abans algunes 
objeccions de tall general i després de tall concret, en el tema que ens ocupa: 
 
1. Primer, nosaltres discrepem del... del projecte de Llei que ha presentat el 
govern de la Generalitat, primer perquè no inclou doncs la Vegueria del 
Penedès; segon, perquè entenem que és un projecte de Llei que s’ha fet de 
pressa i corrents i ara a darrera hora, a la darrera part d’una legislatura, per 
tant plantejant un seguit de dubtes que fins i tot fan que no se sàpiga si serà 
possible o no tramitar fins a la seva aprovació aquest projecte de Llei. 
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Per tant, jo, senyor Álvaro, vostè feia referència als límits provincials. Home, 
miri, a mi em costaria una mica haver estat aquí durant tres, quatre, cinc, sis 
anys defensant i portant la bandera dels primers a favor de la Vegueria del 
Penedès, i després que sigui el meu propi partit i el meu propi conseller els 
que presentin un projecte de Llei de vegueries en el que no hi hagi la Vegueria 
del Penedès.  Per tant, ho trobo, com a mínim, complicat d’explicar.  Abans, 
en un punt anterior del Ple es parlava de cofoismes, i home, avui és un dia 
d’aquells en el que si jo fos... si jo estigués en el seu paper, no em sentiria 
cofoi, i li puc dir la veritat, perquè insisteixo, és complicat mirar la gent a la 
cara quan li has estat venent fum durant tres, quatre, cinc, sis anys, i ara diu: 
no, és que hi ha uns límits provincials.  Cony, que no ho sabia, això?  I perdó, i 
l’alteració dels límits provincials, quan estem fent referència a qüestions doncs 
de... de... administratius, és molt evident, s’han de fer uns canvis legislatius, 
però si hi ha un pes en les Corts del país veí, en les Corts de l’Estat, i hi ha un 
pacte, es presiona en el govern i això es pot tirar endavant amb força política.  
I em fa l’efecte que el nombre de diputats catalans que hi han aixís ho 
permeten. 
 
Dit això, nosaltres votarem a favor.  Creiem que aquesta demanda té un 
consens territorial bastant inequívoc i, per tant, doncs hem d’intentar allò, tenir 
totes les forces que tinguem a les nostres mans i tots els elements per poder 
fer incloure la Vegueria del Penedès en aquest... en aquest projecte de Llei i, 
per tant, en traslladar o donar compliment a un sentiment ciutadà que, 
insisteixo, per a nosaltres és força, força obvi.  Gràcies. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, moltes gràcies senyor alcalde.  Jo avui tinc una mica la sensació de que 
tothom s’ha d’explicar molt, no?, respecte això de la vegueria.  Fa quatre dies, 
quan es presentava aquesta moció tothom ho tenia claríssim quin era el seu 
posicionament, no?, però ara tothom, sap?, no acaba de quedar massa clar la 
posició de cadascun, perquè clar, mentres el senyor Rodríguez i nosaltres 
estem a favor de la Vegueria del Penedès, però no estem a favor de la Llei de 
vegueries, i la portarem al Consell de Garanties Estatutàries, perquè no hi 
estem a favor de la Llei de vegueries, però estem a favor de la Vegueria del 
Penedès, eh?, en això sí que estem d’acord.  Home, escolti’m, és fa difícil,  es 
fa difícil de justificar, no?, i a més quan sento doncs als portaveus de la seva 
formació política dient que no volen la Llei de vegueries, que la portarem a la 
Conselleria de Garanties Estatutàries, que ara no toca, que ara no és el 
moment, però nosaltres anem a favor de la Vegueria del Penedès, eh?, que 
quedi ben clar, eh?, però de la Llei no. 
 
Home, i a més a més vostès saben perfectament que Convergència i Unió, 
com d’altres formacions polítiques, que la Vegueria del Penedès no és 
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possible fins que no... fins que les Corts generals no canviïn els límits 
provincials.  És que això és així, ho sabia tothom.  És que ara sembla com si 
és una justificació, no és cap justificació, però sí és així, això ho sabia tothom 
en el seu moment.  Per tant, aquesta és la... aquesta és la realitat.   
 
Difícilment, senyor Figueras, es pot buscar el consens territorial, quan jo 
entenc que parlem de consens, em sembla que la primera força política de 
l’Alt Penedès i del Garraf té alguna cosa a dir al respecte quan se senten 
algunes afirmacions per part d’algun líder territorial de la seva formació 
política, acusant d’enemics, d’enemics del Penedès els socialistes.  Home, 
sincerament, es farà difícil buscar el consens d’aquesta manera, perquè clar, 
vostè està dient que som enemics del Penedès els socialistes, la primera força 
política.... 

GERARD FIGUERAS 
 

No perdó, retiro.  Vostès, quan dic vostès vull dir la seva formació política i ha 
deixat ben clar que era un líder de la seva formació a nivell territorial.  Caldria 
recordar que el PSC, que és l’enemic del Penedès, doncs miri, és la primera 
força política a Vilanova i la Geltrú, a Vilafranca del Penedès, a Sant Pere de 
Ribes, a Sitges, a Cubelles, a Santa Margarida i els Monjos, a Gelida, a 
Canyelles, a Castellet i la Gornal, a Sant Llorenç d’Hortons, Olèrdola, 
Mediona, segueixo, ja ho sé que ho saben, home, evidentment que ho saben.  
I clar, som enemics, no estimem el Penedès, com si depengués l’estimació a 
un territori doncs si es dóna suport o no a una administració pública més.  
Perquè clar, què hauríem de pensar doncs de l’estimació cap al territori de qui 
va negar la condició de comarca del Penedès l’any 87?  Què hauríem de 
pensar?  No?  L’any 87 es va negar la condició de comarca al Penedès.  Què 
hauríem de pensar?  Que no estimaven el Penedès?  Que eren enemics del 
Penedès?  Home, doncs no, evidentment no, responia a uns altres interessos, 
no?   

 

Perdó, ha dit vostè?  Jo estic dient? 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 

 
Dit això, el grup municipal socialista s’abstindrà en aquesta votació, perquè 
em sembla que no estem és debatent el fons de la... de la qüestió, ni de la 
Llei, ni.. sinó que en tot cas es trameti a les diferents formacions 
parlamentàries un acord que és majoritari d’aquest Ple, i en el qual nosaltres, 
hi estiguem d’acord o no, entenem que hi ha una majoria d’aquest Ple a favor 
d’una qüestió i que, per tant, doncs, l’Ajuntament el que ha de fer és 
transmetre el posicionament majoritari d’aquest Ple als diferents, a les 
diferents formacions polítiques. 
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ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez.  Senyor Figueras. 
 

ALCALDE 

Molt bé.  Endavant, senyor... 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Breument, senyor Figueras, miri, de contradiccions en el si dels partits polítics 
amb el territori en tenim tots.  I precisament avui n’hem parlat d’un tema molt 
clarament que era l’Hospital de Vilanova i la Geltrú.  El senyor Esteve Orriols 
quan era alcalde d’aquesta ciutat es va barallar amb el conseller Rius perquè li 
van fotre, per entendre’ns, ens prenien la maternitat.  Ell es va barallar i hi 
estava en contra.  I aquí es va votar una moció perquè no ens prenguessin la 
maternitat quan el seu partit polític, que era Convergència que manava, 
s’emportava la maternitat als Camils.  Però ara... vol que li repeteixi?, que no 
he vocalitzat prou bé.  Quan el senyor Esteve Orriols era alcalde d’aquesta 
ciutat, la maternitat i el servei de traumatologia, que estaven en l’Hospital de 
Sant Antoni Abat, es va traslladar per una Ordre del conseller Rius, conseller 
de Convergència i Unió Democràtica, a l’Hospital Sant Camil.  Es va presentar 
una moció en aquest Ple municipal i el senyor Esteve Orriols va votar en 
contra d’allò que li havia dit el seu partit, que era Convergència Democràtica 
en el Parlament de Catalunya.  Ho dic per les contradiccions. 
 
Segona contradicció.  L’alcalde d’aquest poble que ha demanat ser cementiri 
nuclear em sembla que és de Convergència Democràtica, no?  No ho sé, jo 
em miro cada dia al mirall, potser els presidents o responsables territorials de 
Convergència hi ha dies que es miren al mirall i surten més prims o més 
butzos, però crec que si continuem d’aquesta manera parlant del Penedès, jo 
no em vinc a justificar de res, senzillament sempre he votat a favor de la 
Vegueria del Penedès, al marge del que digui en aquest sentit el partit, perquè 
és el territori, és la gent més propera.  Crec que parlar de traïdors, de traïdors 
senzillament dient que els traïdors, Esquerra Republicana, dit pel senyor 
Raventós, que té un motiu que no me’n recordo quin és, dient que som uns 
traïdors, no anem bé per fer amics en aquest sentit, no? 

I per tant no és una manera de cercar un consens en el propi territori, eh? De 
tota manera, ja li repeteixo, nosaltres estem per la Vegueria del Penedès i 
votarem a favor de la moció oberta a tots els grups i que el si del Parlament de 
Catalunya decideixi finalment què és.   Moltes gràcies. 
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SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, simple... molt breument, per intentar-li donar pistes en el senyor Ruiz, no?, 
sobre quin és el nostre posicionament sobre les vegueries.  I en aquest sentit, 
home, l’invito a... no home, l’invito a rellegir-se la intervenció que he fet avui 
mateix, perquè veurà molt nítidament quin és el nostre posicionament.  Però 
en qualsevol cas en aquest sentit jo tampoc no tinc por.  Miri, pot agafar 
qualsevol de les meves intervencions que he fet sobre la Vegueria del 
Penedès i entendrà i veurà perfectament perquè diem que aquesta Llei, no les 
vegueries, aquesta Llei que ha presentat aquest govern no ens satisfà, i per 
això nosaltres no li donarem suport, per molts altres motius, però també 
perquè ignora la voluntat del Penedès. 
 
ALCALDE 
 
Gerard. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Senyor Ruiz, em fa l’efecte que quan vostè 
demanava o deia que la gent s’havia d’explicar massa per entrar en aquest 
tema, vostè ha seguit el seu propi exemple, perquè ha hagut d’anar fins a l’any 
87 i a parlar d’una persona que em sembla que avui no està en aquest 
ajuntament, no?  Però bueno, ha quedat retratat. 
 
I simplement, sense entrar en contradiccions, perquè em sembla que, senyor 
Álvaro, podríem tenir aquí una història de mai acabar, només li vull dir que 
miri, que... que em sap greu que d’aquí a un any i escaig ja no el puguem 
tornar a veure en aquest... en aquest saló de Plens perquè ja no podrem 
gaudir doncs de tals espectacles, que considero que són allò que ajuden a fer 
forat, no?, en allò que se’n diu la desafecció.  Perquè això que ha fet avui aquí 
vostè em sembla que no té, no té cap tipo de nom.  Haurà de buscar una 
excusa de perquè vostè fa cinc o sis anys que està portant una bandera i avui 
el seu partit no li ha fet cap tipo de... de cas.  Moltes gràcies. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Prefereixo no contestar, senyor alcalde. 

No, sisplau, no... pues si no ha de contestar, no contesti.  Bastant... només 
vull dir que la desafecció realment no s’arregla... sisplau, senyor Álvaro, prou.  
 

 
ALCALDE 
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Següent punt de l’ordre del dia.  De la desafecció, ja que n’hem parlat, 
sobretot el que s’ha de fer és intentar-la evitar i no sempre llançar-la contra els 
altres.  Crec que és un bon... crec que seria útil. 
 
Per tant, vots a favor de la moció?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb l’abstenció del grup socialista. 

Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PP, ICV-EA, ERC i CUP (14) 
   Abstencions: PSC (10) 

 
  9. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

 

: 
 
• Sobre la situació dels centres d’atenció primària de la ciutat. 

I el següent punt són les preguntes, eh?, i les preguntes del grup municipal de 
Convergència i Unió.  La primera és sobre la situació dels centres d’atenció 
primària a la ciutat.  Senyora Lloveras. 
 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 

 
ALCALDE 
 

NEUS LLOVERAS 
 
La pregunta, molt breu.   Amb l’obertura del nou CAP de Mar, s’ha produït un 
cert malestar entre molts vilanovins i vilanovines pels canvis de CAP i de 
metges que això ha suposat.  Nosaltres voldríem saber quin protocol es 
segueix a l’hora d’atendre demandes dels ciutadans de canviar de Centre 
d’Atenció Primària o de metges entre el CAP I i II i el CAP de Mar.   
 

 
ENCARNA GRIFELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bé, bàsicament el protocol està establert pel 
Departament de Salut i és quan s’obre una nova àrea bàsica es redistribueix 
la població.  Llavorens queda la població redistribuïda entre els tres centres i 
després el que es pot fer és demanar un canvi de centre, però llavorens ja és 
el nou centre el que ha de contestar, amb els criteris que hi ha establerts, si hi 
pot anar o no hi pot anar. 
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ALCALDE 
 

NEUS LLOVERAS 

 
Gràcies, senyora Lloveras. 
 

 
• Sobre sorolls, inseguretat i actes vandàlics a la zona del carrer 

de la Unió. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  La següent pregunta és sobre sorolls, inseguretat i actes vandàlics a 
la zona del carrer de la Unió.  Endavant. 
 

Senyora Lloveras. 
 

 
Sabem que les persones que han estat canviant... canviats de CAP i assignats 
al CAP de Mar, quan sol·liciten que volen tornar a ser adscrits al CAP on eren, 
amb el metge que abans tenien, se’ls diu que ho poden demanar, però que 
podran esperar molt de temps perquè no ho aconseguiran, i això se’ls indica 
d’aquesta manera.  Nosaltres considerem que s’haurien... s’ha de respectar 
els drets de les persones a triar metge i que sobretot creiem que en casos de 
gent gran o de malalts crònics s’hauria de ser més sensible i no tractar-ho 
únicament com un tema administratiu, sinó mirar també aquests aspectes. 
 
ALCALDE 

ENCARNA GRIFELL 
 
A veure, no és en cap moment un tema administratiu, eh?, sinó que és un 
tema d’equilibri poblacional.  Llavorens, el que hi ha és una distribució per 
tema d’accessibilitat, una cosa bàsica a l’atenció primària és l’accessibilitat al 
centre.  Llavorens es mira per criteri geogràfic.  Això vol dir que hi ha gent que 
canvia el seu metge de tota la vida, sí, però hi ha uns nous professionals que 
també l’atendran, perquè el que està marcat és el model d’atenció, i aquest és 
el que està marcat.  Llavorens hi ha una Llei de lliure elecció de metge, que et 
posa en quines condicions et poden denegar l’accés en aquell metge i ja et 
posa uns motius, i quan se’ls hi denega o quan se’ls hi contesta se’ls hi diu, en 
el cas de que sigui denegat, se’ls hi afegeix els motius tècnics de perquè no 
poden tornar en el seu centre.  Però sempre és per criteris d’accessibilitat 
geogràfica. 
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NEUS LLOVERAS 

ENCARNA GRIFELL 

 

Bé, nosaltros considerem, tal com ja vam explicar la darrera vegada que vam 
parlar d’aquest tema, que la indefinició en aquest tema és un problema.  Jo 
crec que s’ha de definir, però ràpidament i molt concretament, tipus de locals, 
horaris i condicions.  I en quant als actes vandàlics, nosaltros no entenem per 
què no es pot destinar unes patrulles durant les nits sistemàticament en 
aquella zona i només s’hi destinen quan, no, només s’hi destinen quan hi han 
actes, però no és habitual que hi siguin sempre.   

 
Nosaltros voldríem saber quines mesures s’han pres per complir el que es va 
acordar mitjançant la moció que vam presentar el passat 7 de setembre, en 
què s’instava el govern municipal a definir al més aviat possible els 
paràmetres per regular el funcionament dels locals d’oci de la ciutat i també 
quines mesures s’han pres arran dels darrers actes vandàlics que s’han 
produït a la zona del carrer Unió. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Grifell. 
 

 
Sí, anava a dir miri al senyor Martorell.  No, perquè aquest tema s’està tractant 
de manera global, aquest tema s’està tractant de manera global, no només 
des d’un punt de vista de les diferents mesures.  I en aquest tema s’ha estat 
treballant amb totes les mesures que havíem comentat en diferents àmbits, 
d’activitats, policia, sensibilització, etc., i llavorens això ara està pendent, 
diguem, de portar-ho i de parlar-ho amb els diferents grups.   

ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 

 
ENCARNA GRIFELL 
 
Disculpi’m amb això, que sigui rotundament... la contradigui, perquè 
precisament mentre s’estava fent tot el treball aquest de les activitats, dels 
horaris i de tot això s’han començat a prendre mesures, aquestes mesures 
són les policials, que són les que han d’evitar els actes vandàlics.  S’ha fet, i la 
pròpia presidenta de l’Associació de Veïns de la Geltrú diu en el Diari de que 
ja s’han començat a notar la disminució d’incidències.  Per tant, aquesta és la 
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primera mesura que es va decidir, diguem, i que es va comentar.  Precisament 
també abans, quan dèiem lo de la policia aquí a baix a la porta, també està 
relacionat amb això, amb la possibilitat de que hi hagi més policia al carrer.  Hi 
ha tota una sèrie de mesures que parlem amb l’Associació de Veïns, i que 
ademés ara també s’ha de parlar amb el gremi, s’ha de parlar amb els veïns 
de les zones afectades, etc., i després ho parlarem també en les comisions 
informatives. 
 

SECRETARI 
 
Precs. 

PRECS 

ALCALDE 
 
Molt bé.   
 

 

 
 

 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, jo voldria fer un prec a tots els portaveus, i és a veure si en el marc de 
discusió del ROM podríem arribar a un consens respecte al Ple dels 
pressupostos.  Crec que hauríem de buscar un format una mica especial, o 
que fos un Ple extraordinari o el que fos, més que res per... perquè no es 
produeixi com avui, per exemple, no?, l’estona que hem estat i que 
segurament doncs fent un Ple només de pressupostos, com la seva idea ja 
havíem plantejat, i en tot cas al final doncs no es va produir, doncs que 
puguem retomar doncs... reempendre, perdó, reempendre la discusió que hi 
ha i intentar arribar a algun acord. 
 
 
ÓSCAR CARRETERO 

ALCALDE 
 
Precs.  Senyor Ruiz.  

 
A més d’afe... gràcies, senyor alcalde.  No, a més d’afegir-me al prec que 
acaba de fer el senyor Ruiz, perquè me’n sembla una evidència i cau pel seu 
pes, jo volia fer un prec en la línia d’una moció que es va debatre en aquest 
Ple, en l’últim Ple, on es demanava o es requeria a l’equip de govern perquè 
totes aquelles obres que es fessin en el Plan FEIL, o es subcontratessin en el 
Plan FEIL, procurés de subcontratar-les a empreses de Vilanova, contractar-
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les o subcontratar-les a empreses de Vilanova, no?  I m’agradaria, i aquest és 
el prec, doncs que aquesta voluntat l’afegissin també a les inversions que 
directament fa aquest Ajuntament, i em refereixo especialment a l’auditori, 
perquè amb els inconvenients que n’hi han hagut doncs a la seva licitació, a la 
seva adjudicació a l’empresa que finalment s’ho ha emportat, que no té 
malogradament al final res a veure amb Vilanova, doncs que l’equip de govern 
sí que fes atenció especial perquè totes aquelles obres que es poguessin 
contractar a empreses de la nostra ciutat, es porti a terme.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
S’aixeca la sessió. 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma el president amb mi, el secretari 
accidental. 
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