El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que
va efectuar Canal Blau. Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-01-07-2013/
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE L’1 DE JULIOL DE 2013
Acta núm. 10
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 1 de juliol de 2013,
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones
següents:
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
ORIOL ESCALAS NOLLA
JOAN MARTORELL MASÓ
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO
GISELA VARGAS REYES
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
MARC FONT I RIMBAU
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
MANEL CLAVER ROSO

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PSC)
(PP)
(PP)
(PP)
(CUP)
(CUP)
(ICV)
(ICV)

SECRETARI
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
INTERVENTOR
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera
convocatòria.
No assisteix la Sra. MARTA RIUS GALLART (CUP).
El Sr. ORIOL ESCALAS NOLLA s’absenta de la sala durant el tractament i
posterior votació del punt número 15 i es reincorpora a la sessió a l’inici del
punt 16, a les 22.30 hores.
El Sr. JOAN IGNASI ELENA s’absenta en la votació del punt 16, per la qual
cosa es comptabilitza com un vot d’abstenció.
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA marxa definitivament de la
sessió a les 22.35 hores, abans de debatre el punt 18.
Es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents:

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple
de 6 de maig de 2013. (0:03)
DICTÀMENS:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
Alcaldia
2. Aprovació, si escau, de la redefinició del contingut de les Comissions
Informatives municipals permanents. (0:03)
Hisenda
3. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1.
(0:06)

4. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte del Servei de Neteja
de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. (0:42)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I
SERVEIS PERSONALS SECTORIALS
Tecnologies i Societat de la Informació
5. Aprovació, si escau, de la posada en marxa del sistema de notificacions
electròniques de la plataforma e-notum per a les convocatòries de Ple i
Comissions informatives. (0:57)
6. Aprovació, si escau, de l’establiment del sistema de videoactes per a
l’aixecament de les actes de les sessions plenàries municipals. (1:00)
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT
Urbanisme, Obres i Habitatge
7. Aprovació definitiva, si escau, del Pla Local de l’Habitatge 2013-2018.
(1:15)
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA:
Promoció Econòmica
8. Ratificació, si escau, de l’acord de JGL de traspàs de la parada núm. 52
del Mercat del Centre. (1:37)
Serveis Viaris i Mobilitat
9. Aprovació, si escau, de la celebració de correbous, modalitat bous a la
plaça, als terrenys habilitats a la Collada-Sis Camins. (1:37)
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN:
10. Donar compte de diversos convenis aprovats per Junta de Govern Local:
(2:10)
•

Acord de JGL de 04.06.2013, d’aprovació del conveni entre l’Agència
Local de l’Energia (ALE) de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf (NODE Garraf) per
promoure actuacions conjuntes a l’àmbit de l’energia a la comarca del
Garraf.

•

•
•

•

Acord de JGL de 18.06.2013, d’aprovació del conveni de col·laboració
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per
al desenvolupament del projecte Phylé d’Atenció Socioeducativa de
l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria del municipi.
Acord de JGL de 18.06.2013, d’aprovació dels convenis amb els
establiments col·laboradors amb el Carnet Actiu.
Acord de JGL de 25.06.2013, d’aprovació de les addendes de pròrroga
dels convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, per al segon semestre de 2013.
Acord de JGL de 25.06.2013, d’aprovació del conveni de col·laboració
amb Catalunya Banc, SAU, amb relació al lloguer social d’una part del
parc d’habitatges propietat del grup de Catalunya Banc, SA.
MOCIONS

11. Moció d’ICV per a la creació d’un programa de borsa d’habitatges
compartits. (3:16)
12. Moció d’ICV per a la resolució de l’expedient d’actuació d’ofici 23/2012,
amb data 17 de juliol de 2012, del Defensor de la Ciutadania, i de
modificació del Reglament del Defensor/a de la Ciutadania. (3:29)
13. Moció de la CUP sobre l’obligació d’utilitzar casc en zona urbana a les
persones ciclistes. (3:39)
14. Moció de la CUP per un acord municipal sobre el seguiment del deute i
les inversions. (3:39)
15. Moció de la CUP en suport a la campanya de boicot, desinversions i
sancions (BDS), contra Israel, amb motiu del 65è aniversari de la Nakba
palestina. (4:01)
16. Moció de CIU, amb el suport del PSC, de la CUP i d’ICV, a favor de
declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països
Catalans. (3:03)
17. Moció de CiU requerint al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya actuacions perquè l’alumnat de les escoles Pasífae i Sant
Jordi comparteixin activitats durant el curs 2013-2014. (4:13)
18. Moció del PSC perquè s’actuï contra l’atur juvenil. (4:15)
19. Moció del PSC perquè s’ampliï el nombre de places al centre TEGAR.
(4:36)
URGÈNCIA
20. Moció d’urgència dels grups municipals del PSC, CUP i ICV, per garantir
l’estabilitat de la plantilla de monitors i monitores de les instal·lacions de la
piscina municipal en període d’obres. (2:26)

PRECS (4:58)
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 6 DE MAIG DE 2013.
S’aprova l’esborrany de l’acta per unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 8
vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots de la CUP i 2 vots d’ICV).
DICTÀMENS:
2. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
REDEFINICIÓ
DEL
CONTINGUT
DE
LES
COMISSIONS
INFORMATIVES MUNICIPALS PERMANENTS.
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
I.- Per acord del Ple extraordinari de l’Ajuntament de 4 de juliol de 2011 es van
constituir les comissions informatives municipals de caràcter estable, la seva
composició i competències.
II.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de 30 de març de 2012 es va ratificar el
Decret d’Alcaldia pel qual es modificaven les competències atribuïdes a les
comissions informatives de caràcter estable.
III.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de 4 de febrer de 2013 es va aprovar el
calendari de les sessions ordinàries de les comissions informatives municipals
de caràcter estable.
IV.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de 4 de març de 2013, les competències
atribuïdes a les Comissions Informatives de caràcter estable van tornar a ser
modificades.
V.- Atès que s’ha cregut convenient efectuar una redefinició formal del
contingut de les Comissions Informatives en base a les regidories i els serveis
municipals.
VI.- Per acord de Junta de Govern Local de 4 de juny de 2013 es va aprovar
un avantprojecte d’aquest acord, el qual es presenta ara per a la seva
aprovació pel Ple incorporant, a més, els darrers canvis esdevinguts en els
serveis municipals.

VII.- De conformitat amb el que disposa l’article 20 de la Llei 7/1985, de bases
del règim local, l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, l'article 123 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, i l'article 58 del Reglament Orgànic Municipal, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Aprovar la modificació del contingut de les atribucions de les
Comissions Informatives, en base a les regidories i serveis municipals, les
quals passen a tenir la configuració següent:
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
President:
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA
Vocals:
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO
BLANCA ALBÀ I PUJOL
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
GISELA VARGAS REYES
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
MARC FONT I RIMBAU
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
Secretari:
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ
Regidories:
•

ALCALDIA: Neus Lloveras i Massana
Gestió del Coneixement
Gabinet d’Alcaldia i Protocol
Servei de Projectes d’Alcaldia
Servei de Participació i Cooperació
- Participació Ciutadana
- Cooperació
- Agermanaments
- Xarxa d’Equipaments Cívics Municipals

- Entitats
- Gent Gran
- Pla Local d’Infància i Adolescència
Serveis d’Atenció Ciutadana
- Oficina d’Atenció Ciutadana
- Estadística i Padró
Secretaria General
- Assessorament jurídic d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 31 de maig de
2012
- Junta de Govern Local, Ple i Comissions Informatives
- Decrets i resolucions
Serveis Jurídics i Responsabilitat Social Corporativa
- Serveis Jurídics d’acord amb el Decret d’Alcaldia de 31 de maig de 2012
- Responsabilitat Social Corporativa
•

SALUT: Francesc Xavier Sánchez Vera
Servei de Salut Pública

•

CONVIVÈNCIA I EQUITAT: F. X. Sánchez Vera
Servei de Convivència i Equitat

•

SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA: F. X. Sánchez Vera
Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana

•

HISENDA: Miquel A. Gargallo
Intervenció Municipal
Servei d’Hisenda
Compres i Contractació
Servei de Gestió Tributària, Recaptació i Tresoreria
- Gestió Tributària
- Recaptació
- Tresoreria

•

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ INTERNA: Miquel A. Gargallo
Servei de Recursos Humans i Organització Interna
- Recursos Humans
- Prevenció de Riscos Laborals

•

SERVEIS SOCIALS: Blanca Albà
Serveis Socials

•

ESPORTS: Blanca Albà
Servei d’Esports

ENS ADSCRITS:
- FUNERÀRIA VILANOVA, SA, (SOCIETAT ANÒNIMA MIXTA)

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
-

CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES
CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL GARRAF
CONSORCI SANITARI DEL GARRAF
CONTRACTES ADSCRITS

Serveis Socials

Salut Pública
Esports

Convivència
Seguretat i Protecció
Ciutadana
Serveis generals

Menjador social Can Pahissa
Organització i gestió de les ludoteques
Gestió serveis infants i adolescents Espai Jove i Espai
d’Acció
Minuts Menuts
Servei acolliment residencial d’urgència
Servei suport (psicològic) a Serveis Socials
Assessorament jurídic
Supervisió professionals EBAS de serveis socials
Gestió Centres Oberts (inici oct. 2013 – pendent licitació)
Pla de drogues
Consergeria i petit manteniment instal·lacions esportives
Consergeria instal·lacions esportives
Concessió piscina
Concessió Parc del Garraf
Servei de mediació
Servei d’atenció psicològica
Servei retirada vehicles dipòsit
Servei retirada vehicles via pública (aturat)
Rènting vehicles policia local
Servei manteniment extintors

Participació

Servei manteniment calefacció i climatització
Neteja edificis municipals
Subministrament material oficina, consumibles i paper
Servei Vigilància i recepció Ajuntament
Servei manteniment portes automàtiques
Gestió Centres Cívics

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS
PERSONALS SECTORIALS
Presidenta:
ARIADNA LLORENS I GARCÍA
Vocals:
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
GERARD FIGUERAS I ALBÀ
JOAN MARTORELL MASÓ
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI
GISELA VARGAS REYES
CARMEN M. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
MARTA RIUS GALLART
MANEL CLAVER ROSO
Secretari:
RAÚL LABANDEIRA GARCÍA
Regidories:
•

EDUCACIÓ: Ariadna Llorens
Servei d’Educació

•

ESCOLES MUNICIPALS: Marijó Riba
Escoles Municipals

•

OCUPACIÓ: Ariadna Llorens
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)

•

TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ: Ariadna Llorens

Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
•

JOVENTUT: Gerard Figueras
Servei de Joventut
ENS ADSCRITS:
-

ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL “NEÀPOLIS”.

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
- MANCOMUNITAT TEGAR
CONTRACTES ADSCRITS
Societat i Tecnologies de la
Informació

Servei de Telecomunicacions
Manteniment xarxa informàtica

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
President:
GERARD FIGUERAS I ALBÀ
Vocals:
MARIA JOSEP RIBA HUGUET
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
JOAN MARTORELL I MASÓ
ORIOL ESCALAS NOLLA
XAVIER CARBONELL CIRAUQUI
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA
MARTA RIUS GALLART
MANEL CLAVER ROSO
Secretari:
JOSEP GOMARIZ MESEGUER

I

Regidories:
•

PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME: Gerard Figueras
Servei de Promoció Econòmica i Turisme

•

COMUNICACIÓ I PREMSA: Gerard Figueras
Servei de Comunicació i Premsa
Servei de Projectes Comunicatius

•

CULTURA: Marijó Riba
Servei de Cultura
ENS ADSCRITS:
-

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.
ORGANISME AUTÒNOM DE PATRIMONI “VÍCTOR BALAGUER”.

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
-

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
CONSORCI DE TURISME DEL GARRAF
CONSORCI XARXA LOCAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, FORMACIÓ I
OCUPACIÓ DE CATALUNYA
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TELEVISIÓ DIGITAL
LOCAL PÚBLICA DEL GARRAF
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT
Presidenta:
GLÒRIA GARCÍA PRIETO
Vocals:
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
BLANCA ALBÀ I PUJOL

JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO
GERARD LLOBET SÁNCHEZ
FRANCIS ÁLVAREZ MARÍN
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ
Secretària:
DOLORS MOYANO CAMPAÑA
Regidories:
•

SERVEIS VIARIS I MOBILITAT: Glòria García
Serveis Viaris, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat

•

URBANISME, OBRES I HABITATGE: Joan Giribet
Direcció d’Urbanisme i Projectes
Coordinació i Seguiment Integral
Servei d’Urbanisme
Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme
Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge
Oficina Local d’Habitatge
Servei de Llicències i Disciplina
- Llicències urbanístiques
- Llicències d’activitats
- Disciplina urbanística
- Disciplina habitatge
- Disciplina activitats

•

MEDI AMBIENT: Blanca Albà
Servei de Medi Ambient
ENS ADSCRITS:
-

PROMOCIÓ
INDUSTRIAL
VILANOVA,
SOCIETAT
ANÒNIMA
MUNICIPAL.
SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT
ANÒNIMA MUNICIPAL.
COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT
ANÒNIMA MUNICIPAL.

ORGANITZACIONS SUPRAMUNICIPALS:
- CONSORCI LOCALRET
CONTRACTES ADSCRITS
Neteja, manteniment i conservació
de l’espai públic
Mobilitat (aparcaments, circulació i
transport)
Parcs i jardins
Enllumenat públic
Manteniment d’edificis municipals

-

Neteja viària
Transport públic urbà
Jardineria zona A I B
Servei manteniment enllumenat públic
Neteja edificis
Inspecció baixa tensió
Socorrisme platges
Concessió xiringuitos platja
Concessió quiosc i golf parc Ribes Roges
Concessió quiosc parc Quadra d’Enveja
Concessió quiosc parc Gumà i Ferran
Concessió quioscos premsa Rambla Principal

CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR
2.8 DE L’EIXAMPLE NORD
CONSORCI DELS COLLS I MIRALPEIX-COSTA DEL GARRAF
CONSORCI PER A LA GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA

SEGON. De conformitat amb allò establert a l’acord del Ple extraordinari de 4
de juliol de 2011, de creació de les Comissions Informatives Municipals de
caràcter estable, els regidors/ores designats com a membres de les
Comissions Informatives podran ser substituïts de forma automàtica per
qualsevol altre membre del grup polític municipal al qual pertanyin; d’altra
banda, independentment del nombre de regidors/ores, cada un d’ells tindrà el
vot ponderat derivat de la proporció representativa al Ple de l’Ajuntament.
TERCER. Els secretaris i secretàries de les Comissions Informatives podran
ser nomenats i cessats lliurement per Decret d’alcaldia.
QUART. L’adscripció de la gestió i supervisió dels contractes administratius als
diferents serveis i departaments podran ser modificades per Decret d’Alcaldia
o de Regidor Delegat, sempre i quan en aquest últim cas el Regidor ostenti la
competència per a fer-ho.

CINQUÈ. Comunicar el present acord a tots es membres de les comissions
informatives i als caps dels serveis municipals.”
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta
amb 12 vots a favor dels grups municipals de CiU (9) i PP (3) i 12 abstencions
dels grups municipals del PSC (8), de la CUP (2) i d’ICV (2).
3. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Pel Ple de l’Ajuntament a la seva sessió ordinària de 17 de setembre de 2012
es va acordar la constitució d’una Comissió d’estudi de la possible implantació
d’un sistema de tarificació social en els tributs i preus públics municipals.
Aquesta Comissió ha desenvolupat les seves tasques en una doble direcció:
•
•

La introducció de mesures concretes de tarificació social en algunes de
les figures impositives.
L’establiment de conceptes i criteris generals aplicables al sistema
impositiu dels tributs i preus públics municipals.

Conseqüència de la primera línia d’actuació han estat les previsions
introduïdes en els Preus Públics de les Escoles municipals:
Al mes de juliol de 2012 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament la introducció
d’un sistema de tarificació social als Preus Públics del Curs 2012/2013 de
l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat. Sistema que és manté pel
Curs 2013/2014.
Al mes de juny de 2013 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament la introducció
d’un sistema de tarificació social als Preus Públics del Curs 2013/2014 de
l’Escola d’Art i Disseny.
Per donar compliment a la segona de les línies d’actuació, a la Comissió s’ha
tractat i debatut la modificació de les mesures de tarificació que ja contemplava
l’Ordenança Fiscal General de l’Ajuntament i la introducció de conceptes i
criteris generals aplicables al sistema impositiu dels tributs i preus públics
municipals.

La culminació d’aquest procés és la proposta de modificació de l’Ordenança
Fiscal General que avui es porta al Ple.
Vist l’informe d’Intervenció, una vegada informats a la Comissió Informativa de
l’Àrea en data 17 de juny de 2013, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
General (Número 1).
El text de les modificacions es recull a l’Annex de la present proposta.
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari
de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament.
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les
modificacions de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, les
quals entraran en vigor a partir del dia següent al d’aquesta publicació, i regiran
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.”
ANNEX (Acord Primer)
Ordenança Fiscal General (núm. 1)
Els actuals articles 4 a 22 passen a numerar-se del 3 al 21
respectivament:
Número Article actual
4
5
6
7
8
9
10
11

Número Article
nou
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S’afegeix un nou Títol VI (Beneficis Fiscals) que consta de tres articles,
22, 23 i 24, amb la redacció següent:
TÍTOL VI.- Beneficis Fiscals
Article 22.- Sol·licitud i tramitació
1. No s’atorgaran altres exempcions, bonificacions o reduccions de quotes
que les expressament autoritzades per la Llei o les Ordenances
Municipals.
2. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de
l’Alcalde/essa i s’exerceix per delegació pel Regidor/a d’hisenda.
Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent
de l’ORGT resoldre sobre la seva concessió o autorització.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis
fiscals tindrà sempre caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser
sol·licitats dintre dels terminis previstos a la normativa reguladora del tribut
o preu públic.
4. Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà
caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del
moment en què per primera vegada tingui lloc la meritació del tribut amb
posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. En tot cas, el benefici
s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin adquirit fermesa
al moment de la concessió, i no serà d’aplicació fins que no existeixi
resolució expressa de la concessió del benefici fiscal.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter
pregat s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data de la

sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada
s’entendrà desestimada.
6. Quan es tracti de beneficis fiscals que han d’atorgar-se d’ofici,
s’aplicaran en la data de practicar la liquidació sempre que el servei gestor
disposi de la informació acreditativa dels requisits exigits per al seu
gaudiment.
7. Per poder gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances
Fiscals municipals és condició indispensable no tenir cap deute pendent
amb l’Ajuntament, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret
privat. En el cas de deutes fraccionats, s’haurà d’estar al corrent de
pagament dels terminis del fraccionament, i si el deute fraccionat estava
fora de termini (constrenyiment), estar al corrent de pagament dels tres
darrers terminis del fraccionament.
Article 23.- Col·lectius d’interès social
A efectes de concessió de beneficis fiscals en els tributs i preus públics
municipals s’entendrà per col·lectius d’interès social els següents:
1. Gent Gran
S’entendrà per gent gran:
a) Les persones d’edat igual o superior a 65 anys jubilades o pensionistes.
b) Les persones d’edat igual o superior a 60 anys beneficiàries d’alguna
prestació per jubilació de la seguretat social u organisme semblant.
c) Les persones vídues d’edat igual o superior a 60 anys.
L’acreditació d’aquestes situacions es realitzarà pels següents mitjans:
- En el cas a) amb la comunicació de l’INSS u organisme equivalent.
- En el cas b) amb la comunicació de l’administració que efectuí el
pagament, on consti que la persona ha accedit a la Pensió com a
Jubilat/ada.
- En el cas c) amb el llibre de família o, cas de ser perceptor de pensió
de viduïtat, amb la comunicació de l’administració que efectuí el
pagament de la pensió.
2. Persones amb discapacitat
S’entendrà per persona amb discapacitat aquella que acrediti una
discapacitat reconeguda igual o superior al 33% segons l’administració
corresponent.
L’acreditació documental haurà de realitzar-se mitjançant una valoració
mèdica realitzada pels Centres d’Atenció al Disminuït (CAD) de la
Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, l’acreditació també podrà portar-se a terme mitjançant altres
informes mèdics emesos per Tribunals Mèdics d’altres Administracions
Públiques diferents de la Generalitat de Catalunya, sempre que als
mateixos hi constin, almenys, els següents aspectes:
- Percentatge (%) de discapacitat igual o superior al 33%.
- Afecció o malaltia que es pateix.
- Si la persona necessita assistència de tercera persona.
- Si la persona té la mobilitat reduïda.
3. Famílies Monoparentals
Tindran la consideració de família monoparental aquelles famílies que
acreditin la situació de família monoparental amb el títol emès a aquest
efecte per la Generalitat de Catalunya.
4. Família nombrosa
Tindran la consideració de família nombrosa aquelles famílies que acreditin
ser posseïdores del Títol de família nombrosa expedit per la Secretari de
Polítiques Familiars i drets de la ciutadania del Departament d’Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya o altres Administracions
Públiques.
Article 24.- Tarifació Social i Barems de capacitat econòmica
1. L’establiment a les Ordenances Fiscals de beneficis fiscals en funció de
la capacitat econòmica del subjecte passiu i l’inclusió de la Tarifació Social,
requereix el compliment de les condicions generals següents:
a) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a
Vilanova i la Geltrú amb una antiguitat mínima de 6 mesos al moment
de formular la petició del benefici fiscal.
b) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no
hauran de posseir cap altre immoble excepte l’habitatge habitual. No
s’incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat
familiar posseeixen fins a dos places d’aparcament i/o un traster
sempre que siguin d’ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos
habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble
a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix
aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència judicial.

c) La posició integral de saldos bancaris i/o altres actius financers del
conjunt dels membres de la unitat familiar no ha de superar els
15.000,00 €.
2. Es fixa el quadre general de llindars de renda i categories:

Categoria

A

B

C

D

E

Núm.
membres
família (1)

llindar renda
(2)

llindar renda (2)

llindar renda (2)

llindar renda (2)

llindar renda
(2)

menor o =

de

a

de

a

de

a

més de

1

9.000,00 €

9.000,00 €

10.500,00 €

10.500,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

2

10.500,00 €

10.500,00 € 12.500,00 €

12.500,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

22.500,00 €

22.500,00 €

3

14.000,00 €

14.000,00 € 16.500,00 €

16.500,00 €

19.500,00 €

19.500,00 €

29.600,00 €

29.600,00 €

4 o més

16.500,00 €

16.500,00 € 19.500,00 €

19.500,00 €

23.000,00 €

23.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

(1) Persones residents a l’habitatge familiar d’acord amb les dades del padró d’habitants
(2) Límit que no han de superar els ingressos bruts anuals de la unitat familiar

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i residents que,
superant els límits previstos en el quadre anterior, puguin acreditar
documentalment la seva manca de capacitat econòmica, hauran d’adreçar
la seva petició i la documentació justificativa a l'Ajuntament, per tal de
valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a
la concessió de l’exempció.
Cas d’existir altres condicions específiques per tenir dret a la concessió del
benefici fiscal aquestes es recolliran a l’Ordenança fiscal reguladora del
tribut o preu públic concret.
3. Per gaudir dels beneficis fiscals per capacitat econòmica que puguin
establir-se a les Ordenances Fiscals, els interessats hauran d’adreçar la
seva sol·licitud a l’Ajuntament, autoritzant la consulta de les seves dades
fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària u altres organisme públics o
privats, el qual resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir dels
nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i les persones residents en el seu
habitatge així com qualsevol altre documentació que sigui necessari per
verificar el seu nivell de renda.
4. Quan un ciutadà ja gaudeixi de bonificació per raó de capacitat
econòmica concedida en el marc d’aquesta ordenança, podrà estendre els
seus efectes a l’aplicació en altres tributs o preus públics que també
prevegin el mateix règim de beneficis fiscals per raó de capacitat
econòmica.

5. La unitat familiar no podrà superar l’import de 1.000,00 € per persona i
any pel conjunt de beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica.

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb 14 vots a favor dels grups
municipals de CiU (9), PP (3) i CUP (2) i 10 abstencions dels grups municipals
del PSC (8) i d’ICV (2).

4. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
El president de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Relació de fets
I. Vist l'expedient número CSE/0412/RH relatiu a la contractació del servei neteja
de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
II. Vistes les reiterades queixes dels directors de les escoles municipals on
posaven de manifest les especificitats d’aquests centres respecte a altres
dependències municipals en funció de l’ocupació continuadament intensiva de
les aules i dels espais destinats als alumnes .
III. Vist l’informe que constatava la inadequació de la neteja contractada i que la
relació entre hores de dedicació i resultats resultava insuficient a les escoles i
que, si bé, mai es varen plantejar reduccions de freqüències de neteja sí que en
va resultar afectada la intensitat.
IV. Davant del decret d’incoació de modificació del contracte emès pel Regidor
d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, els tràmit d’audiència
preceptiu i l’estudi d’increment de la intensitat de neteja a les escoles presentat
per l’adjudicatària.
V. Vist l’informe favorable a l’ampliació de la intensitat de la neteja, que reforça
amb més hores de dedicació el servei a les escoles i que s’ajusta als requisits
legals de l’art. 107 TRLCSP.
Fonaments de dret

Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i de conformitat amb allò que estableix
el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Modificar el contracte del servei de neteja de les dependències,
edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjudicat
a l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA amb CIF A-08350621.
Al contracte inicial establert per un import de 1.233.944,16 € (UN MILIÓ DOSCENTS TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
SETZE CÈNTIMS) anuals (IVA a part) se li han d’afegir 121.512,82 euros que
corresponen a la contractació de 8.100 hores/any de servei.

Cost inicial
Ampliació

Base
1.233.944,16 €
121.512,82 €
1.355.456,98 €

IVA 21%
259.128,27 €
25.517,69 €
284.645,97 €

Total
1.493.072,43 €
147.030,51 €
1.640.102,95 €

Així la nova base és de 1.355.546,98 (UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTACINC MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS), més un IVA al 21% de 284.645,97 (DOS-CENTS VUITANTA
QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS), que suma un total d’1.640.102,95 € (UN MILIÓ SIS-CENTS
QUARANTA MIL CENT DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS).
La totalitat de la despesa econòmica anual anirà imputada a l’aplicació
pressupostària 02,920,22700 “Neteja edificis municipals” del vigent pressupost
municipal i a les partides pressupostàries que s’habilitin en els propers exercicis.
SEGON. Aprovar el document per a la formalització d’aquesta modificació, que
s’incorpora com a annex al present acord.
TERCER. Requerir a l’empresa contractista per a que, en el termini màxim de
quinze dies a partir de la recepció de la notificació del present acord, procedeixi al
reajustament de la garantia definitiva per a que aquesta guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat.
QUART. Requerir a l’empresa contractista per a la formalització de la present
modificació en document administratiu, en el termini màxim de quinze dies, sens
perjudici del seu dret a que aquesta es faci en escriptura pública, essent al seu
càrrec les despeses que això pugui comportar.
CINQUÈ. Notificar el present acord a SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA,
SA, com a empresa contractista.

SISÈ. Comunicar el present acord a la Sindicatura de Comptes, en el termini
màxim de tres mesos; remetre la informació corresponent al present acord a la
Junta Consultiva de Contractes de l’Estat o Registre de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, així com també al Registre de Contractes del Sector
Públic del Ministeri d’Economia i Hisenda.
SETÈ. Facultar l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a executar el present acord.”
ADDENDA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Exp. CSE/0412/RH
A Vilanova i la Geltrú, 12 de juny de 2013
REUNITS
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de
Govern Local en sessió ordinària de data 21 de maig de 2013 i en ús de les facultats
atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta NEUS LLOVERAS
MASSANA, assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació ISIDRE
MARTÍ I SARDÀ. En endavant, l’AJUNTAMENT.
D’altra part, l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA amb CIF A08350621 i domicili social al carrer Federico Salmón, 13, 28016 Madrid, i en el seu
nom i representació com a apoderat el Sr. MARTÍN JUANOLA CÁRCELES, major
d’edat amb NIF núm. 46032676-Q.
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents
acceptats pel contractista.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
I. Vist l'expedient número CSE/0412/RH relatiu a la contractació del servei neteja de les
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
II. Vistes les reiterades queixes dels directors de les escoles municipals on posaven de
manifest les especificitats d’aquests centres respecte a altres dependències municipals
en funció de l’ocupació continuadament intensiva de les aules i dels espais destinats als
alumnes.

III. Vist l’informe que constatava la inadequació de la neteja contractada i que la relació
entre hores de dedicació i resultats resultava insuficient a les escoles i que, si bé, mai es
varen plantejar reduccions de freqüències de neteja sí que en va resultar afectada la
intensitat.
IV. Davant del decret d’incoació de modificació del contracte emès pel Regidor
d'Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna, els tràmit d’audiència preceptiu i
l’estudi d’increment de la intensitat de neteja a les escoles presentat per l’adjudicatària.
V. Vist l’informe favorable a l’ampliació de la intensitat de la neteja, que reforça amb més
hores de dedicació el servei a les escoles i que s’ajusta als requisits legals de l’art. 107
TRLCSP.
Amb aquests antecedents i d’acord amb l’article 156 del TRLCSP aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre i l’article 71 del RD 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, les parts contractants procedeixen a atorgar el present
contracte de serveis en base a les següents:

CLÀUSULES
Primera. Modificar el contracte del servei de neteja de les dependències, edificis i
equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjudicat a l’empresa
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA amb CIF A-08350621.
Al contracte inicial establert per un import de 1.233.944,16 € (UN MILIÓ DOS-CENTS
TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS) anuals (IVA a part) se li han d’afegir 121.512,82 euros que corresponen a la
contractació de 8.100 hores/any de servei.

Cost inicial
Ampliació

Base
1.233.944,16 €
121.512,82 €
1.355.456,98 €

IVA 21%
259.128,27 €
25.517,69 €
284.645,97 €

Total
1.493.072,43 €
147.030,51 €
1.640.102,95 €

Així la nova base és de 1.355.546,98 (UN MILIÓ TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS), més un
IVA al 21% de 284.645,97 (DOS-CENTS VUITANTA QUATRE MIL SIS-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS).
La totalitat de la despesa econòmica anual anirà imputada a l’aplicació pressupostària
02,920,22700 “Neteja edificis municipals” del vigent pressupost municipal i a les
partides pressupostàries que s’habilitin en els propers exercicis.

Segona. L’abonament del servei d’aquesta modificació s’efectuarà de la mateixa
forma que la resta del mateix, prèvia presentació de les factures, i en els terminis i
condicions establerts per l’Ajuntament per a la liquidació d’obligacions, sense que
procedeixin pagaments a compte per operacions preparatòries.
Tercera. Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta de
clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es vegin
expressament modificades per la present modificació.
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el
signen, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a
l’encapçalament.

Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta
amb 14 vots a favor dels grups municipals de CiU (9), PP (3) i ICV (2), 2 vots
en contra del grup municipal de la CUP i 8 abstencions del grup municipal del
PSC.
5. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS
PERSONALS
SECTORIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA POSADA EN MARXA
DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE LA
PLATAFORMA E-NOTUM PER A LES CONVOCATÒRIES DE PLE I
COMISSIONS INFORMATIVES.
La presidenta de la Comissió Informativa de Societat del Coneixement i
Serveis Personals Sectorials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
Relació de fets
I. Per acord de la Junta de Govern Local del passat 25 de setembre de 2012
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va adherir al servei e-Notum del
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permet realitzar
notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a
contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per
mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la
normativa vigent.
II. Una de les prestacions que ofereix el servei e-Notum és la de realitzar les
notificacions de les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de
les administracions públiques amb un sistema telemàtic que permet acreditar
de forma fefaent la seva pràctica, donant compliment així a l’exigència legal de
l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú, els articles 27
i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics i demés normativa concordant.
III. Amb la notificació telemàtica de la plataforma e-Notum, els membres de la
corporació poden accedir a la notificació de la convocatòria mitjançant un
certificat digital o amb una contrasenya d’un sòl ús. En aquest darrer cas,
reben per correu-e o telèfon mòbil una contrasenya de vigència temporal i d’un
sòl ús que els permet accedir a la notificació de la convocatòria, així com a la
resta de documentació associada.
IV. Els beneficis dels sistema són la immediatesa en la notificació de la
convocatòria; la garantia fefaent, mitjançant evidències electròniques, que la
notificació s’ha posat a disposició de tots els membres de l’òrgan col·legiat; el
Consorci AOC assumeix el cost de la notificació, sense cost per a l’ens que
notifica, a més de l’estalvi que suposa l’eliminació de paper i dels costos
associats a la tramesa de correus postals certificats; i un arxiu únic amb tota la
documentació associada a un òrgan col·legiat determinat: convocatòries,
ordres del dia i notificacions.
V. En conseqüència, estant l’Ajuntament en disposició de posar en marxa
aquest servei i vist que en Junta de Govern Local de 19 de març de 2013 es
va aprovar la posada en marxa d’aquest sistema de notificacions per a les
convocatòries de la pròpia Junta de Govern Local com a primer pas per a
portar-ho a terme, es proposa l’aprovació d’aquest sistema per a les
convocatòries dels Plens i Comissions Informatives, informant a tots els seus
membres regidors/ores del Consistori i en especial demés personal municipal
assegurant, prèviament, a través dels serveis informàtics municipals, que tots
els seus membres tenen les eines i els recursos tecnològics necessaris per
accedir-hi.
Fonaments de dret
De conformitat amb el que estableixen els articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, de bases del règim local, els articles 52 i 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i els articles 27 i 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics i demés normativa concordant.
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda:

“PRIMER. Establir el sistema de notificacions electròniques de la Plataforma
e-Notum com a sistema de notificació preferent, a tots els efectes jurídics, per
a la pràctica de les notificacions de les convocatòries del Ple de l’Ajuntament i
de les Comissions Informatives.
SEGON. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, com a mitjà de
comunicació complementari al sistema e-Notum, i durant un termini de prova
fins a la plena consolidació del nou sistema, la notificació de la convocatòria
de les sessions del Ple i de les Comissions Informatives es seguirà realitzant
també a través del correu electrònic municipal.
TERCER. Comunicar el present acord a tots els membres del Consistori
municipal.”
Un cop debatuda aquesta proposta, es passa a la votació i s’aprova per
unanimitat dels assistents (9 vots de CiU, 8 vots del PSC, 3 vots del PP, 2 vots
de la CUP i 2 vots d’ICV).
6. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS
PERSONALS
SECTORIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTABLIMENT DEL
SISTEMA DE VIDEOACTES PER A L’AIXECAMENT DE LES ACTES
DE LES SESSIONS PLENÀRIES MUNICIPALS.
La presidenta de la Comissió Informativa de Societat del Coneixement i
Serveis Personals Sectorials proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
Relació de fets
I.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des de fa uns anys està incorporant
l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el
funcionament de l’organització municipal amb l’objectiu d’aconseguir un
funcionament més eficaç de l’Administració i dels serveis públics que aquesta
presta, en compliment d’allò que estableixen l’article 103 de la Constitució, la
Llei 11/2007, d’11 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, entre d’altres.
II.- En aquests moments l’Administració municipal vol donar un pas més en
aquesta direcció i vol incorporar un sistema d’enregistrament en vídeo de les
sessions del Ple municipal que garanteixi l’autenticitat i integritat de les
gravacions i es pugui utilitzar, en tot o en part, com a nou suport documental

per a les actes que estén el secretari general de la Corporació i per al llibre
d’actes en el qual aquestes són transcrites.
III.- Amb aquesta mesura s’aconseguirà un ús més eficient dels mitjans
personals i materials de què disposa l’Administració municipal, atès que amb
el nou sistema es podran alliberar recursos personals i materials que abans
era necessari destinar a fer la transcripció manual dels enregistraments en
àudio de les sessions del Ple per a incorporar-ho a les actes en paper, únic
suport en el qual tenien validesa legal.
Fonaments de dret
De conformitat amb allò que estableixen l’article 103 de la Constitució; la Llei
11/2007, d’11 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la
Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i demés normativa concordant, aquest Ple de
l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Establir que l’aixecament de les actes de les sessions plenàries
municipals es pugui realitzar per mitjà de nous sistemes tecnològics de la
informació i la comunicació, tals com la videoacta, que permetin
l’enregistrament del so i/o de la imatge i que garanteixin de forma fefaent tant
la integritat del contingut enregistrat com la seva autenticitat. En aquests
casos, el document electrònic que contingui l’acta serà l’únic document vàlid a
tots els efectes legals, i les actes en format electrònic s’incorporaran al llibre
d’actes, el qual haurà de ser elaborat en suport electrònic, en les mateixes
condicions de garantia d’integritat i autenticitat del seu contingut. En qualsevol
cas, el sistema que s’utilitzi haurà de donar compliment als requisits legals qui
li siguin d’aplicació conforme a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics i demés normativa present o
futura que reguli aquesta matèria.
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’edictes virtual de l’Ajuntament.”
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta
amb 12 vots a favor dels grups municipals de CiU (9) i PP (3) i 12 abstencions
dels grups municipals del PSC (8), de la CUP (2) i d’ICV (2).

7. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL
PLA LOCAL DE L’HABITATGE 2013-2018.
La presidenta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat proposa al Ple
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Relació de fets
1. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 4 de març de 2013, va
prendre, entre d’altres, l’acord següent:
“PRIMER. Aprovar inicialment el Pla Local de l’Habitatge 2013-2018, que
s’annexa a aquesta proposta.
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient i el document del Pla
Local de l’Habitatge 2013-2018 pel termini de TRENTA (30) DIES
HÀBILS, a fi de què s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita
diària, i en el tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal.
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de
la darrera de les publicacions oficials abans esmentades.
TERCER. Disposar que si no es formula cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el termini d’informació pública, el Pla Local de
l’Habitatge 2013-2018 aprovat inicialment es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.”
2. L’esmentat acord va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 22 de març de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6336 de data 15 de març de 2013, al diari de premsa setmanal
“Diari de Vilanova” de data 15 de març de 2013, i va ser exposat al tauler
d’edictes electrònic d’aquesta corporació del dia 22 de març de 2013 al 3 de
maig de 2013, ambdós inclosos, així com al web municipal.
3. En data 29 d’abril de 2013 el grup municipal CUP va presentar un escrit
d’al·legacions, amb número de registre 2013011279/1 que s’annexa a aquesta
proposta.
4. En data 22 de maig de 2013, l’equip redactor del Pla ha elaborat un informe
tècnic que proposa la desestimació de les al·legacions presentades.

L’esmentat informe s’ha incorporat a l’expedient, i una còpia del mateix
s’adjunta a aquesta proposta.
Fonaments de dret
Vist allò que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge,
en l’article 14, apartat 10, segons el qual “La tramitació i l’aprovació dels plans
locals de l’habitatge s’han d’ajustar al que la legislació de règim local estableix
respecte al règim de funcionament i d’adopció d’acords. La tramitació ha
d’incloure un període d’exposició pública i mecanismes de participació
ciutadana. L’aprovació correspon al ple de l’ajuntament”.
Per tot l’exposat, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades en data 29/04/2013, amb
registre d’entrada núm. 2013011279/1, pel grup municipal CUP, d’acord amb
els motius i justificacions exposats a l’informe tècnic elaborat per l’equip
redactor del PLH que s’incorpora a l’expedient i que s’adjunta a aquesta
proposta.
SEGON. Aprovar definitivament el document del Pla Local de l’Habitatge 20132018.
TERCER. Notificar el present acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
QUART. Notificar el present acord a l’interessat al·legant, amb expressió dels
recursos que siguin escaients.”

INFORME TÈCNIC
sobre l’escrit d’al·legacions al Pla Local de l’Habitatge 2013-2018
ANTECEDENTS
En data, 29/04/2013, s’ha rebut en aquest Ajuntament un escrit d’al·legacions,
presentat pel grup municipal CUP (Registre d’entrada número 2013011279/1) en què
es fan una sèrie de consideracions i es fan tres peticions que es citen en els següents
punts i que passen a ser valorades cadascuna d’elles per part de l’equip tècnic que
ha redactat el document del Pla Local de l’Habitatge 2013-2018.
ANÀLISI
“Que es refaci, tenint en compte el nou context demogràfic, el Volum I del Pla Local:
Estudi d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge a VNG-novembre 2010”
Tal com ja s’informa en la introducció del Volum II del PLH, abans de procedir a la
redacció de la part programàtica s’ha dut a terme una revisió de la part d’anàlisi i
diagnosi. Les principals conclusions d’aquesta revisió han estat recollides en l’Annex
de l’apartat 10.2, del propi Volum II, donat que no s’ha considerat pertinent modificar
un document d’anàlisi tan exhaustiu com aquest que, a més, es va dur a terme amb
la supervisió tècnica de la Diputació de Barcelona i que reflectia un moment concret
de la situació de l’habitatge a la ciutat, com no podia ser d’una altra manera.
El Volum I del Pla local d’habitatge es va presentar a finals de l’any 2010 i reflecteix la
situació de la ciutat en relació a la problemàtica de l’habitatge. En aquest sentit,
podem dir que es tracta d’una fotografia estàtica d’un moment concret.
Com ja s’explica a la introducció del Volum II del Pla, quan a mitjans del 2011, i
coincidint amb el canvi de legislatura, es decideix impulsar la part programàtica del
PLH, es parteix de l’anàlisi i diagnosi que s’havia realitzat durant l’any 2010, però
tenint en compte que estem vivint uns moments de grans canvis socials i econòmics,
es decideix fer una relectura d’aquesta primera part del PLH i especialment de les
previsions demogràfiques del Volum I, establint unes previsions molt més ajustades a
la canviant realitat actual.
Aquesta revisió ha permès ajustar la part programàtica del pla a les noves necessitats
detectades i, a la vegada, en aquest segon volum del Pla s’ha procurat també ser
molt realista alhora de programar actuacions que estiguin ajustades a la realitat del
nou context econòmic.
Per tant, partint del fet que el PLH és un instrument que ha de definir i fixar les
directrius de les polítiques en matèria d’habitatge per un període de 6 anys, i alhora
afegint-hi el fet que la canviant realitat actual fa molt complicat anticipar qualsevol
previsió fins i tot aquelles que es fan a curt termini, ja en la pròpia redacció del
document s’ha donat molta importància a aconseguir que el propi PLH sigui un
instrument dinàmic, capaç d’adaptar-se any a any a les noves necessitats del
municipi en matèria d’habitatge.

Amb aquesta finalitat s’ha previst la creació d’una Comissió impulsora del PLH (fitxa
7.2.1) que ha de vetllar pel correcte desenvolupament de les actuacions previstes, ha
de concretar-les any a any en funció del context econòmic i social i de les
disponibilitats pressupostaries, i ha de proposar les mesures correctores o les
modificacions que es considerin oportunes en cada moment.
Per tal que la Comissió impulsora pugui desenvolupar el PLH amb les màximes
garanties, el mateix Pla preveu (fitxa 7.4) la possibilitat de potenciar el coneixement
de la realitat i les necessitats d’habitatge al municipi; en definitiva el que es proposa
amb aquesta actuació és millorar l’anàlisi de l’entorn de forma dinàmica, per ajustar
tant com sigui possible, i com els recursos ens ho permetin, les polítiques d’habitatge
a les necessitats de la població del municipi. De fet, aprofitant que s’estan duent a
terme els estudis previs per a la revisió del POUM, des de PIVSAM ja s’està treballant
en un nou estudi i anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi, que serà tingut en
compte en el moment en què es faci la primera revisió i avaluació del PLH.
“Que en funció dels canvis que es facin en el Volum I es debatin de nou i es
modifiquin les actuacions i previsions que contempla el Volum II: Programa
d’Actuacions 2013-2018-desembre 2012”
El Volum II del PLH s’ha redactat comptant amb la participació de la ciutadania i
també amb la dels diversos grups municipals, que, al llarg de tot el procés de
redacció han estat oportunament informats a través dels diversos canals disponibles
en el si de la corporació municipal. A mesura que avançava la redacció del document,
també s’han programat diverses sessions de treball conjunt amb els grups polítics
municipals, per tal que poguessin fer les seves aportacions, valoracions i comentaris,
que en gran mesura, han estat tinguts en compte en el moment de la redacció del
Pla.
Seguint la línia discursiva del punt anterior, donat que no es veu oportú endegar en
aquest moment una modificació completa del volum d’anàlisi i diagnosi del PLH, que
únicament pretenia ser un punt de partida des d’on començar a planificar i definir les
actuacions en matèria d’habitatge al municipi; tampoc hauria de ser necessària,
doncs, una posterior redacció, tot de nou, del Volum II, corresponent a la part
programàtica.
Insistim en què el propi document ja preveu la contínua revisió de continguts i
metodologies al llarg dels propers sis anys, i aquest treball de revisió periòdica queda
garantit per la pròpia creació d’una comissió impulsora, de caràcter bàsicament
tècnic, que oportunament donarà compte de les avaluacions i modificacions del propi
Pla tant al govern municipal, com a la resta de grups polítics de la corporació i que,
alhora, es complementarà amb la configuració d’un pla de participació ciutadana, tal
com es preveu a la fitxa 7.3. Planificació i creació de dinàmiques participatives en
habitatge.
“Que s’incorporin les determinacions del Pla Territorial esmentat, que afecten el
sector de Santa Maria”

No hi ha cap inconvenient en incorporar el document del Pla Local de l’Habitatge les
determinacions del Pla Territorial sobre el sector de Santa Maria, però donat que no
hi ha previst a curt termini cap desenvolupament de promocions al sector, no es
considera necessària ni urgent la modificació del document actual; i en canvi, sí serà
incorporat aquest punt en l’apartat de marc normatiu de la fitxa corresponent, ja en la
primera revisió que es faci del PLH, prevista per finals d’aquest any 2013. D’igual
manera, serà aleshores moment també per afegir el plànol de situació del sector, tal
com s’esmenta en el mateix escrit.
Conclusions
Segons tot allò exposat en els punts anteriors, no considerem que sigui necessari
refer en la seva totalitat el Volum I del PLH, i per tant, no considerem que tampoc
calgui refer completament el Volum II corresponent a la part programàtica, perquè
seria perllongar la situació existent fins a la data, en què el municipi no disposava de
cap document marc en matèria de polítiques d’habitatge al municipi.
A més, el propi Pla Local de l’Habitatge 2013-2018 preveu amb detall la realització
d’un seguiment constant del Pla, i possibilita la seva modificació al llarg dels sis anys
de vigència del document.
Per aquest motiu, proposem al ple de la corporació municipal la desestimació de les
al·legacions presentades.
A Vilanova i la Geltrú, el 22 de maig de 2013
L’equip redactor del PLH,
Maria Alias Echevarría
Co-directora
PIVSAM

Griselda Fernández Madrid
Tècnica Responsable
Oficina Local d’Habitatge

Aquest Ple de l’Ajuntament aprova la proposta amb 22 vots a favor dels grups
municipals de CiU (9), PSC (8), PP (3) i ICV (2) i 2 vots en contra del grup
municipal de la CUP.
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA:
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD
DE JGL DE TRASPÀS DE LA PARADA NÚM. 52 DEL MERCAT DEL
CENTRE.
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
de l’acord següent:

Relació de fets
Vist que la Junta de Govern Local d’11 de juny de 2013 va prendre l’acord
d’autoritzar el traspàs de la parada núm. 52 del Mercat del Centre.
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que haurà de ser ratificat pel Ple de
la Corporació.
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local d’11 de juny de 2013,
d’autorització de traspàs de la parada núm. 52 del Mercat del Centre, i que
transcrit literalment és el següent:
ACORD
“PRIMER. Renunciar a l’exercici dels drets de tempteig i retracte, en favor de
l’Ajuntament, establerts a l’article 30 del Reglament del mercats municipals,
sobre la transmissió de la parada núm. 52 del Mercat del Centre.
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 52 del Mercat del Centre, amb
les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa activitat de
Cansaladeria, a favor de la senyora RAQUEL APARICIO CODES, amb DNI
52216986-V, i per la durada que es deriva del Reglament de Patrimoni dels
ens locals de Catalunya.
TERCER. Requerir l’actual concessionària, NEUS SANTACANA I BURGUET,
d’acord amb el que es disposa a l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació
de serveis de mercats, art.7è, punt 2, apartat a, el pagament del 10% de
l’import del valor declarat de traspàs, quinze mil euros (15.000€). L’import
resultant serà de mil cinc-cents euros (1.500€).
QUART. En concepte de permís de venda, d’acord amb el que disposa
l’Ordenança fiscal per a la Taxa per prestació de serveis de mercats, art. 7è,
punt 1, la nova concessionària haurà de satisfer l’import resultant de multiplicar
la quantitat de 202€ pels metres lineals de parada (4ml), ascendint l’import total
a vuit-cents vuit euros (808€) i acceptar complir amb les normes del Reglament
dels Mercats Municipals i les disposicions de l’Ajuntament que siguin
aplicables.
CINQUÈ. D’acord amb l’article 31 del Reglament dels Mercats Municipals,
sotmetre a condició suspensiva l’eficàcia jurídica de l’apartat segon, fins que
s’acrediti el compliment de les obligacions anteriors.

SISÈ. Ratificar a la propera sessió plenària aquest acord.
SETÈ. Es notifica als interessats.”
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels assistents (9 vots a
favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV).
9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
CELEBRACIÓ DE CORREBOUS, MODALITAT BOUS A LA PLAÇA,
ALS TERRENYS HABILITATS A LA COLLADA-SIS CAMINS.
La Il·lma. Sra. Alcaldessa-Presidenta proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
de l’acord següent:
Davant la petició formulada en aquest Ajuntament per l’Associació de veïns de
la Collada-Sis Camins, en representació de la “PEÑA TAURINA Y CULTURAL
LA COLLADA-SIS CAMINS”, per tal d’efectuar la lliurada del “corre-bous”, els
propers dies 23, 24 i 30 de juliol d’enguany, entre les 18:30 h i les 21:00
hores.
El marc legal d’aquesta festa és el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de la protecció dels animals, l’article 6.1
del qual prohibeix l’ús d’animals en baralles i espectacles o en altres activitats
si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments
antinaturals, o bé poden ferir la sensibilitat de les persones que els
contemplen. L’article 6.2 del mateix Decret legislatiu 2/2008 exclou d’aquesta
prohibició les festes amb toros o bous sense mort de l’animal (correbous) en
les dates i les localitats on tradicionalment se celebren.
Donada la consideració d’aquesta festa com a tradicional amb bous, tal i com
reflexa l’annex de la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous.
Donat el Decret 156/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei 34/2010 de l’1 d’octubre, de regulació de les festes
tradicionals amb bous.
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la
Llei Municipal de règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament
ACORDA

“PRIMER. APROVAR la celebració dels CORREBOUS en la modalitat de
Bous a la Plaça, els dies 20 i 21 de Juliol de 2013, des de les 19:00h fins a
les 21:00h, en els terrenys habilitats a l’efecte del barri de La Collada-Sis
Camins.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’interessat i al Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya.”
Finalitzades les intervencions, aquest Ple de l’Ajuntament desestima la
proposta amb 13 vots en contra dels grups municipals de CIU (9), de la CUP
(2) i d’ICV (2), 10 vots a favor del grup municipal del PP (3) i 7 vots del PSC,
excepte el vot d’abstenció del Sr. Xavier Carbonell (PSC).
CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN:
10. DONAR COMPTE DE DIVERSOS CONVENIS APROVATS PER JUNTA
DE GOVERN LOCAL:
ACORD DE JGL DE 04.06.2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE
L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA (ALE) DE L’AJUNTAMENT DE
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DEL GARRAF (NODE GARRAF) PER PROMOURE
ACTUACIONS CONJUNTES A L’ÀMBIT DE L’ENERGIA A LA
COMARCA DEL GARRAF.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local que es transcriu a
continuació:
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú, mitjançant l’Agència Local de l’Energia (ALE), i l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf (Node Garraf), per promoure
actuacions conjuntes a l’àmbit de l’energia a la comarca del Garraf.
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els
documents que siguin necessaris per a executar el següent acord.
TERCER. Donar compte del present acord al Ple de l’Ajuntament.
QUART. Notificar el present acord a l’Agència de Desenvolupament Econòmic
del Garraf (Node Garraf).

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L‘AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA
GELTRÚ, MITJANÇANT L’AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA (ALE) I L’AGÈNCIA
DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF (NODE GARRAF), PER
PROMOURE ACTUACIONS CONJUNTES A L’ÀMBIT DE L’ENERGIA A LA
COMARCA DEL GARRAF.
A Vilanova i la Geltrú, x de maig de 2013
REUNITS:
D’UNA PART,
La Sra. Neus Lloveras i Massana amb DNI: 35.065.768-Z en la seva qualitat
d’alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Assistida pel Secretari de
l’Ajuntament, Sr. Isidre Martí Sardà.
D’ALTRA PART,
El Sr. Miquel Forns i Fusté amb DNI: 52420730-G en qualitat de President de
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, en endavant NODE Garraf.
Assistit pel Secretari de dita entitat, Sra. Maria Isabel Garcia Giménez
Es reconeixen totes les parts la capacitat legal suficient per a la formalització del
present conveni així com la vigència dels seus càrrecs.
MANIFESTEN:
Que NODE Garraf és una entitat consorciada, público-privada amb voluntat de
recolzar iniciatives i projectes de desenvolupament econòmic, integrada pels sis
ajuntaments de la comarca del Garraf, Consell Comarcal del Garraf, Delegació del
Garraf de la Cambra de Comerç, ADEG, UPC i UGT i CCOO,
D’acord amb els seus Estatuts socials, un dels àmbits de treball de l’agència és
l’energia amb els objectius següents:
1. Unificar les estratègies i la governança a la comarca pel desenvolupament
d’energies renovables i el foment de l’eficiència energètica.
2. Iniciar els primers canvis en calderes pel consum de biomassa.
3. Fomentar la rehabilitació energètica dels edificis.
4. Formar a les persones en l’àmbit de les energies renovables i l’eficiència
energètica.
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el dia 3 de juny de 2006, va constituir
l’Agència Local de l’Energia, en compliment del Pla d’Acció Ambiental del municipi,
que en la seva línia estratègica 4, dicta que cal: continuar millorant l’eficiència
energètica del municipi i fomentar les energies renovables, i el Pla de Mandat 20032007, que en el seu objectiu 55 estableix: promoure l’estalvi energètic i la creació
d’energies renovables i en el seu objectiu 55.1, diu textualment: crear l’Agència Local

de l’Energia per promoure l´ús de les energies renovables, promoure l’estalvi
energètic i promoure una nova cultura al voltant de l’energia.

L’Agència Local de l’Energia, es crea com una acció més dins del
departament de medi ambient municipal, i com un servei destinat tant a la
ciutadania com a la pròpia institució municipal.
Les línies programàtiques que orienten el funcionament de l’Agència són:
1. Impulsar actuacions innovadores que fomentin la utilització de l’energia que
prové de fonts d’origen renovable.
2. Contribuir a la mitigació i a l’adaptació del canvi climàtic.
3. Constituir-se com a referent local de l’oficina del canvi climàtic.
4. Oferir informació, suport tècnic i assessorament en la gestió, a aquells sectors
municipals que ho requereixin pel seu treball en matèria energètica. Actuar
com a gestor energètic de la pròpia administració local, amb coordinació amb
la resta dels departaments municipals.
5. Efectuar el seguiment de les mesures aprovades en el pacte d’alcaldes i
alcaldesses.
6. Promoure el paper actiu de la ciutadania envers un nou model energètic basat
en un millor coneixement dels serveis energètics, l’accés a elements
d’eficiència energètica i la pràctica conscient de l’estalvi energètic.
7. Informar i assessorar en matèria energètica als ciutadans, als col·lectius, a les
empreses i a les institucions que ho requereixin.
8. Promoure ordenances que impulsin la utilització de les energies renovables i
l’aplicació de mesures d’estalvi energètic, tant a les instal·lacions municipals
com les privades.
9. Impulsar projectes que fomentin ocupació associada a les energies verdes.
Que actualment a la comarca no es disposa d’un instrument, ni d’una estratègia
comuna que desenvolupi accions vinculades a l’eficiència energètica i la promoció
d’energies renovables.
Territoris com el Garraf tenen possibilitats de desenvolupament econòmic vinculats al
món de l’energia, en l’explotació dels recursos energètics vinculats al territori
(biomassa forestal i sol); en la generació d’activitats empresarials vinculades a la
producció, l’estalvi i l’eficiència energètica, tant en edificis i equipaments públic com
privats; en rehabilitació energètica d’edificis i en general en capacitat d’estalvi
econòmic i en generació d’ocupació.
Que NODE Garraf amb el recolzament del Servei d’Ocupació de Catalunya i la
Diputació de Barcelona, ha realitzat l’anàlisi dels consums energètics públics
comarcals, l’identificació d’edificis potencials consumidors de biomassa al Garraf, una
identificació dels recursos energètics autòctons, l’estudi de la disponibilitat de
biomassa forestals primària a la comarca del Garraf, la promoció per la creació de la
Xarxa d’empreses Energètiques del Garraf i l’Associació de propietaris forestals del
Massís del Garraf, etc. Totes aquestes accions i d’altres han estat concebudes a

partir de voler Impulsar l’activitat empresarial vinculada al sector de l’estalvi i
l’eficiència energètica o els anomenats “green jobs” al Garraf.
Que NODE Garraf, té dins els seus principis estratègics la visió de treballar amb
esforç, coordinació i cooperació amb tots els agents socials, empreses, institucions i
organismes dins el territori.
Que NODE Garraf vol donar suport als agents socials i empresarials de la comarca
que configurin una cooperació a nivell de xarxa comarcal que permeti establir
sinergies.
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant l’Agència Local de l’Energia
disposa d’una llarga experiència a l’àmbit energètic, amb la realització de diversos
projectes innovadors:
•

L’Agència Local de l’Energia Local de l’Energia obté a l’any 2006, el premi
a la millor iniciativa local de la Diputació de Barcelona, per la posta en marxa
de l’Agència Local de l’Energia i per l’aplicació del seu Pla d’acció pel període
2006-2007.

•

L’Agència Local d’Energia de Vilanova i la Geltrú ha col·laborat en la
redacció del Pla d’acció per l’Energia Sostenible (PAES) i és l’ens encarregat
de fer el seguiment del compliment dels objectius del Pacte d’alcaldes i
alcaldesses i del PAES.

•

L’Agència Local l’Energia de Vilanova i la Geltrú ha sigut pionera en la
cessió de cobertes municipals per promoure les instal·lacions fotovoltaiques.

•

L’Àgència Local de l’Energia Vilanova i la Geltrú conjuntament amb altres
municipis i entitats públiques i privades ha estat pionera en la creació d’un nou
perfil professional anomenat Agent Energètic d’Edificis.

•

L’Agència Local de l’Energia de Vilanova i la Geltrú participa activament
en el grup d’energia de la Xarxa i ha col·laborat en la redacció de l’ordenança
marc de l’energia solar tèrmica de la Diputació de Barcelona.

•

L’Agència Local de l’Energia preveu implementar el Pla d’actuacions de
2013 - 2015.

Que l’Agència Local de l’Energia de Vilanova i la Geltrú per a dur a terme la seva
activitat i assolir els objectius plantejats, treballa per a coordinar les seves propostes
amb altres entitats i col·lectius socials.
I per això, donats aquests antecedents, les parts compareixents i en la condició en
qual intervenen han considerat útil arribar als següents:
PACTES

PRIMER
Que Node Garraf i L’Agència Local de l’Energia es comprometen a:
1. Treballar en conjunt i coordinats per assolir estratègies que permetin disposar
d’una comarca més eficient.
2. Coordinar-se per treballar els projectes comuns que tenen previst
desenvolupar-se al llarg de la vigència del present conveni, per ambdues
parts.
SEGON
Establir una taula de treball conjunta que es reunirà de forma periòdica, al menys un
cop cada dos mesos per a dur un seguiment i coordinació de les actuacions que es
vagin executant. Formaran part d’aquesta taula, dues persones per cada entitat i
s’iniciaran el treballs a partir de la signatura d’aquest conveni.
TERCER
Les dues entitats es comprometen a treballar en plena coordinació dels seus recursos
humans i econòmics, en aquells projectes determinats per ambdues institucions,
sempre i quan no impedeixin a cadascuna d’elles assolir els seus objectius inicials.
A tals efectes, s’establiran entre ambdues parts els convenis específics que siguin
necessaris o adients per al desenvolupament, gestió i finançament de dits projectes
comuns, d’acord amb el que prevegi la legislació i restant normativa que sigui
aplicable en cada cas.
QUART
La vigència d’aquest conveni marc es fixa per tot un any a partir de la signatura del
present conveni.
El conveni serà prorrogable de comú acord entre les parts per períodes anuals.
CINQUÈ
Els projectes executats conjuntament per ambdues entitats incorporaran el logotip de
les dues institucions i és farà la difusió de forma conjunta.
I en prova de conformitat totes les parts es ratifiquen en el contingut del present
conveni que signen per duplicat exemplar i a únic en el lloc i data consignats a
l’emplaçament.
_____________________________________________________________________

Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’aprovació del conveni
esmentat.

ACORD DE JGL DE 18.06.2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE PHYLÉ D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L’ALUMNAT
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local que es transcriu a
continuació:
“PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyament i
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament del projecte Phylé
d’atenció socioeducativa de l’alumnat d’educació secundària obligatòria del
municipi.
SEGON. La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa
per al departament d’Ensenyament.
TERCER. Facultar l’alcaldessa per a la signatura del conveni i altra
documentació necessària per a la formalització d’aquest acord.
QUART. Traslladar el contingut d’aquest acord, juntament amb el conveni
signat per l’alcaldessa, senyora Neus Lloveras i Massana, a la Generalitat de
Catalunya.”
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE PHYLÉ D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI
Barcelona,

maig de 2013

REUNITS:
PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret
169/2011 de 18 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol de 2011, de delegació de competències de

la persona titular del Departament d’Ensenyament en diversos òrgans del
Departament (DOGC núm.5930, de 28-07-2011),
PER L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ
La senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta
de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), en virtut de les facultats atribuïdes
per l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
EXPOSEN:
Que l’article 40 (Plans i programes socioeducatius) de la Llei 12/2009 del 10 de juliol,
d’educació, estableix que els centres i els ajuntaments, per iniciativa de dos o més
centres o per iniciativa de l’ajuntament corresponent, poden acordar d’elaborar
conjuntament plans o programes socioeducatius que afavoreixin la major integració
possible en l’entorn social dels objectius educatius i socials del centre i una millor
coordinació entre els recursos de les diferents administracions i dels centres
mateixos. Correspon al Govern d’establir les condicions mínimes per a la
formalització dels convenis que concretin aquests plans i programes.
Que el Decret 143/2007, d’ordenació dels ensenyaments de l’ESO, estableix, com a
una de les tasques de l’acció tutorial, el treball conjunt amb les famílies per al
seguiment dels aspectes de desenvolupament personal, convivència i cooperació.
També preveu que, per millorar i incentivar el procés d’aprenentatge de l’alumnat, els
centres estableixin compromisos amb les famílies i la comunitat local d’acord amb la
seva responsabilitat educativa.
Que el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, estableix
a l’article 11 que els projectes educatius dels centres han de considerar mecanismes
de col·laboració amb l'entorn i estratègies d'actuació que els vinculin amb els altres
centres del mateix nivell, amb els ajuntaments, amb el projecte de zona educativa,
amb els plans d'entorn i altres plans socioeducatius i amb els projectes educatius de
caràcter territorial, si n'hi ha. A l’article 12 preveu la possibilitat que els centres
estableixin acords de corresponsabilitat amb l'Administració educativa per a l'aplicació
del seu projecte educatiu. A l’article 23 estableix que les normes d'organització i
funcionament del centre han de ser coherents amb el fet que l'aprenentatge i la
pràctica de la convivència són elements fonamentals del procés educatiu i han
d'incorporar les mesures de promoció de la convivència establertes en el centre, així
com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de conflictes. Així
mateix, a l’article 24 estableix que les mesures correctores s’han d’inscriure en el
marc de l’acció educativa i té per finalitat contribuir a la millora del seu procés
educatiu, i sempre que sigui concordant amb aquesta finalitat, la mesura correctora
ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre.
Que l’Institut Baix a Mar de Vilanova i la Geltrú ha elaborat conjuntament amb la
Regidoria de Serveis Socials un projecte d’intervenció socioeducativa davant les
sancions i expulsions de l’alumnat: El projecte Phylé, que contempla mesures

reparadores i alternatives davant les sancions i expulsions motivades per conductes
que alterin la bona convivència en la comunitat educativa.
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú comparteix els plantejaments i les
estratègies del projecte i es compromet a col·laborar amb el centre en aquelles
actuacions que requereixin de la seva intervenció.
Per tot això, ambdues parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar acorden
formalitzar el present conveni de conformitat amb les següents.
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú en matèria d’atenció socioeducativa de l’alumnat d’educació
secundària obligatòria a través del Projecte Phylé.
SEGONA.- El projecte Phylé té com a objectius:
•
•
•
•

Millorar la convivència en el centre educatiu.
Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat.
Potenciar el treball socioeducatiu als centres educatius.
Acompanyar a la família en l’educació dels seus fills/es.

TERCERA.- L’Institut Baix a Mar durà a terme el projecte esmentat, aprovat pel
consell escolar, per tal de facilitar als alumnes amb expedient disciplinari la
compensació i reparació mitjançant la realització d’activitats alternatives a l’expulsió a
casa, en instal·lacions exteriors al centre i en un període depenent del temps
d’expulsió. Aquestes activitats tenen la finalitat de fer reflexionar l’alumnat que hagi
comès fets incívics i d’implicar-lo amb ell i les seves famílies en la millora de la
convivència al centre educatiu.
QUARTA.- Per a la participació en el programa serà imprescindible l’acceptació per
part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb la
signatura en el full de compromís educatiu. Les tasques a realitzar per cada alumne/a
es determinaran en base a la seva situació específica i a l’entitat escollida, i
s’especificaran en el full de compromís educatiu.
CINQUENA.- Podran realitzar les activitats objecte d’aquest conveni els alumnes, de
qualsevol curs de l’etapa d’ESO, objecte d’un expedient disciplinari que hagi
comportat la suspensió del dret d’assistir al centre o a determinades classes.
SISENA.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a facilitar l’accés de
l’alumnat a les instal·lacions adients, on podran dur a terme activitats de servei i
aprenentatge. Amb aquesta finalitat es formalitzarà un document de col·laboració per
part de l’Ajuntament amb cada una de les entitats que hi participin.

SETENA.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú facilitarà a l’Institut Baix a Mar la
informació necessària per a l’avaluació de l’alumne/a en les activitats de servei i
aprenentatge realitzades.
VUITENA.- Es constituirà una comissió de seguiment del projecte, que es reunirà
periòdicament per tal d’aportar informació sobre les tasques desenvolupades, la seva
valoració i les propostes de millora. Hi haurà una reunió ordinària per curs i les
extraordinàries que siguin adients, convocades per la direcció de l’Institut, escoltades
les parts implicades.
NOVENA.- Al finalitzar el curs l’Institut elaborarà una memòria avaluativa del projecte
i del grau d’implementació dels objectius proposats, incorporant les aportacions
corresponents de l’Ajuntament en el marc de les seves funcions, i en donarà compte
al consell escolar del centre, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i a l’Ajuntament.
DESENA.- Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura i fins la
finalització del curs escolar 2013-2014. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin
de manera expressa les parts signatàries amb dos mesos d’antelació a la finalització
de la seva vigència.
ONZENA.- Les parts valoraran la possibilitat que el projecte s’implementi en altres
centres educatius del municipi, adaptant-se a les peculiaritats d’aquests.
DOTZENA.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per
al Departament d’Ensenyament.
TRETZENA.- Seran causes d’extinció del conveni, que té naturalesa administrativa,
les següents:
•
•
•
•
•

L’expiració del termini.
La impossibilitat de desenvolupar el projecte par causa imputable a les parts.
Mutu acord de les parts.
Incompliment, per part d’alguna de les parts, de les obligacions assumides.
Qualsevol altra admesa en dret.

CATORZENA: Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació,
la resolució i els efectes d’aquest conveni seran resoltes per la comissió esmentada a
la clàusula vuitena, i en cas de no ser possible arribar a un acord serà competent la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Perquè així consti, s’estén el present conveni en exemplar duplicat a un sol efecte i,
en prova de conformitat, el signen les parts indicades en el lloc i data ut supra.
____________________________________________________________________

Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’aprovació del conveni
esmentat.

ACORD DE JGL DE 18.06.2013, D’APROVACIÓ DELS CONVENIS AMB
ELS ESTABLIMENTS COL·LABORADORS AMB EL CARNET ACTIU.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local que es transcriu a
continuació:
“PRIMER. Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de Vilanova i els
establiments que es relacionen a continuació per la seva adhesió al programa
Carnet Actiu.
ADEG
AMPLIFON IBÈRICA
AMTEC. Solucions Informàtiques
LA BOTIGA DE LA SALUT
AUDIUM
AUTOESCOLA DOMENECH
BARNASIK
BEEP VILANOVA
BORRELL ASSESSORS
BOSANOVA
BOTIGA DE SALUT LA GINESTA
BUCATI CUINES
CALÇATS MARI
CASA CATALÀ
CENTRE DENTAL DR. RAMÍREZ
CENTRE DENTAL VILANOVA
CENTRE D'ESTUDIS BEEP MECA
CENTRE ÒPTIC VILANOVA
CLINICA DENTAL AMARAL
CLINICA DENTAL DOCTORS ALVAREZ
CLINICA DENTAL E. PLANA
CLINICA DENTAL SOLÉ
CLINICA DENTAL VENTOSA
CONSTRUCCIO I REHABILITACIO DEL GARRAF
CONSULTA DE PSICOLOGIA
COTA ZERO
DENTAL VILANOVA
DMM INTERNATIONAL TRANSIT
DPEUS - DDENTS
EL LAMPISTA DEL GARRAF
EQUIP CALSERRA
FUSTERIA JOSEP CARLES PALACIOS
GENERAL OPTICA

OPTICALIA HOLANDESA
HALCON VIAJES
HOSPITAL VETERINARI MIMA'NS
INSTITUTS ODONTOLÒGICS
IRIS ART
JORDIMAR PIZZA - TELEPIZZA
KLAN
LLARS.NET AGENTS IMMOBILIARIS
MATAS COMUNICACIONES (Botiga Movistar)
MIKEL PARIS (BARCELONA MIAMI NEY YORK IBIZA GENEVE)
MULTIOPTICAS VILANOVA
ONYX TERAPIES
ORTOPEDIA JORDI
OSTEOPATIA VILANOVA
PAPERERIA-LLIBRERIA XAVI
PARAFARMACIA EL JARDI DE LES HESPERIDES
PARAFARMACIA PRINCIPAL 124
PASTISSERIA FERDOLÇ
PERRUQUERIA BARTOLOME
PHONO DISSENY SL
PROTECSON
PUJADAS J. ORTUÑO - FRUITA I VERDURA ROSER
PUNT DE BANY
RAFFEL PAGES PELUQUERIAS
SANT JOAN SERVEI INTEGRAL DE REPARACIONS I
REFORMES
SERVEI TÈCNIC FULGENCIO LÓPEZ
TOMBA TRUITES
UNITAT D'ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA ST ANTONI
ABAT
VISTA OPTICA
VNG VIATGES
SEGON. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents necessaris per
a la formalització dels esmentats convenis.”
Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’aprovació dels
convenis esmentats.
ACORD DE JGL DE 25.06.2013, D’APROVACIÓ DE LES ADDENDES DE
PRÒRROGA DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA

DE L’HABITATGE DE CATALUNYA, PER AL SEGON SEMESTRE DE
2013.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local que es transcriu a
continuació:
“PRIMER. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per
al segon semestre de 2013, relatiu al programa de mediació per al lloguer
social d’habitatges.
SEGON. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per
al segon semestre de 2013, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en
aquest municipi.
TERCER. Donar compte al Ple municipal del present acord.
QUART. Facultar I’Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present
acord.
CINQUÈ. Notificar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el present acord.”
ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, D’AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ
PER AL LLOGUER SOCIAL
Barcelona, 30 de juny de 2013
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel
Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d’una altra, el senyora Neus Lloveras i Massana alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest acord, i a aquest efecte,
MANIFESTEN

1. Amb data 15 de març de 2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú varen signar el conveni de col·laboració relatiu al Programa de
Mediació per al lloguer social.
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni
fins al 30 de juny de 2013.
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge, la
Borsa de mediació desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini de pròrroga del
conveni fins al 31 de desembre.
4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012 mentre no entri en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013, de
19 de maig.
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent
fins que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.
És per això, que en el marc de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i de la pròrroga del Pla per al dret a l’habitatge,
ACORDEN
1. Mantenir la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú en relació amb el Programa de mediació, fins al 31 de
desembre de 2013.
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:
2.1 L’import del pagament fix en concepte d’aportació per a la gestió de contractes
mediats i amb lloguer formalitzat, serà de 4.650,00 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, 3) del conveni serà de
12.635,00 €.
Aquesta aportació màxima es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una
activitat superior per part de la Borsa de mediació, en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2013, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat
de l’import atorgat per la prestació dels serveis.

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
4. L’ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici
2013.
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en
el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.
ACORD ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, D’AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE
Barcelona, 30 de juny de 2013
REUNITS
D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat
amb les funcions atribuïdes a l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel
Decret 157/2010, de 2 de novembre.
I d'una altra, la senyora Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest acord, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. Amb data 10/04/2012 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú varen signar el conveni de col·laboració relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi.
2. El 31 de desembre de 2012 ambdues parts varen acordar la pròrroga del conveni
fins al 30 de juny de 2013.
3. La necessitat de donar continuïtat a les funcions que, en matèria d’habitatge,
l’Oficina local d’habitatge desenvolupa amb la col·laboració de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, durant tot l’any 2013, fa necessària l’ampliació del termini
de pròrroga del conveni fins el 31 de desembre.

4. El Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, ha estat modificat pel Decret 164/2013,
de 19 de maig.
5. El Decret 171/2012, de 27 de desembre, ha prorrogat la vigència del Decret
13/2010, de 2 de febrer, del Pla de l’Habitatge del 2009-2012, que es manté vigent
fins que no sigui aprovat un nou Pla de l’Habitatge.
És per això, que en el març de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya i de la pròrroga del Pla per al dret a l’habitatge.
ACORDEN:
1. Mantenir la col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú en relació amb l’Oficina local d’habitatge, fins al 31 de
desembre de 2013.
2. Fixar les següents aportacions econòmiques per al segon semestre del 2013:
2.1 L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 14.490,50 €.
2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
19.320,50 €.
Aquesta aportació màxima es podrà incrementar en el cas que es justifiqui una
activitat superior per part de l’Oficina, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2013, i ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat
de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com també als serveis
mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquest acord, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
4. L’ampliació de la pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit
suficient i adequat per finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici
2013.
5. La vigència del present acord serà fins al 31 de desembre de 2013.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest acord per duplicat, en
el lloc i en la data esmentats en l’encapçalament.

_______________________________________________________________

Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’aprovació de les
addendes esmentades.
ACORD DE JGL DE 25.06.2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB CATALUNYA BANC, SAU, AMB RELACIÓ AL
LLOGUER SOCIAL D’UNA PART DEL PARC D’HABITATGES
PROPIETAT DEL GRUP DE CATALUNYA BANC, SA.
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local que es transcriu a
continuació:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú i Catalunya Banc, S.A.U. per a la col·laboració entre les parts en
relació al lloguer social d’una part dels habitatges propietat del grup Catalunya
Banc S.A.
SEGON. Donar compte al Ple municipal del present acord.
TERCER. Facultar Ia Il·lma. Sra. Alcaldessa perquè en nom de la Corporació
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització del present
acord.
QUART. Notificar a Catalunya Banc, SAU, el present acord.”
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Data
REUNITS
D’una part,
Catalunya Banc, SAU,
Provista de CIF A-65587198.
Domiciliada a Plaça Antoni Maura, número 6 de Barcelona (08003).
Representada pel Sr. Jordi Valero i Puig, en la seva qualitat d’apoderat.
En endavant, CX.
D’una altra,
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Domiciliat a Pl. de la Vila, 8 de Vilanova i la Geltrú (08800).
Representat per l’Il·lma. Alcaldessa Neus Lloveras i Massana assistida pel Secretari
de la Corporació Sr. Isidre Martí i Sardà.
En endavant, l’Intermediari.

Les parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així com
capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest Conveni, i a l’efecte,
EXPOSEN
I.- Que Catalunya Banc, SAU té en la seva cartera d’actius una sèrie d’habitatges que
pretén comercialitzar en règim de lloguer.
II.- Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’Oficina Local d’Habitatge i
dels serveis socials, té interès a facilitar l’accés a l’habitatge digne i sostenible a favor
de la ciutadania amb pocs recursos pel que les parts han convingut establir el marc
de col·laboració entre elles mateixes en base a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI.
És objecte del present conveni establir el marc de col·laboració entre les parts en
relació al lloguer social d’una part del parc d’habitatges propietat del grup de
Catalunya Banc, SA, per tal de fomentar el lloguer d’habitatges.
Gratuïtat.- La col·laboració pactada en aquest conveni és gratuïta. Cada part
sufragarà les seves pròpies despeses.
SEGONA. FACULTATS I OBLIGACIONS DE L’INTERMEDIARI.
L’Intermediari es compromet a realitzar les gestions necessàries per poder dur a
terme el lloguer social dels habitatges detallats, a preus assequibles. La gestió
portada a terme per l’Intermediari sobre els habitatges que CX vagi proporcionant a
aquests efectes, compren els següents aspectes:
1.- Gestió prèvia a la fase de subscripció de contractes d’arrendament.
Comprèn els següents serveis:
1. Identificació dels potencials arrendataris en base a les necessitats detectades entre
les famílies ateses pels serveis municipals.
2. Elaboració d’un informe-proposta per a cadascuna de les famílies candidates, en el
que quedi degudament justificada cadascuna de les condicions exposades a l’Annex
I.
3. Remissió de la familia candidata per a cadascun dels habitatges disponibles.
4. Comprovació de l’estat de conservació i de les característiques de l’habitatge, a
efectes de determinar-ne la idoneïtat en la selecció de les famílies candidates.
2.- Gestió de la signatura dels contractes d’arrendament.

Les actuacions relatives a aquest servei de gestió seran les següents:
1. Preparació de la documentació que els arrendataris hagin d’aportar com
necessària per la signatura del contracte d’arrendament. l’Intermediari entregarà la
referida documentació a CX a efectes de la seva validació i posterior formalització
dels contractes entre CX i els arrendataris, juntament amb l’informe-proposta
2. L’Intermediari emetrà a CX informes trimestrals sobre els tràmits realitzats respecte
del parc d’habitatges encomanat, afegint en el seu cas una proposta de mesures
correctores que per les gestions encomanades consideri necessaris exposar a CX,
per el seu millor coneixement i oportuna presa de decisions.
La relació jurídica derivada del contracte de lloguer es dona íntegrament entre la
propietat i l‘arrendatari de manera que l’Intermediari és un tercer aliè al contracte i a
les seves conseqüències.
L’Intermediari no podrà percebre cap quantitat econòmica dels arrendataris derivada
de la seva col·laboració.
TERCERA. FACULTATS I OBLIGACIONS DE CX.
CX es compromet a que els Habitatges reuneixin els requisits necessaris per la seva
posada efectiva en arrendament.
CX acceptarà celebrar el contracte d’arrendament amb la familia proposada per
l’Intermediari amb la finalitat de que sigui primera vivenda i sempre que es compleixi
amb els requisits de solvència que s’esmenten en l’Annex I.
CX anirà proposant a l’Intermediari l’ incorporació de nous habitatges, sempre en la
mesura de les seves possibilitats, i informarà de les baixes dels habitatges proposats
que per ocupació, per pèrdua de les condicions d’habitabilitat o altres causes de força
major que impedeixin el seu lloguer social.
QUARTA. CONDICIONS DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT.
Els contractes d’arrendament que es celebrin entre la propietat i l’arrendatari estaran
subjectes a la Llei 29/1994. de 24 de novembre, de Arrendaments Urbans, i es
formalitzaren d’acord amb el model de contracte que s’incorpora al present conveni
com Annex II, amb les clàusules especials que, si escau, s’hi pactin entre CX i
l’arrendatari.
En quant al càlcul de la renta, serà fixada per CX d’acord amb les característiques de
l’immoble i la seva localització y en tot cas, seran d’imports d’entre els 150 € als 250
€. Els imports corresponents a la renta hauran de ser abonats per els arrendataris
directament a CX o societat del Grup titular de l’habitatge mitjançant la domiciliació
bancària en compte obert en Catalunya Banc.
CINQUENA. DURADA.

La vigència d’aquest conveni és de un any des de la seva signatura, prorrogables per
anualitats previ acord de les parts, no obstant, qualsevol de les parts podrà, en
qualsevol moment, desistir-hi amb un preavís d’un mes.
No obstant, finalitzat el conveni, durant un mes l’Intermediari podrà ultimar els
expedients de sol·licitud oberts amb anterioritat i presentar dins d’aquest mes els
possibles interessats.
Al marge del transcurs del termini convingut per la vigència del Conveni referit en la
clàusula sisena, el Conveni es podrà resoldre per mutu acord de les parts en
qualsevol moment.
La finalització del present Conveni per el transcurs del termini –inclòs el desistiment
unilateral- no porta aparellat cap dret d’indemnització a favor de cap de les parts, si
aquestes han complert amb el contingut i objecte del mateix.
En cas de que la resolució s’insti per qualsevol de les parts per incompliment greu de
l’altra part no serà preceptiu respectar un termini de preavís.
SISENA. NOTIFICACIONS.
A efectes de totes aquelles notificacions que tinguin causa en el present Conveni, les
parts designen com a domicili corresponent, els designats a l’encapçalament d’aquest
Conveni.
SETENA. RELACIÓ D’ANNEXOS
ANNEX I.- Perfil social que han de complir els arrendataris que subscriguin contracte
d’arrendament.
ANNEX II.- Model de contracte d’arrendament d’habitatges.
I en prova de conformitat, subscriuen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i la data assenyalats anteriorment.
ANNEX I
Perfil social que han de complir els arrendataris que subscriguin contracte
d’arrendament:
- Ser resident a Vilanova i la Geltrú
- No disposar l’interessat ni els familiars que vagin a viure amb ell a la vivenda,
d’una altra vivenda a la ciutat.
- Percepció d’una renda mínima de 426 euros. En tot cas, es vetllarà perquè la
renda de lloguer mensual proposada per a la família, no els suposi més del 30%
dels recursos mensuals disponibles.
- Capacitat de lliurar l’import de la fiança de l’arrendament (1 mes de renda), que
s’abonarà en el moment de la signatura del contracte.

En la determinació de les famílies candidates, es prioritzaran els nuclis familiars amb
fills menors o bé amb membres amb reconeixement oficial de discapacitat o de
dependència.
____________________________________________________________________

Aquest Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’aprovació del conveni
esmentat.
11. MOCIÓ D’ICV PER A LA CREACIÓ D’UN PROGRAMA DE BORSA
D’HABITATGES COMPARTITS.
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord
següent:
L’Ajuntament és l’administració més pròxima a la ciutadania, la que viu el dia a
dia els seus problemes, els efectes i conseqüències provocats per aquesta
crua i injusta crisi econòmica. En aquests moments moltes famílies pateixen
una situació límit d’ofec econòmic i social, que no els permet cobrir les
necessitats bàsiques, i principalment no els permet cobrir el pagament de
l’habitatge, sigui de lloguer o d’hipoteca.
Malgrat les dificultats i limitacions per actuar des de l’àmbit municipal, doncs
moltes qüestions superen les seves competències, considerem imprescindible i
urgent proposar i acordar mesures des de l’Ajuntament que puguin fer front a
la situació de patiment que per a moltes famílies de la ciutat suposa
l’impagament de l’habitatge que pot arribar, fins i tot, a provocar la seva
pèrdua; així com també proposar programes d’habitatge que minimitzIn els
efectes de la crisi.
El govern municipal i aquest Ple han pres diferents mesures per pal·liar
aquestes situacions que es mostren insuficients davant la greu situació i que
ens obliga a cercar noves fórmules. Són moments excepcionals i com a tals
s'han de trobar solucions excepcionals, de forma immediata i amb efectivitat. I
en aquest sentit ens toca, més que mai, promoure i reforçar el sentit de l’ajuda
mútua, la cooperació i el lligam de comunitat.
Hi ha experiències com el lloguer solidari o el lloguer compartit que poden ser
exemples de solucions. Llogar una part d'un habitatge és una opció econòmica
per a la gent que no pot fer front el lloguer sencer d'un habitatge, sobretot per a
joves que decideixen emancipar-se, o persones que han de canviar de
residència per feina de forma temporal. A la nostra ciutat tenim l’experiència
del contracte de lloguer parcial per a joves que es porta des de l'Oficina Jove
Garraf. També hi ha d’altres experiències de compartir habitatge, com

programes adreçats a la gent gran, iniciatives que donen resposta solidària a
les necessitats de companyia de les persones grans i a les d'allotjament dels
joves universitaris per mitjà de programes de convivència intergeneracional.
Aquestes fórmules ofereixen possibilitats d’ajuda mútua i comunitat que en
situacions excepcionals poden revertir positivament en la ciutat i minimitzar els
efectes de la crisi.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Que l'Oficina Local d'Habitatge, conjuntament amb l’Oficina del
Consell Comarcal, realitzi un estudi per a la creació d’un Programa d’habitatge
Compartit entre famílies o persones que tenen dificultat de pagar un habitatge
o que voluntàriament estiguin disposades a compartir habitatge, i famílies o
persones que voluntàriament ofereixin el seu habitatge a compartir, amb el
seguiment i la implicació dels serveis socials, si s'escau.
SEGON. Que en el termini d’un mes es presenti en la Comissió Informativa
pertinent el resultat de l’estudi per a la creació d’un programa d’habitatge
compartit.
TERCER. Que es traslladi l’acord a la Comissió per a la prevenció i l’actuació
contra els desnonaments, a la PAH Garraf, les AAVV i entitats Socials del
nostre municipi.”
Es vota la moció, amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels
assistents (9 vots a favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV).
La part resolutiva que finalment s’ha aprovat és la següent:
“PRIMER. Que l'Oficina Local d'Habitatge, conjuntament amb l’Oficina del
Consell Comarcal, realitzi un estudi per a la creació d’un Programa d’habitatge
Compartit entre famílies o persones que tenen dificultat de pagar un habitatge
o que voluntàriament estiguin disposades a compartir habitatge, i famílies o
persones que voluntàriament ofereixin el seu habitatge a compartir, amb el
seguiment i la implicació dels serveis socials, si s'escau.
SEGON. Que s’iniciïn immediatament aquests treballs i que al més aviat
possible es doni compte a la Comissió Informativa pertinent del resultat de
l’estudi per a la creació d’un programa d’habitatge compartit.

TERCER. Que es traslladi l’acord a la Comissió per a la prevenció i l’actuació
contra els desnonaments, a la PAH Garraf, les AAVV i entitats Socials del
nostre municipi.”
12. MOCIÓ D’ICV PER A LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’ACTUACIÓ
D’OFICI 23/2012, AMB DATA 17 DE JULIOL DE 2012, DEL DEFENSOR
DE LA CIUTADANIA, I DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL
DEFENSOR/A DE LA CIUTADANIA.
El grup municipal d’ICV proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord
següent:
Vilanova i la Geltrú es va dotar del Defensor/a de la ciutadania, una institució
que té per objectiu defensar els drets dels ciutadans i de les ciutadanes de
Vilanova i la Geltrú en totes aquelles actuacions de l’Ajuntament i dels
organismes que en depenen. Amb aquesta finalitat, investiga els assumptes
que se li presenten de l’actuació de l’Administració municipal i dels seus
organismes dependents. També podrà actuar, si ho creu convenient, d’ofici.
El Reglament del Defensor/a de la ciutadania estableix en l’article 9.2 que: “El
defensor/a de la ciutadania podrà fer constar en la seva memòria anual
resolucions,
recomanacions,
advertències,
suggeriments,
peticions,
reconeixements i propostes de mediació.” També estableix que el Defensor/a
de la ciutadania, abans del dia 31 de març, presentarà en un Ple municipal
extraordinari una memòria en la qual s’exposin les actuacions que s’han dut a
terme al llarg de l’any anterior.
Atès que el Sr. Josep Ibars i Mestre, actual Defensor de la ciutadania, va
presentar la Memòria 2012 al Ple extraordinari del 8 d’abril de 2013, on
indicava haver obert l’expedient d’actuació d’ofici 23/2012 amb data 17 de juliol
de 2012, on sol·licitava que s’incorpori al peu de les notificacions del actes
administratius municipals la següent informació: “Aquest Ajuntament disposa
de la institució del Defensor de la Ciutadania que té entre les seves
competències supervisar les actuacions i decisions municipals, en defensa dels
drets de la ciutadania. El seu servei és gratuït. Si teniu alguna discrepància o
queixa en relació a aquesta resolució podeu sol·licitar la seva intervenció,
sense que suspengui els terminis del recursos corresponents.”
Atès que un dels objectius de la figura del Defensor/a de la ciutadania és
restablir una possible pèrdua de la ciutadania envers l’administració pública
més propera, el coneixement de la ciutadania d’aquest recurs pren una
creixent rellevància.

Atès que la difusió del Defensor/a de la ciutadania és un dels objectius de
l’actual Defensor de la ciutadania, tal com va expressar en el seu discurs al Ple
extraordinari del 8 d’abril.
Atès que estem vivint una realitat cada cop més complexa i de crisi econòmica
que afecta un nombre important de la ciutadania i que el Defensor/a de la
ciutadania també pot presentar informes extraordinaris quan ho requereixin la
urgència o la importància dels fets que motivin la seva intervenció.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Que es resolgui en el termini d’un mes l’expedient d’actuació d’ofici
23/2012, amb data 17 de juliol de 2012, on el Defensor de la ciutadania
sol·licita que s’incorpori al peu de les notificacions del actes administratius
municipals la informació de la institució del Defensor de la Ciutadania en els
termes allà expressats.
SEGON. Que s’informi als grups municipals d’aquest Ple la resolució de
l’expedient d’actuació d’ofici 23/2012, amb data 17 de juliol de 2012, del
Defensor de la ciutadania.
TERCER. Que es modifiqui el Reglament del Defensor de la Ciutadania per tal
d’establir i mantenir com a mínim dues vegades a l’any una reunió amb el
Defensor/a de la ciutadania, en Junta de Portaveus o en una Comissió
Informativa, en la qual el Defensor informi al govern i als grups municipals
sobre fets que el Defensor/a de la ciutadania consideri urgents o importants en
defensa dels drets de la ciutadania o de supervisió de les actuacions i
decisions municipals que poden motivar la seva intervenció.”
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels
assistents (9 vots a favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV).
La part resolutiva que finalment s’ha aprovat és la següent:
“PRIMER. Que es resolgui en el termini d’un mes l’expedient d’actuació d’ofici
23/2012, amb data 17 de juliol de 2012, on el Defensor de la ciutadania
sol·licita que s’incorpori al peu de les notificacions del actes administratius
municipals la informació de la institució del Defensor de la Ciutadania, de
manera que de forma gradual s’incorpori al peu de les notificacions.
SEGON. Que s’informi als grups municipals d’aquest Ple la resolució de
l’expedient d’actuació d’ofici 23/2012, amb data 17 de juliol de 2012, del
Defensor de la ciutadania.

TERCER. Que es modifiqui el Reglament del Defensor de la Ciutadania per tal
d’establir i mantenir com a mínim un cop a l’any una reunió amb el Defensor/a
de la ciutadania, en Junta de Portaveus, en la qual el Defensor informi al
govern i als grups municipals sobre fets que el Defensor/a de la ciutadania
consideri urgents o importants en defensa dels drets de la ciutadania o de
supervisió de les actuacions i decisions municipals que poden motivar la seva
intervenció.”
13. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’OBLIGACIÓ D’UTILITZAR CASC EN
ZONA URBANA A LES PERSONES CICLISTES.
Aquesta moció es retira.
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
L’ús de la bicicleta ha experimentat un augment en moltes ciutats durant els
últims anys, del que ens hem d’alegrar pels seus indubtables efectes positius
sobre el medi ambient i la salut pública. La contribució de la bicicleta a un millor
medi ambient urbà és innegable i la seva contribució a la millora de la salut
pública ha estat reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que
recomana l'ús quotidià de la bicicleta com a mesura preventiva davant de
l'obesitat i les malalties coronàries.
Així mateix ho ha reconegut també la Direcció General de Trànsit (DGT), en
incloure el foment de la bicicleta com a mitjà de transport preferent entre els
objectius del seu recentment presentat Projecte de Reforma del Reglament
General de Circulació. Aquesta reforma conté nombrosos aspectes positius
que afavoreixen la seguretat viària i poden ajudar a promoure l'ús de la
bicicleta, especialment l'aposta per la pacificació del trànsit. No obstant això,
l'esborrany inclou una mesura excepcional en el nostre entorn europeu, l'efecte
global del qual és discutible sobre la seguretat del trànsit, la salut pública i la
millora del medi ambient urbà. Ens referim a l'obligació d'utilitzar casc per
circular amb bicicleta per la ciutat.
Durant l’any 2011 es van produir arreu de l’Estat gairebé 3.500 accidents
ciclistes, dels quals 67 van acabar en tragèdia. La majoria d’aquests accidents
es van produir a la carretera, on és obligatori l’ús del casc.
La mortalitat ciclista per accident a les ciutats espanyoles no és molt elevada,
oscil·lant entre 10 i 15 morts a l'any (a efectes de comparació, el total de morts
per accident de trànsit en zona urbana va ascendir a 457 en l'any 2011).
Aquesta mortalitat mostra una clara tendència a la baixa, tot i l'indubtable

augment de l'ús de la bicicleta com a alternativa de mobilitat urbana en moltes
ciutats. Aquesta tendència a la baixa mostra l'efectivitat de les mesures que ja
s'estan prenent en moltes ciutats per millorar la seguretat del trànsit ciclista,
com la implantació de xarxes de vies ciclistes i altres infraestructures. També
confirma el fet que, a major nombre de ciclistes augmenta la seguretat ja que hi
ha una major visibilitat de la bicicleta i al fet que cada vegada més conductors
són conscients de la presència de ciclistes a la via pública ja que ells i elles
també poden ser usuaris de la bicicleta.
L’obligatorietat del casc afectarà negativament l’ús de la bicicleta. Aquesta és
una afirmació sustentada en nombrosos estudis que confirmen aquest efecte, a
banda del fet significatiu que en cap dels països on la bicicleta ha arribat a
ocupar un lloc important en la mobilitat urbana és obligatori l'ús del casc per als
ciclistes.
Un descens en l'ús de la bicicleta com a conseqüència de l'obligatorietat de l'ús
del casc ciclista, podria anar acompanyat d'un increment paral·lel de l'ús de
motocicletes i ciclomotors, amb les conseqüències negatives que cal imaginar
per a la seguretat global de trànsit urbà.
És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Manifestar el desacord amb la proposta de la Direcció General de
Transit del Ministeri de l’Interior, d’implantar l’obligatorietat de l’ús del casc a
les i els usuaris de la bicicleta en entorns urbans.
SEGON. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar aquesta proposta tenint en
compte les opinions del sector de la bicicleta i a implantar mesures de
seguretat actives per millorar la prevenció dels accidents de ciclistes.
TERCER. Instar els diferents grups parlamentaris del Congrés de Diputats a
portar a terme totes les gestions que s’escaiguin per tal de donar compliment a
aquesta proposta de resolució.
QUART. Comunicar els acords al Consell Municipal de Mobilitat, a la Red de
Ciudades por la Bicicleta, a la Coordinadora en defensa de la bicicleta
(CONBICI), a Bicicleta Club de Catalunya (BACC), Coordinadora Catalana
d’Usuaris de la Bicicleta, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i a la
Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior.”
14. MOCIÓ DE LA CUP PER UN ACORD MUNICIPAL SOBRE EL
SEGUIMENT DEL DEUTE I LES INVERSIONS.

El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
Des de la CUP creiem que la sortida de la crisi serà mitjançant l’assoliment de
més democràcia, i no menys. Per això ens oposem a la privatització de
l’esfera pública que, mitjançant la privatització i l’estigmatització dels serveis
col·lectius, estan duent a terme, curiosament, les mateixes institucions
públiques, cosa que demostra fins a quin punt actuen al dictat d’uns interessos
aliens a la població. En consonància amb aquesta idea d’ampliar les bases
democràtiques, és a dir, d’afavorir el control social de les administracions i no
de reduir-ne el seu àmbit, és imprescindible que la ciutadania tingui a l’abast
totes les eines possibles per tal d’efectuar aquest control social. Es tracta d’un
mínim d’exigència que hauria de complir tota estructura pública, però per
desgràcia avui és una excepció.
Amb l’objectiu de situar Vilanova i la Geltrú del costat dels municipis que
afronten el debat democràtic amb totes les conseqüències, la moció que
presentem pretén, per una banda, posar llums a l’acció de l’Ajuntament, ja que
si bé la informació sovint és pública, massa vegades es fa difícil trobar-la,
entendre-la i connectar-la amb la realitat de les veïnes de la ciutat. I per altra
banda, la moció pretén un acord entre les diverses sensibilitats i posicions
polítiques en un mínim comú denominador: control social sobre la despesa
pública. Un punt que resulta essencial per inaugurar una nova relació de
confiança entre Ajuntament i ciutadania, que, com dèiem, és la manera més
probable de sortir de la crisi.
En aquest sentit, cal recordar que el percentatge de pressupost que s’enduu el
pagament d’interessos i amortitzacions de préstecs augmenta any rere any, i
els ingressos disminueixen. És per això que les inversions que dugui a terme
l’Ajuntament, ara per ara escasses, han d’estar més acotades que mai a una
reflexió sobre la seva idoneïtat, el seu planejament, la manera com s’han de
pagar i, més enllà encara, a un pacte de seguiment que clarifiqui davant la
ciutadania allò que ens costa a tots els vilanovins i a totes les vilanovines cada
inversió, i si es compleixen els acords projectats, tant a nivell de terminis com
de diners.
Per tots aquests motius, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Que es posarà en funcionament un grup de treball amb la
participació de tècnics d’hisenda, interventor municipal i un representant -no
forçosament el regidor- de cada partit amb representació a l’Ajuntament,
encarregat de redactar un informe en el qual es detallin, es relacionin i es
dibuixin amb precisió tots els comptes relatius als deutes actuals de

l’ajuntament i a les inversions superiors a 200.000 euros des de l’any en què hi
hagi el primer préstec pendent fins a data de l’elaboració de l’informe.
SEGON. Que l'informe serà publicitat per totes les vies i amb tots els recursos
possibles durant un període de temps raonable, i que passat aquest període es
convocaran unes jornades de debat obertes a la participació de la ciutadania
en què, amb tota la informació disponible, es treguin les conclusions de
l'informe, centrades en unes recomanacions per a un protocol de seguiment i
control del deute i de les inversions. Aquestes jornades tindran un màxim de
quatre sessions i, si és necessari, es podrà sol·licitar la presència de les
persones que es cregui adients per tractar d'esclarir la informació, prèvia
petició de compareixença.
TERCER. Que el Ple de l’Ajuntament, partint d’aquestes recomanacions,
debatrà i aprovarà un Protocol de seguiment i control del deute i de les
inversions i el presentarà en públic de la forma que trobi més convenient.
QUART. Que tot el procés no trigarà més de dotze mesos a comptar des de la
primera reunió del grup de treball.”
Acabat el debat de la moció, es vota separadament el punt tercer.
El resultat de la votació dels punts primer, segon i quart és d’unanimitat dels
assistents (9 vots a favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV).
La votació del punt tercer dóna com a resultat l’aprovació amb 21 vots a favor
dels grups municipals de CiU (9), del PSC (8), de la CUP (2) i d’ICV (2) i 3
abstencions del PP.
Per tant, el text transaccionat queda aprovat en la seva totalitat.
La part resolutiva de la moció que finalment s’aprova és la següent:
“PRIMER. Que es posarà en funcionament un grup de treball en l’àmbit de la
Comissió d’Hisenda, amb la participació de tècnics d’Hisenda, interventor
municipal i un representant de cada grup -amb la possibilitat d’incorporar un
assessor extern- amb representació a l’Ajuntament, encarregat de redactar un
informe en el qual es detallin, es relacionin i es dibuixin amb precisió tots els
comptes relatius als deutes actuals de l’ajuntament i a les inversions superiors
a 200.000 euros des de l’any en què hi hagi el primer préstec pendent fins a
data de l’elaboració de l’informe, així com de l’evolució dels ingressos

municipals i seguiment dels deutes que tenen altres administracions amb
l’Ajuntament.
SEGON. Que l'informe serà publicitat per totes les vies i amb tots els recursos
possibles durant un període de temps raonable, i que passat aquest període es
convocaran unes jornades de debat obertes a la participació de la ciutadania
en què, amb tota la informació disponible, es treguin les conclusions de
l'informe, centrades en unes recomanacions per a un protocol de seguiment i
control del deute i de les inversions. Aquestes jornades tindran un màxim de
quatre sessions i, si és necessari, es podrà sol·licitar la presència de les
persones que es cregui adients per tractar d'esclarir la informació, prèvia
petició de compareixença.
TERCER. Que el Ple de l’Ajuntament, partint d’aquestes recomanacions,
debatrà i aprovarà un Protocol de seguiment i control del deute i de les
inversions, d’acord amb la normativa vigent, i el presentarà en públic de la
forma que trobi més convenient.
QUART. Que tot el procés no trigarà més de dotze mesos a comptar des de la
primera reunió del grup de treball.”
15. MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT,
DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS), CONTRA ISRAEL, AMB MOTIU
DEL 65è ANIVERSARI DE LA NAKBA PALESTINA.
El grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de
l’acord següent:
El dimecres 15 de maig es commemora el seixanta-cinquè aniversari de la
Nakba palestina. La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de
la neteja ètnica exercida sobre Palestina i el poble palestí per part de l’Estat
d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les forces sionistes van expulsar
de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la població indígena. Més
de 700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren
refugiats. La Nakba no és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que
perdura fins als nostres dies.
L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí,
Cisjordània (amb Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000
palestins i palestines van ser-ne expulsats, molts d’ells convertint-se en
refugiats per segona vegada. Avui, els refugiats palestins sumen més de cinc
milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn, incomplint la Resolució

194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del
seu Consell de Seguretat.
Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els
Territoris Ocupats Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians
a Cisjordània i Jerusalem Est, amb prop de 600.000 colons jueus,
impossibiliten la creació d’un Estat palestí viable i autònom. Per altra banda,
Israel segueix ocupant també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi
resideixen més de 20.000 colons jueus a 32 assentaments. Tots aquests
assentaments, que responen a l’esperit colonitzador del projecte sionista, són
il·legals segons el Dret Internacional: violen la Quarta Convenció de Ginebra i
incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides.
L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori
ocupat. Tot i ser declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia
l’any 2004, ni la seva construcció, ni la usurpació de terres palestines que
comporta s’han aturat.
Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi
resideixen més d’un milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells
refugiats de 1948. Aquest bloqueig constitueix un càstig col·lectiu i per tant una
flagrant violació del Dret Internacional Humanitari.
D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un
aparell legislatiu discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab.
Més d’una trentena de lleis discriminen els palestins i palestines amb
ciutadania israeliana. El poble palestí viu sota una situació de fragmentació
territorial, control institucionalitzat, discriminació i apartheid totalment
inadmissible.
No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i
actual, s'ha identificat, des dels seus principis, amb el sionisme i l’Estat d’Israel.
Els contactes dels diferents governs catalans, de dretes i d’esquerres, amb
l’Estat d’Israel han estat nombrosos, públics i notoris.
Recentment, i en el marc de l’actual procés anomenat de transició nacional,
sectors de l'anomenat sobiranisme transversal s’han dirigit a l’Estat d’Israel
amb el pretext d’aconseguir suport internacional per a la independència de
Catalunya.
Atès el que s’ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l’Estat
d’Israel poden esdevenir ni exemples ni aliats en el procés d’alliberament
nacional del nostre poble. Ans al contrari, és al poble palestí i a les seves

aspiracions d’alliberament nacional a qui les institucions catalanes haurien de
donar suport, en lloc d'identificar-se amb l'Estat opressor israelià.
En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària
per iniciar una campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita
sud-africana contra el règim d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil
internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s’ha
anat estenent arreu del món i ha sumat múltiples suports.
A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes,
el poble palestí vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i
acabar amb la injustícia històrica a què es veu sotmès des de 1948, des de la
Nakba.
Davant els fets exposats, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les
Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta
està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es
compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte acadèmic, cultural,
polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes
fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a
l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:
•
•
•

la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i
el desmantellament del Mur;
el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins
d’Israel a una plena igualtat;
el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a
retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució
194 de les Nacions Unides.

Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o
organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets
fonamentals del poble palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf
anterior.
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet també a no
establir cap tipus de conveni ni tracte acadèmic, cultural, polític o esportiu amb
empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que
extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets palestins.

TERCER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a donar suport
moral a les diferents campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com
des de la resta del món.
QUART. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú instarà la Generalitat de
Catalunya i la resta d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya
internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel.
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú recolzarà qualsevol campanya,
que promogui un col·lectiu o entitat del nostre municipi, la destinació de la qual
sigui donar a conèixer la situació del poble de Palestina.”
Finalitzat el debat, aquest Ple de l’Ajuntament desestima la moció amb 12 vots
en contra del grup municipal de CiU (9) i del PP (3), 4 vots a favor dels grups
municipals de la CUP (2) i d’ICV (2) i les abstencions del grup municipal del
PSC (7). Com ja s’ha dit anteriorment, el Sr. Oriol Escalas (PSC) no està
present ni durant el debat ni durant la votació d’aquesta moció.
16. MOCIÓ DE CIU, AMB EL SUPORT DEL PSC, DE LA CUP I D’ICV, A
FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.
El grup municipal de CiU, amb el suport del PSC, CUP i ICV, proposen al Ple
de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País
Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966
ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions
pròpies de la nostra nació.
Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels
segles i la seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les
diverses situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils
al llarg del temps.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels
territoris que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit
de nació d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança.

És per tot això que aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
PRIMER. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.
SEGON. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant
Joan la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular
arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I l’altra,
demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva.
TERCER. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del
Canigó a la nostra localitat.
QUART.
Fer
arribar
aquest
acord
a
Òmnium
Cultural,
a
flamacanigo@omnium.cat o al carrer de la Diputació, 276, pral., 08009 de
Barcelona.”
Es vota la moció, la qual s’aprova amb 20 vots a favor (9 de CiU, 7 del PSC, 2
de la CUP i 2 d’ICV), 3 vots en contra del PP i 1 abstenció del Sr. Joan Ignasi
Elena, que era present en el transcurs del debat però no en el moment de la
votació, per la qual cosa es comptabilitza com un vot d’abstenció.
17. MOCIÓ DE CIU REQUERINT AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT ACTUACIONS PERQUÈ L’ALUMNAT DE LES
ESCOLES PASÍFAE I SANT JORDI COMPARTEIXIN ACTIVITATS
DURANT EL CURS 2013-2014
Aquesta moció es retira.
El grup municipal de CiU proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la
moció següent:
El Departament d’Ensenyament anuncià l’any 2012 la decisió de modificar
l’oferta a nivell de primer cicle d’educació infantil (P3) i la futura integració de
l’Escola Pasífae i l’Escola Sant Jordi.
Aquesta decisió suposà la pèrdua dels dos grups de P3 de l’Escola Pasífae ja
el curs 2012-2013. Decisió adoptada per les circumstàncies socioeconòmiques del moment i argumentada per la previsió de davallada demogràfica,

d’acord amb el cens de població de Vilanova i la Geltrú, l’índex històric
d’escolarització del municipi i tenint en compte les dades d’IDESCAT, el
nombre de dones en el seu període més fèrtil, la taxa de fecunditat i l’índex
d’immigració.
Des de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha seguit de prop aquest procés
d'integració/fusió. Pel que fa al projecte d’ampliació de l’Escola Sant Jordi, es
proposà la creació i la constitució d’una comissió de seguiment de
l’ampliació de l’Escola Sant Jordi. Comissió que s’ha anat reunint en
diverses ocasions i que ha comptat amb la participació de les dues direccions i
la representació dels pares/mares de les dues escoles.
A nivell pedagògic, els equips directius i la inspecció educativa han treballat, ja
al llarg del curs 2012-2013, la coordinació de programes, de projectes, de
continguts i d’aplicació de currículums, cercant encaixos per planificar i posar
en marxa de la manera més efectiva la futura fusió/integració anunciada.
En el període previ a les preinscripcions, la Direcció Territorial de Barcelona
Comarques anuncià a les direccions que el proper curs 2013-2014 les dues
escoles continuaran amb codi propi; paral·lelament ho comunica a
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; i en la reunió del CEM celebrada el 20-022013 la regidora delegada informa a tots els membres assistents.
El determini de mantenir un curs més els codis de les dues escoles permet,
d’una banda, continuar treballant en aquesta organització i consolidar la gestió
comuna, tot i que dificulta la possibilitat que l’alumnat pugui iniciar una
convivència plena i s’integrin en un sol grup.
En aquest sentit, creiem que des del Departament caldria fer arribar les
directrius perquè ambdós centres fessin ja aquests curs que ve 2013-2014
activitats conjuntes (festes, sortides, colònies...), que els alumnes de l'escola
Pasífae compartissin espais exteriors com són les pistes esportives durant les
hores d'esbarjo i unificar hores de pati, així com les activitats extraescolars en
tots els nivells.
Així doncs, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Requerir el Departament d’Ensenyament perquè insti a les
direccions de les escoles Pasífae i Sant Jordi a concretar actuacions de
coordinació a nivell relacional i convivencial entre ambdues comunitats
educatives i acordin activitats comunes entre l’alumnat per al curs 2013-2014.
SEGON. Que el Departament d’Ensenyament faciliti els recursos perquè
durant el curs 2013-2014 es facin activitats compartides i en espais comuns,

contribuint a la cohesió, integració i coneixement de l’alumnat d’ambdós
centres i les seves famílies.
TERCER. Instar el Departament a que formuli i doni les directrius necessàries
a les escoles Pasífae i Sant Jordi per cercar els mecanismes necessaris
perquè des de l’inici de curs 2013-2014 es faciliti que l’alumnat de l’Escola
Pasífae pugui fer ús de les pistes esportives durant l’hora d’esbarjo,
compartint i unificant l’hora del pati amb els companys de l’escola Sant Jordi.
QUART. Que en el cas que no fos possible l’acompliment d’allò expressat en
els punts anteriors, per raons fonamentades i arguments concloents, es
demana al Departament d’Ensenyament que elabori propostes alternatives
que garanteixin dites actuacions, contemplant la possibilitat de construcció de
noves pistes esportives que ampliïn la capacitat de l’Escola Sant Jordi.
CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, així com també a les direccions i AMPA de les dues
escoles.”
18. MOCIÓ DEL PSC PERQUÈ S’ACTUÏ CONTRA L’ATUR JUVENIL
El grup municipal del PSC, fent-se ressò de les mesures proposades per les
Joventuts Socialistes de Catalunya, proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació
de la moció següent:
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de
manifest la precària situació que pateix la joventut, fet que el converteix en un
dels col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la
crisi econòmica.
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és
d'un 52,7%. S’ha arribat a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16
a 19 anys arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29
anys a l’atur. L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%,
el que representa només una mica menys de la meitat del total joves aturats
(39,9%). L’atur de llarga durada afecta més als joves (18,8%) que als adults
(12,7%), deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys.
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de
l'Enquesta de la Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha
joves en risc d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient
minvades les seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació

millor preparada de la història és, avui en dia, una generació hipotecada de
per vida.
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya
ha acordat la celebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a
Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució
aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a
95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del
país.
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les
joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen
darrere les dades no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar els
esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut
implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que necessita
solucions reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves.
En l’àmbit municipal, les xifres no són diferents. Les dades sobre l’atur juvenil
han anat augmentant any rere any. Al mes de maig, la població menor de 25
anys en atur era de 487 persones, i les que tenien entre els 25 i els 34 pujava
a les 1400. Des de l’IMET s’estan tirant endavant programes com el FAR,
PQPI- PTT, Joves contra l’ocupació (JOC) o el projecte FITA, o des de
Neàpolis els programes COWORK, però la suma global és evident que no
arriba a cobrir bona part d’aquestes necessitats ja que arriba a un nombre de
persones molt menor del que hauria d’arribar. Constatem, per tant, que manca
una oferta que pugui donar resposta a les necessitats formatives i
ocupacionals, que van molt més enllà de la formació reglada que ofereixen els
centres educatius.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
1. Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual
de l’atur juvenil al Parlament de Catalunya.
2. Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de
manera transversal impliquin totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant
les polítiques de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades
especialment als i les joves. En aquest sentit es proposa que en el marc
de la mesa de ciutat o de les comissions informatives corresponents
s’elabori un pla per afrontar el problema amb objectius avaluables
periòdicament.

3. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè posi en
marxa un pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques
respecte la creació de nova ocupació i les condicions de treball dels
joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment.
4. Instar les administracions del país a fomentar un canvi en el model
productiu incrementant els recursos destinats a investigació.
5. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una
taula de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors
socials, forces polítiques i entitats municipalistes per pactar mesures
per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil.
6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència
de recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de
formació, orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant
continuïtat laboral als orientadors del SOC.
7. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Es vota la moció, la qual s’aprova amb la unanimitat dels presents (8 vots a
favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la CUP i 2 d’ICV).
19. MOCIÓ DEL PSC PERQUÈ S’AMPLIÏ EL NOMBRE DE PLACES AL
CENTRE TEGAR.
El grup municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la
moció següent:
La comarca del Garraf ha estat des de fa anys pionera en l’atenció de
persones amb discapacitats. Aquest esforç ha estat reconegut arreu de
Catalunya ja que des de fa molts anys s’hi estan oferint serveis de qualitat en
aquest àmbit. Fa ja uns quants anys que fruit de la col·laboració amb diferents
col·lectius que treballen per millorar la integració dels discapacitats en el dia a
dia de la nostra ciutat es va treballar conjuntament per oferir places en tots els
nivells educatius, tant en la primària i la secundària, com l’oferta d’atenció un
cop acaben la formació a través dels programes TIMOL, MATÍ i dels diversos
serveis que ofereix el centre TEGAR (Tallers Especials del Garraf). Aquesta
tendència ascendent i de millora s’està posant en crisi des de fa dos anys per
la manca de places en alguns centres.

Per tal de fer front a aquesta situació, fa un any, en una moció presentada per
Grup Municipal Socialista, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va
aprovar per unanimitat aquests 4 acords:
1. Exigir al govern de l’Estat que modifiqui el projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat perquè es garanteixi a les comunitats
autònomes el finançament del pla de polítiques actives per a persones
amb discapacitat; mantingui els ajuts als centres especials de Treball
(CET) d’iniciativa social, i continuï incorporant clàusules socials en la
contractació pública de l’Administració que permetin una discriminació
positiva de serveis i productes al Tercer Sector.
2. Instar el govern de la Generalitat que negociï amb el govern de l’Estat i
amb els Ajuntaments un nou acord que faci possible el manteniment de
l’activitat dels centres que treballen amb discapacitat intel·lectual i
trastorn mental a Catalunya en els termes aprovats en el darrers acords
presos al Parlament de Catalunya.
3. Instar el govern municipal a informar detalladament sobre la situació
provocada per les retallades de les subvencions en els programa
TIMOL i el centre TEGAR i que en el termini d’un mes busqui fórmules
per poder mantenir els serveis amb les mateixes garanties de qualitat i
d’equitat que els darrers anys.
4. Donar tot el suport necessari perquè el programa TIMOL i als altres
programes de treball amb discapacitats mentals o intel·lectuals del
TEGAR que s’estan duen a terme a la nostra ciutat no siguin suprimits.
Ha passat un any i veiem que l’evolució del centre en comptes de millorar ha
anat empitjorant, ja que hem constatat que hi ha llistes d’espera que tarden
molt a moure’s per manca de finançament específic per absorbir noves places
que es demanen a la ciutat. Des del 2007 s’ha passat dels 199 usuaris de la
comarca (de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles,
Olivella i Canyelles) als 224, és a dir, s’han ofert 25 noves places els darrers
anys, però d’aquestes només se n‘han creat 3 del 2011 al 2013. Aquest fre al
creixement natural del centre està provocant greus problemes a les famílies
que es troben en el moment de fer el pas cap al centre TEGAR i no tenen
possibilitat d’accedir-hi, ja que els mòduls dels serveis assistencials que
subvenciona la Generalitat estan totalment congelats des de fa dos anys.
Davant d’aquesta situació la Mancomunitat per a l’atenció i assistència dels
minusvàlids psíquics de la comarca del Garraf i l’IMET, de la qual depèn el
TEGAR i els programes TIMOL i MATÍ, estan fent un esforç per reduir
l’impacte d’aquest estancament però es veu del tot insuficient per absorbir les

necessitats reals de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Tal com recull la
memòria del pressupost 2013, la Mancomunitat va dedicar durant el 2012 un
augment notable de recursos propis per arribar als 15.000 euros per a ajudes
en forma de beques al menjador i al transport, però aquesta línia té
limitacions.
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:
“PRIMER. Demanar a l’equip de govern l’elaboració d’un informe en el termini
d’un mes sobre les necessitats d’aquests col·lectius i l’elaboració de propostes
de millora per tal de reduir les llistes d’espera actuals i prioritzar la creació de
noves places en aquest centre davant d’altres accions de govern.
SEGON. Exigir al govern de l’Estat que modifiqui el projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat perquè es garanteixi a les comunitats
autònomes el finançament del pla de polítiques actives per a persones amb
discapacitat; mantingui els ajuts als centres especials de Treball (CET)
d’iniciativa social, i continuï incorporant clàusules socials en la contractació
pública de l’Administració que permetin una discriminació positiva de serveis i
productes al Tercer Sector.
TERCER. Instar el govern de la Generalitat que negociï amb el govern de
l’Estat i amb els Ajuntaments un nou acord que faci possible el manteniment i
millora de l’activitat dels centres que treballen amb discapacitat intel·lectual i
trastorn mental a Catalunya.
QUART. Instar el Departament de Benestar social i família de la Generalitat
perquè s’ampliïn el nombre de places tant al centre TEGAR com als
programes TIMOL i MATÍ perquè es puguin atendre la necessitats que té la
nostra ciutat en aquest àmbit.
CINQUÈ. Instar el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
perquè subvencioni nous contractes amb persones amb discapacitat perquè
facin menys necessària la creació de noves places en aquests centres.
SISÈ. Fer arribar aquesta moció als grups que formen el Parlament de
Catalunya perquè en puguin fer el seguiment adequat.”
Acabat el debat de la moció, es vota separadament el punt segon.
El resultat de la votació dels punts primer, tercer, quart, cinquè i sisè és
d’unanimitat dels presents (8 vots a favor de CiU, 8 del PSC, 3 del PP, 2 de la
CUP i 2 d’ICV).

La votació del punt segon dóna com a resultat la seva aprovació, amb 20 vots
a favor dels grups municipals de CiU (8), del PSC (8), de la CUP (2) i d’ICV (2)
i 3 abstencions del PP.
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat.
20. MOCIÓ D’URGÈNCIA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CUP I
ICV PER GARANTIR L’ESTABILITAT DE LA PLANTILLA DE
MONITORS I MONITORES DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA
MUNICIPAL EN PERÍODE D’OBRES.
Els grups municipals del PSC, CUP i ICV, proposen al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació de la moció següent:
Atès que s’iniciaran en breu les obres previstes per a la reparació de la
patologia del vas de la Piscina del carrer d’Olivella, que tenen una durada
aproximada de sis mesos.
Atès que en les diferents comissions informatives on s’ha fet el seguiment del
procés per a l’execució de les obres, com de les modificacions en la prestació
dels diferents serveis associats a les activitats aquàtiques, el govern ens ha
informat, respecte als treballadors i treballadores del servei, que no hi hauria
cap tipus d’afectació laboral, tan sols una reubicació dels seus serveis a la
piscina del Parc del Garraf.
Atès que els representants del comitè de treballadors i treballadores de l’AIE
Parc del Garraf, ens han informat aquesta mateixa setmana que des de
l’empresa se’ls ha comunicat que tenen previst realitzar ERO temporal mentre
durin les obres, que afectarà al conjunt de monitors i monitores que presten els
serveis aquàtics a les dues instal·lacions.
Atès que els representants del comitè ens han demanat, després de les
reunions mantingudes tant amb la gerència com amb el govern municipal, on
no s’ha resolt ni ha quedat clar en quina situació o afectació queda la plantilla,
que formulem al Ple Municipal una proposta perquè s’eviti l’ERO temporal o
d’altres possibles mesures laborals, tenint especial cura respecte a les
conseqüències greus que es poden produir dels treballadors i treballadores
fixes discontinus.
Pels motius abans exposats aquest Ple de l’Ajuntament acorda:

“Que el govern municipal garanteixi que durant el període d’obres no s’afecti
laboral, salarial ni econòmicament als treballadors i treballadores de les dues
instal·lacions municipals, en qualsevol de les formes contractuals actuals, fixes
o fixes discontinus.”
En primer lloc cal votar la urgència de la moció, la qual s’aprova amb 12 vots a
favor dels grups municipals del PSC (8), de la CUP (2) i d’ICV (2), 9 vots en
contra de CiU i 3 abstencions del PP.
Un cop debatuda la moció, es vota amb la transacció proposada i s’aprova
amb 21 vots a favor dels grups municipals de CiU (9), del PSC (8), de la CUP
(2) i d’ICV (2) i 3 abstencions del PP.
La part resolutiva que finalment s’ha aprovat és la següent:
“Demanar al govern municipal que treballi, juntament amb empresa i
treballadors, perquè durant el període d’obres no s’afecti laboral, salarial, ni
econòmicament, als treballadors i treballadores de les dues instal·lacions
municipals, en qualsevol de les formes contractuals actuals, fixes o fixes
discontinus.”

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT
PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC
5 d’abril de 2013
El Grup Municipal Socialista sol·licita una còpia del projecte de
reurbanització de l’Avinguda de Vilafranca del Penedès.
En el projecte d’urbanització del sector Llimonet sortia un plànol indicatiu
esbossant el plantejament de la reurbanització de l’avinguda de Vilafranca del
Penedès, però sense que es reflectís ni en el pressupost ni en la memòria.
PIVSAM va gestionar, sense encàrrec formal i restant pendent de facturació,
una proposta d’idees que es va presentar als veïns.
Per tant, formalment no es pot considerar que existeixi cap projecte de
reurbanització de l’avinguda de Vilafranca del Penedès.

El grup Municipal Socialista voldria saber quin és l'impacte en ocupació
que el Govern preveu que s'obtingui de l'acte de promoció del port a
Saragossa?
Quins sectors econòmics de la ciutat i tipus d'empreses se'n beneficiaran
i en quina zona de la ciutat?
De resultar positiu, el Govern ha fet algun càlcul estimatiu en número de
llocs de treball i en volum de negoci?
L’acte de promoció del port de Vilanova i la Geltrú a Saragossa va ser un acte
organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Cambra de Comerç de
Saragossa, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat, ADEG,
Manipuladora de Mercancías (Grupo Mestre) i l’Ajuntament.
Es tractava d’una promoció de l’activitat comercial i adreçada exclusivament a
empreses que estan ja realitzant activitats portuàries en altres ports com
Barcelona, Castelló o València, i que podien estar interessades en utilitzar el
nostre port com a base de les seves operacions o noves empreses que
volguessin iniciar-se en l’activitat portuària.
Consultada l’empresa Manipuladora de Mercancías sobre la valoració de la
presentació, ens donen aquesta resposta que us transcrivim literalment:
Els efectes dels actes promocionals són difícilment quantificables, no sabem
quines empreses han pogut prendre nota dels nostres serveis i ens tindran en
compte si fan operacions. Hem fet algunes cotitzacions per la zona d’Igualada
i de l’acte de Zaragoza va sortir també la sol·licitud d’estudi d’unes operacions
amb una empresa minera que, de moment, no ens ha confirmat res, la qual
cosa denota que l’opció de Vilanova és viable per a determiandes empreses de
les àrees visitades. El que sí ens consta és que els actes han ajudat a col·locar
al nostre entorn la idea que per a determinats tràfics l’opció de Vilanova s’ha de
tenir en compte. I aquesta és la tasca a mantenir, atès que fonamentalment les
nostres operacions són de grans volums, vaixells sencers, els resultats d’una
promoció no són immediats, parlem de que una empresa mogui tota la seva
logística o inicïi una relació comercial nova de gran volum amb un altre país.
Aquests fets es donen sovint dintre del món de la importació i l’exportació però
són fruit de decisions que triguen un temps en materialitzar-se.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
Juny de 2013
Situació dels cobraments per pagament avançat amb bonificació del 5%
(Disposició Addicional Ordenança Fiscal General, Nº 1).
D’acord amb el model facilitat a la mateixa pregunta, exposem les dades dels
pagaments avançats realitzats al mes de gener de 2013 amb la bonificació del
5% prevista a la Disposició Addicional Ordenança Fiscal General, Nº 1.

Tribut
IBIU
IAE

C
41.790
*

IBIU
IAE

Padrons
PF
Import
C
14.581.193,61 6.643
*
*

PJ
Import
4.222.916,82
*

Totals Padrons
C
Import
48.433
18.804.110,43
*
*

C
1.273
0

C
1.374
8

Acollits
PF
Import
C
1.124.325,18
101
0,00
8

Totals acollits
% Padró
Import
2,84 %
1.639.690,11
*
37.470,74

PJ
Import
515.364,93
37.470,74
% Padró
8,72 %
*

IBIU: Impost sobre Béns Immobles, Urbana
IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques
PF: Persones Físiques
PJ: Persones Jurídiques
C:
Nombre Contribuents
Import: Import rebuts
*
El Padró de l’IAE de 2013 encara no està generat

____________________________________________________________________

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 23.10 hores, de
la qual s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari
general.

