
 

 

 

 

  

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 6 DE MAIG DE 2013 

 
Acta núm. 7 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 6 de maig 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   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA    (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN    (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteixen ni el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC), ni la Sra. CARMEN 
MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP). 



 

 

 

 

  

 
El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA s’incorpora a la sessió a les 
19.25 hores, quan s’està tractant el punt núm. 15 de l’ordre del dia. 
 
A continuació 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 l’Ajuntament de 5 de novembre de 2012. 
 
 Secretaria General 
 
  2. Presa de possessió de la Sra. GISELA VARGAS REYES com a regidora 

d'aquest Ajuntament. 
 
 DICTÀMENS 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
    3. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions destinades a 

entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. 
    4. Creació d’una comissió informativa de caràcter específic per a l’estudi i 

dictamen del projecte del nou pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 Hisenda 
 
    5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de baixa de la quota de soci de la 

Federació de Municipis de Catalunya. 
    6. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.  
    7. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013. 
    8. Modificació de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals 

(Escoles) 
    9. Donar compte de l’informe de Tresoreria la Llei de Morositat, primer 

trimestre 2013. 
 10. Donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del 

Pressupost de l’Ajuntament i OOAA 2012. 
 11. Donar compte de l’Informe anual compliment Pla de Sanejament 2009-

2015. 
 12. Donar compte de l’Informe anual Pla d’Ajust 2012-2022. 
 13. Donar compte dels informes d’estabilitat Pressupost 2013. 



 

 

 

 

  

 14. Donar compte dels expedients de modificació de crèdits núm. 23/2012, 
1/2013 i 3/2013, aprovats per Decret. 

 
 Serveis Socials 
 
 15. Aprovació de la proposta de creació del servei de Centre Obert. 
 
 Esports 
 
 16. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 23/04/2013, 

d’atorgament d’un ajut econòmic als centres de la ciutat. 
 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I 

SERVEIS PERSONALS SECTORIALS 
 
 Joventut 
 
 17. Proposta de signatura del Conveni d'actuacions entre l'Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i Ports de la Generalitat per a la col·laboració i 
coordinació en la reforma de la zona de ribera del port de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
18. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Institut Setmana del Mar. 
19. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Associació Tot Comerç. 
20. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Associació Estació Nàutica. 
21. Aprovació, si escau, del conveni amb l’Associació Formativa Temps de Vi. 
22. Aprovació, si escau, del conveni amb el Celler de Viticultors de Vilanova i 

la Geltrú. 
23. Ratificació de l’acord de la JGL del dia 16/4/2013, d’aprovació del conveni 

marc de col·laboració entre l’Ajuntament i la UPC. 
24.  Aprovació inicial del Reglament regulador dels mercats no sedentaris de 

Vilanova i la Geltrú. 
25. Ratificació dels acords de JGL de traspàs de parades de Mercat: 
  - Parada núm. 12 Mercat de Mar 
  - Parada núm. 39 Mercat del Centre 
 
 Cultura 
 
26. Ratificació, si escau, de les noves bases del premi Roig Toqués 

aprovades per la JGL en data 23 d’abril de 2013. 



 

 

 

 

  

27. Aprovació de la cessió gratuïta de “La Vela” al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
28. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública 

amb mobiliari d'establiments comercials i de restauració. 
 
 Medi Ambient 
 
29. Aprovació inicial de la nova Ordenança Municipal de Tinença d’Animals. 
 
 MOCIONS 
 
30. Moció de la CUP per a la celebració d’assemblees municipals obertes. 
31. Moció de la CUP en suport als treballadors de l’ACN, Catalunya Ràdio i 

TV3. 
32. Moció de la CUP per a l’organització d’una Fira de Cooperatives en el 

marc de la Fira de Novembre. 
33. Moció del PP per reformar l’Ordenança Municipal de Circulació. 
34. Moció d’ICV contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa 

catalana. 
35. Moció d’ICV per a la utilització de les finances ètiques en operacions 

financeres de l’Ajuntament i en la promoció de l’activitat econòmica del 
municipi. 

36. Moció d’ICV per al manteniment del servei de ludoteques a Vilanova i la 
Geltrú. 

37. Moció del PSC per la qualitat de la informació. 
38. Moció del PSC per a la posada en marxa dels bucs d’assaig del Centre 

Cívic del Molí de Vent. 
39. Moció del PSC sobre la reforma urgent de la Renda Mínima d’Inserció i 

de suport a la ILP de Renda Garantida de Ciutadania. 
 
PREGUNTES 
 

40. Preguntes del grup municipal del PSC: 
 

• Sobre la situació del sector industrial a Vilanova i la Geltrú. 
• Sobre la situació de l’ensenyament i ocupació a Vilanova i la Geltrú. 

 
PRECS 
 



 

 

 

 

  

URGÈNCIES 
 

    -  Intervenció de la concessió del servei públic municipal de la piscina 
coberta municipal del c/ Olivella. 

 
    - Moció de la CUP, ICV i PSC per garantir el manteniment dels serveis, 

els llocs de treball i els drets laborals dels treballadors dels serveis 
de la neteja viària i la recollida selectiva de residus sòlids urbans. 

 
 

  1.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 5 DE 
NOVEMBRE DE 2012. 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bona tarda a tots.  Comencem aquesta sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de sis de maig de 2013. 
 
El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de 
l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 
2012.  Hi ha alguna esmena a fer?  La donem per aprovada. 
 
S’aprova l’acta per assentiment dels presents. 
 
 

   2. SECRETARIA GENERAL. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. 
GISELA VARGAS REYES COM A REGIDORA D'AQUEST 
AJUNTAMENT. 

 
Havent-se fet efectiva la renúncia al càrrec de regidora de la Sra. CLÀUDIA 
DURAN MAS davant el Ple de 8 d’abril de 2013, i havent-se rebut la 
credencial per la Junta Electoral Central, expressiva d’haver estat designada 
regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la Sra. GISELA VARGAS 
REYES, de la qual se li ha lliurat còpia per la Secretaria municipal, a l’efecte 
que pugui fer efectiu el seu dret a la presa de possessió com a regidora 
municipal, el secretari li formula la pregunta següent: 
 
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i  honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb 
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? ” 
 
 



 

 

 

 

  

GISELA VARGAS 
 
Sí, prometo. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Com és habitual, li demanaria si ens vol dirigir unes paraules, si vol.  
 
GISELA VARGAS 
 
Moltes gràcies.  Bé, bona tarda.  En primer lloc voldria agrair al meu partit, el 
Partit dels Socialistes de Catalunya; a la meva escola política, la Joventut 
Socialista de Catalunya; i al meu grup municipal el seu suport i confiança 
dipositada en mi per dur a terme aquesta tasca complexa i gens fàcil, i alhora 
apassionant i un gran privilegi. 
 
També agrair a la meva família i amics el seu suport ara i sempre, i l’haver 
cregut en mi des del primer minut.  Assumeixo aquesta tasca amb la màxima 
il·lusió i el màxim respecte.  Il·lusió perquè contribuir a través de la teva feina a 
millorar la vida de les persones és des del meu punt de vista una de les coses 
més edificants que pots fer.  I respecte, respecte perquè sóc conscient que és 
una gran responsabilitat, que el que fem, el que decidim, el que proposem, 
proposem entre aquestes parets, en aquest Ajuntament, no es queda aquí. I 
tot i que pugui semblar una obvietat, no podem oblidar que afecta directament 
la vida dels nostres veïns i veïnes.  I això, a més d’un gran honor, és una 
enorme responsabilitat. 
 
Desenvoluparé la meva tasca dedicant-hi el màxim esforç, tota la meva 
energia, i sobretot la meva absoluta convicció de que en aquests temps difícils 
la política és més necessària que mai.  Continuo creient, i no em resigno a 
que no sigui així, que a través de la política ben feta i ben entesa és possible 
millorar el món on vivim, és possible fer més fàcil la vida de les persones i és 
possible generar oportunitats perquè qualsevol persona, hagi nascut on hagi 
nascut, pugui dur a terme el projecte de vida que decideixi.   
 
I ara, quan la gent normal estem patint les conseqüències d’una crisi de la que 
no som responsables.  Ara, quan estem cansats de sentir que havíem viscut 
per sobre de les nostres possibilitats, quan el cert és que la gent normal no 
hem fet res més que viure com sempre.  Ara, quan alguns aprofiten la crisi per 
fer encara més difícil la nostra vida, la política ben feta des de la proximitat, 
des de la ciutat, pren més sentit que mai.  Treballaré també des de la humilitat, 
tenint sempre present que aquí m’han posat els vilanovins i les vilanovines.  
Ells ens posen i ells ens treuen, i als vilanovins i vilanovines em dec.  Als 



 

 

 

 

  

vilanovins i vilanovines he de retre comptes i res, res, pot passar per sobre 
d’això.  Vilanova i la Geltrú, la meva ciutat, sempre estarà en primer terme.  
 
Per acabar, m’agradaria recordar les paraules d’algú molt proper a mi, que 
defineix la mediocritat d’una manera un tant especial.  Defineix la mediocritat 
com tenir una oportunitat al davant, ser conscient de que la tens i no aprofitar-
la.  Jo treballaré fermament per no caure en la mediocritat.  Estic segura que 
en el desenvolupament de la meva feina com a regidora tindré davant sinó 
moltes, algunes oportunitats, i si no les tinc les hauré de cercar.  Però tinc molt 
clar que en cap cas ens podem permetre el luxe de ser mediocres.  No podem 
deixar escapar cap oportunitat de fer millor Vilanova i la Geltrú.  No podem 
deixar enrere cap oportunitat de fer més fàcil la vida dels vilanovins i 
vilanovines.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes felicitats, senyora Vargas.  Benvinguda i hi ha molta feina per fer.  Els 
vint-i-cinc regidors tenim una gran responsabilitat i per tant a treballar tots 
conjuntament.  Benvinguda. 
 

 
   3. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LES BASES 

REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A 
ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit 
associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat. 
 
Atès que l’Ajuntament vol continuar ajudant i donant suport al món associatiu, 
entre d’altres, a través d’ajuts econòmics i/o infraestructurals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les bases reguladores de les subvencions 
destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 

 

  

 
SEGON. Publicar aquestes bases al BOPB i al tauler d’anuncis de la 
Corporació i sotmetre-les a informació pública per un termini de 20 dies, 
inserint una referència d’aquest anunci al DOGC. 
 
TERCER. Si transcorregut el termini de 20 dies d’exposició pública no s’han 
presentat al·legacions, aquestes bases s’entendran aprovades definitivament.” 
 
   

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
1. Objecte del programa de subvencions 
 
1.1. Un dels objectius fonamentals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la millora 
de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d’una implicació i participació real de 
tots els vilanovins i vilanovines i molt especialment de les seves entitats i 
associacions, en el disseny i creació del model de ciutat. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu com a 
element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i en aquest sentit, 
el ventall de propostes que s’ofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar 
una societat més justa, més oberta, més tolerant, més solidària i més sostenible. 
 
Per tal d’ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú vol continuar impulsant la vida associativa, entre d’altres, a través 
de l’activitat administrativa de foment per la via de les subvencions. 
 
Aquestes subvencions constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en 
les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació 
i planificació de l’oferta organitzada pel propi Ajuntament. 
 
Per altra banda, les subvencions s’han d’entendre com un ajut puntual i extraordinari 
de l’Ajuntament, com a impuls de noves associacions i/o projectes i les noves línies 
d’actuació o projectes de les entitats ja existents, més que com a contribució usual i 
rutinària de l’administració en l’activitat ordinària de les entitats, i s’han d’entendre 
sens perjudici dels convenis de col·laboració que es puguin signar amb aquestes 
entitats, i que l’Ajuntament considera com a eina essencial de col·laboració i 
participació entre l’administració local i les entitats ciutadanes.  
 
Així doncs, aquestes subvencions tenen per objecte el foment de les activitats que 
realitzen les entitats i associacions del municipi. L’objecte específic de cadascuna de 
les subvencions serà concretat en la corresponent convocatòria de la subvenció de 
què es tracti.  
 
1.2. En cap cas podran ser objecte de subvenció: 
 



 

 

 

 

  

a) Les despeses de manteniment ordinari de l’entitat.  
 

b) Qualsevol tipus d’activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un 
interès públic i general a criteri de l’Ajuntament.  

 
 
2. Requisits dels sol·licitants 
 
2.1. Podran sol·licitar les subvencions aquelles entitats o associacions que 
acompleixin els següents requisits: 
 
a) Que no tinguin afany de lucre. 
b) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i 

Associacions d’aquest Ajuntament. 
c) Que realitzin activitats d’interès general a la ciutat que s’incloguin en algun dels 

àmbits fixats al Registre Municipal d’Entitats i Associacions. 
d) Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les esmentades 

en el punt anterior. 
e) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, 

dins del termini marcat en la convocatòria anual corresponent.  
f) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per l’Ordenança general reguladora de 
la concessió de subvencions, publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 
2007 i, en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.  

 
 
2.2. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o associacions:  
 
1. Quedaran automàticament excloses d’aquesta normativa aquelles entitats, 

associacions i/o col·lectius que no respectin l’actual marc democràtic, que no 
assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració 
Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin 
actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines. 
 

2. D’acord amb allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, 
s’exclouen d’aquesta convocatòria les organitzacions de caràcter polític (partits i 
coalicions electorals) pel fet que hi ha una legislació pròpia i normes 
específiques respecte el seu finançament. 
 

 
3. Procediments de concessió  
 
3.1. Concurrència competitiva:  
 
El procediment de concessió de les subvencions ordinàries serà el de concurrència 
competitiva; és a dir, que la concessió de subvencions es realitza mitjançant 



 

 

 

 

  

convocatòria de la subvenció, presentació de les sol·licituds, informe d’aquestes 
sol·licituds per òrgan col·legiat, que establirà un ordre de prelació entre les mateixes 
d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases i, en el seu cas, a 
la convocatòria, i adjudicació de la subvenció per l’òrgan competent -dins del crèdit 
disponible- a aquelles entitats o associacions que hagin obtingut major valoració en 
aplicació dels esmentats criteris. 
 
En els casos en què així s’especifiqui en els annexes d’aquestes bases o en la 
corresponent convocatòria, es podran concretar per la via del conveni de 
col·laboració determinades condicions o aspectes de l’activitat subvencionada, 
sempre de conformitat amb allò establert per la normativa legal i reglamentària, per 
aquestes bases i per la convocatòria.  
 
3.2 Concessió directa: 
 
Les subvencions es podran concedir de forma directa, sense concurrència ni 
publicitat, en els casos següents: 
 
a) Quan figurin de forma nominativa en el Pressupost municipal o a les bases 
d’execució del mateix.  
 
b) Quan vingui dictada per una norma legal que seguiran el procediment que fixi 
l’esmentada normativa. 
 
c) De forma excepcional en aquells casos en que s’acreditin raons d’interès públic, 
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva 
convocatòria pública. La justificació es concretarà en una memòria que figurarà a 
l’expedient signada pel responsable de l’òrgan gestor que concedeix la subvenció 
amb el vist i plau del regidor corresponent. En aquests casos l’atorgament de la 
subvenció correspondrà al Ple de la Corporació i les condicions i demés aspectes 
relacionats amb la subvenció es fixaran normalment en un conveni de col·laboració 
amb l’entitat o associació beneficiària, de conformitat amb les directrius que estableixi 
l’acord del Ple.  
 
(ix e 
r4. Presentació de sol·licituds, documentació, termini de presentació i 

justificacions 
 
4.1. La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret a 
l’entitat o associació a rebre-la. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici no 
genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors. 
 
4.2. Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes 
bases reguladores i de la normativa corresponent.  
 
4.3. Per formalitzar la petició, en els procediments de concurrència competitiva, les 
persones sol·licitants hauran de presentar les seves sol·licituds seguint el 
procediment, la documentació i el termini establert als annexes a aquestes bases i/o 
a la convocatòria corresponent.  



 

 

 

 

  

 
4.4. En els casos de subvencions que s’hagin d’atorgar de manera directa, la 
sol·licitud es presentarà per mitjà d’una instància a la qual s’haurà d’acompanyar, en 
el seu cas, tota la documentació justificativa que sigui oportuna.  
 
4.5. En cas d’haver rebut algun ajut de l’Ajuntament en l’any anterior i no haver 
presentat encara la justificació del seu compliment, caldrà presentar aquesta 
documentació, de conformitat, en el seu cas amb allò que disposi la convocatòria 
corresponent. 
 
4.6. El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de tres 
mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada a 
l’Ajuntament.  
 
 
5. Criteris d’atorgament de les subvencions 
 
5.1 Amb caràcter general els criteris que se seguiran per a l’atorgament de les 
subvencions seran els següents:  
 
a) Aquelles sol·licituds, projectes o activitats que estiguin promogudes conjuntament 

per més d’una entitat de la ciutat i que afavoreixin el treball de col·laboració entre 
associacions. 

 
b) Aquells projectes que afavoreixin la solidaritat, l’atenció a la diversitat, les 

relacions intergeneracionals, la sostenibilitat i el respecte al medi. 
 
c)  Aquelles que promoguin accions d’igualtat de tracte i oportunitats als col·lectius 

amb major risc de discriminació.  
 
d)  Aquelles que incorporin la perspectiva de gènere en el seu àmbit d’actuació. 
 
e)  Projectes o accions que afavoreixin la formació de les persones dirigents i/o de 

les persones associades de l’entitat i que potenciïn especialment el foment del 
voluntariat.  

 
f)  Afavorir les propostes que avancin en la implementació de les noves tecnologies 

com a eines de relació i comunicació. 
 
g)  Es valorarà positivament altres entrades econòmiques que rebin les entitats 

sol·licitants: subvencions d’altres organismes, entrades per activitats, quotes de 
les persones associades... En aquest sentit es valoraran les iniciatives que 
comptin amb una planificació econòmica que contempli, entre altres factors, un 
finançament diversificat. 

 
h)  La qualitat, rigor, seriositat i propostes de continuïtat del projecte o projectes que 

es presentin així com la trajectòria de l’entitat i la seva capacitat d’innovació i 
adequació a la realitat canviant. 

 



 

 

 

 

  

i)  La creació de noves entitats en aquells àmbits en què la nostra ciutat tingui 
alguna mancança.  

 
k)  La predisposició a col·laborar amb l’Ajuntament en aquelles accions que puguin 

respondre a uns objectius comuns per ambdues parts. 
 
l)  Les activitats de caire obert, popular i participatiu, prioritzant les que siguin 

d’interès públic i general i que comptin amb un projecte correcte de difusió, el qual 
caldrà especificar en el lliurament de la documentació. 

 
5.2. A banda d’aquests, també seran d’aplicació els criteris de d’atorgament 
complementaris que, en el seu cas, estableixi la convocatòria de cada subvenció.  
 
5.3. La convocatòria de la subvenció concretarà els criteris objectius d’atorgament de 
cada subvenció. En tots els casos s’establirà un barem de punts o mecanisme anàleg 
que permeti la valoració objectiva i motivada de les sol·licituds. 
 
 
6. Import de les subvencions 
 
L’establiment de l'import assignat a cada subvenció es realitzarà tenint presents el 
següents punts: 
 
a) El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l’òrgan col·legiat 

corresponent.  
 
b) Les demandes s’atendran en funció dels recursos disponibles a les diverses 

partides pressupostàries i, si escau, a l’acord en la negociació dels pactes entre 
les dues parts. 

 
c) Es fixarà l’import vinculant-lo a les necessitats de cada projecte. 
 
 
7. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, avaluació i 
atorgament de les subvencions. 
  
7.1. La instrucció i ordenació dels procediments de subvenció correspondrà a la 
regidoria que en cada cas tingui atribuïda la competència sobre la matèria en la qual 
incideix l’activitat a subvencionar. 
 
7.2. La convocatòria de les subvencions correspondrà a la Junta de govern Local. En 
casos d’urgència o en els períodes de vacances en què no hi hagi prevista la 
convocatòria ordinària de la Junta de Govern la convocatòria correspondrà a 
l’Alcaldia.  
 
7.3. Totes les sol·licituds de subvenció, tant ordinàries com extraordinàries, seran 
informades per un òrgan col·legiat composat per, com a mínim, el/la Cap de servei i 
dos membres del personal tècnic de cada servei municipal de referència. Aquest 
òrgan remetrà el seu informe al personal responsable de la tramitació administrativa 



 

 

 

 

  

del departament corresponent, els quals redactaran un esborrany de proposta de 
resolució de la subvenció.  
 
7.4. L’atorgament de les subvencions ordinàries correspondrà a la Junta de Govern 
Local. En casos d’urgència o en els períodes de vacances en què no hi hagi prevista 
la convocatòria ordinària de la Junta de Govern la convocatòria correspondrà a 
l’Alcaldia.  
 
7.5. L’atorgament de les subvencions extraordinàries correspondrà al Ple de la 
Corporació. 
 
 
8. Forma de pagament 
 
8.1. El pagament de les subvencions atorgades es farà, de manera preferent, en un 
sol termini, en funció de la disponibilitat econòmica efectiva de l’Ajuntament. A la 
resolució d’atorgament de la subvenció es podrà determinar el fraccionament del 
pagament de la subvenció. 
 
8.2. El pagament dels ajuts restarà supeditat a que l’expedient del sol·licitant estigui 
complert pel que fa als requeriments d’aquestes bases reguladores i la normativa 
corresponent.  
 
8.3. Quan el beneficiari sigui deutor de l’Ajuntament es podrà efectuar la 
compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari. 
 
 
9. Obligacions de les entitats beneficiàries 
 
9.1. Les entitats o associacions a les quals s’hagi acordat l’atorgament d’una 
subvenció tindran les següents obligacions: 
 
a) Complir les condicions establertes en aquestes bases reguladores i en la 

convocatòria corresponent. 
b) Realitzar l’activitat per a la qual s’atorga l’ajut en els termes i terminis indicats en 

la convocatòria i en l’acord d’atorgament.  
c) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l’Ajuntament pugui fer 

difusió del projecte, a l’igual que el permís per publicar les fotografies i el nom de 
la persona autora. 

d) Facilitar, previ requeriment per escrit, la informació que sigui necessària per a la 
comprovació de l’efectiva realització de l’activitat subvencionada. 

e) Notificar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el 
compliment de les obligacions establertes en aquestes bases o convocatòria 
mitjançant la presentació d’un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb 
justificació de les causes que l’originen. 

f) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l’entitat sol·licitant, com un 
canvi en els mitjans humans, un canvi d’adreça o qualsevol altra modificació que 
tingui transcendència per al seguiment del projecte.  



 

 

 

 

  

g) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat 
subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el 
logotip de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l’entitat beneficiària 
caldrà que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

h) Comunicar per escrit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’obtenció de 
subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les 
administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
Aquesta comunicació s’ha de fer tan aviat com es conegui. 

i) A retornar els diners de la subvenció concedida si l’activitat o projecte no s’ha 
portat a terme o s’ha desenvolupat parcialment. 

 
9.2. L'Ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i després 
d’atorgar l’ajut, així com durant el desenvolupament de l’activitat objecte de la 
subvenció. Les entitats i associacions beneficiàries de les subvencions tenen la 
obligació de col·laborar amb les tasques de comprovació que pugui realitzar 
l’Ajuntament.  
 
  
10. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades 
 
10.1. Sens perjudici d’allò que estableix l’article 9 l’Ordenança General reguladora de 
la concessió de subvencions, els projectes i activitats que hagin rebut una subvenció 
hauran de justificar el seu compliment en el termini que estableixi la corresponent 
convocatòria, mitjançant la presentació de la documentació que es determini 
igualment en aquesta convocatòria.  
 
10.2. En cas que la convocatòria de la subvenció no hagi previst res al respecte, per 
Decret d’Alcaldia o Decret de la Regidoria d’Hisenda es podran establir els terminis i 
la documentació concreta a presentar per a justificar el compliment de les 
subvencions, que seran degudament notificats als interessats o publicats.  
 
10.3. En el cas que ni en la convocatòria ni en el Decret d’Alcaldia o Regidoria 
d’Hisenda s’hagi previst res al respecte, el termini per a justificar el compliment serà 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la finalització de l’activitat o 
projecte i la documentació a presentar serà aquella que es preveu a l’article 30 de la 
Llei 38/2003 General de Subvencions.  
 
 
11. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions 
 
11.1. L’incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en 
aquestes bases i en la normativa d’aplicació, donarà dret a l’Ajuntament a la 
revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a 
que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments 
sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns. 
 



 

 

 

 

  

11.2. Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de 
l’activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l’Ajuntament podrà 
modificar l’import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la 
corresponent resolució per part de l’òrgan que la va concedir.  
 
 
12.  Règim jurídic 
 
En tot allò no previst expressament per aquestes bases, i en particular tot el relatiu al 
procediment, les obligacions dels beneficiaris, l’acreditament i cobrament de la 
subvenció, i les infraccions i sancions, serà d’aplicació allò previst per la Llei 38/2003 
de 17 de novembre, General de Subvencions, el seu reglament i el Decret 179/1995 
de 13 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, i per l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament i publicada en el BOPB núm. 68 de 20 de març de 
2007.  
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  El que avui s’aprova són les bases, que és el pas 
previ a les convocatòries.  Aquestes són les bases per unes subvencions que 
es destinen a entitats i associacions amb l’objectiu de dona’ls-hi un suport, 
com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat, així 
com la seva contribució a generar una societat més justa, oberta, tolerant, 
solidària i sostenible. 
 
L’objectiu de les bases és fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió i justificació d’aquestes subvencions, amb la voluntat de 
generar el marc normatiu general que ho reguli durant els propers anys.  En el 
moment de la convocatòria de les subvencions és quan s’establiran en tots els 
casos un barem de punts i mecanisme anàleg que permeti la valoració 
objectiva i motivada de les sol·licituds.  Per tant, els hi demanem el seu vot 
favorable. 
 
Es va explicar a la Comisió Informativa.  Són unes bases fetes amb l’objectiu 
d’ampliar la transparència i l’objectivitat a l’hora de concedir subvencions, i per 
tant els hi demanem el seu vot favorable.   
 
Alguna paraula?  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, bona tarda.  Bé, per manifestar el nostre vot favorable a aquestes bases 
que se’ns porten a aprovació.  Avui aprovem les bases, no els criteris en si, 



 

 

 

 

  

per tant el que una mica posem l’esquelet sobre aquest canvi de les 
subvencions a les entitats.  Entenem que és positiu, que hem d’anar cap a 
construir uns criteris clars que tothom pugui entendre.  Que els diners públics 
que van a les entitats es puguin justificar per què aquesta entitat ha cobrat 
més, per què aquell ha cobrat menys.  Que no ens regim per criteris una mica 
a vegades perquè històricament doncs aquesta entitat ha cobrat això, doncs 
ho seguim mantenint.  Per tant, doncs agraïm aquest augment de la 
transparència en les subvencions que des de la CUP ja havíem demanat 
anteriorment, i bé, a partir d’ara doncs estarem atents als criteris que es 
defineixin des de les diferents regidories, ja sigui Cultura, Joventut, Serveis 
Socials, etc., perquè aquí creiem doncs que segurament serà la tasca més 
difícil, que és com fem uns criteris clars, on totes les entitats s’hi puguin acollir, 
on totes aquelles entitats que treballen més per a la ciutat o que es puguin 
considerar més positives, doncs es vegin recompensades, i en tot cas, com 
dèiem, entenem positiu aquest canvi en els criteris de les subvencions.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Alguna paraula més?  Passem, per tant, a la votació.  
Vots a favor? S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

   4. SERVEIS A LES PERSONES. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
INFORMATIVA DE CARÀCTER ESPECÍFIC PER A L’ESTUDI I 
DICTAMEN DEL PROJECTE DEL NOU PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió del 30 de març del 2012, va 
acordar iniciar els tràmits per a la creació d’una Comissió de Seguiment dels 
treballs de redacció del nou POUM i establir el programa de participació 
ciutadana i fer-ne el seguiment de la seva aplicació.   
 
II.- Des del mes de setembre del 2012 fins a la data es van celebrar cinc 
reunions d’aquest grup de treball, i es va establir una reunió mensual com 
periodicitat de referència. En la primera sessió de treball, a proposta de 
l’alcaldessa, varen ser debatudes i convingudes, entre d’altres, el fet que 
s’incorporarien a la Comissió persones alienes al consistori i a  l’organització 
municipal, una per grup municipal, que en funció del seu perfil professional o 



 

 

 

 

  

experiència, poguessin fer aportacions en qualitat d’assessors, així com que 
aquesta Comissió, a més dels temes de participació, tractaria, sotmetria a 
debat i es posicionaria en relació a tots els temes relatius a la formulació del 
POUM. 
 
III.- Ambdues qüestions restaven pendents, tal com s’informà en una de les 
sessions hagudes de la Comissió, a la creació formal de la mateixa, el 
nomenament dels membres que l’han de constituir, i les funcions que ha 
d’exercir fossin objecte d’un acord de Ple de l’Ajuntament, sens perjudici que, 
mentrestant, s’anés avançant en les tasques que hom s’havia proposat. En la 
darrera reunió, celebrada el  28.2.2013, s’informà, així mateix, que la 
naturalesa de la comissió seria, probablement, la d’una Comissió Informativa 
Especial, d’acord amb el ROM. 

 
IV.- Als efectes de la constitució formal d’aquesta Comissió, i arrel de les 
consulta d’un dels seus participants sobre possibles causes d’incompatibilitat 
dels seus membres, es va sol·licitar un informe jurídic, que va ser emès per la 
Secretaria General, de forma conjunta amb els Serveis Jurídics, en el que es 
va concloure, entre d’altres, que la comissió de seguiment del POUM 
constituïda fins llavors no s’ajustava a la normativa vigent i es proposava la 
creació d’una comissió informativa especial de planificació formada 
íntegrament pels regidors electes en la que podrien assistir assessors dels 
grups municipals independentment de la seva adscripció professional.  
 
V.- De conformitat amb això, i atesa la importància i transcendència que tindrà 
el futur POUM en la vida de la ciutat i el seu desenvolupament en els propers 
anys, es considera oportú constituir una comissió informativa de caràcter 
específic amb l’objecte d’analitzar i dictaminar la proposta d’aprovació del nou 
Pla d’ordenació urbanístic municipal.  
 
Fonaments del dret 
 
I.- De conformitat amb allò que estableixen els articles 20 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, de Bases del Règim Local; l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 26 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; l’article 59 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat pel Ple 
municipal el 3 de novembre de 2008; i demés normativa concordant, es 
proposa al Ple l’Ajuntament l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 



 

 

 

 

  

“PRIMER. Constituir una Comissió Informativa de caràcter específic per 
estudiar, informar i dictaminar el projecte del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vilanova i la Geltrú, així com del Programa de Participació. 
 
SEGON. Aquesta comissió estarà formada per un representant de cada grup 
polític amb representació municipal, i podran assistir a les seves sessions 
acompanyats d’un assessor/a tècnic, que serà nomenat de forma expressa 
per Decret d’alcaldia a proposta de cadascun dels grups. Sens perjudici 
d’això, de forma puntual es podrà convocar a tot aquell personal tècnic que es 
consideri oportú, en funció dels assumptes concrets que hagin de ser tractats. 
Els assessors i tècnics que intervinguin en la comissió de manera estable o 
puntual, intervindran en aquesta amb veu però sense dret a vot.  
 
Les votacions es faran pel sistema de vot ponderat, de manera que el vot de 
cada membre computarà segons la representació del seu grup polític al Ple de 
l’Ajuntament. 
 
L’adscripció concreta dels membres de cada grup que hagin de formar part de 
la comissió es realitzarà per escrit del portaveu del respectiu grup dirigit a 
l’Alcaldessa.  El/la regidor/a designat/ada inicialment com a membre de la 
Comissió Informativa podrà ser substituït de forma automàtica per qualsevol 
altre membre del grup municipal al qual pertanyi. 
 
Actuarà com a Presidenta de la Comissió Informativa l’Alcaldessa o el Regidor 
o Regidora en qui delegui. El Secretari ho serà el de la corporació o funcionari 
en qui delegui.  
 
TERCER. La periodicitat de les sessions ordinàries s’establirà per Decret 
d’Alcaldia.  
 
QUART. Aquesta Comissió Informativa, atès el seu caràcter específic i 
l’objecte pel qual es crea, no tindrà caràcter públic, i tots els seus membres i 
demés persones que hi participin restaran obligats a guardar confidencialitat 
dels assumptes que es tractin, per analogia amb allò que estableix la 
Disposició Addicional 13ª del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que 
aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
CINQUÈ. Aquesta Comissió Informativa es dissoldrà automàticament una 
vegada hagi elevat el seu dictamen al Ple.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari. 



 

 

 

 

  

 
El Ple del 30 de març de l’any 2012, va acordar, es va aprovar iniciar els 
tràmits per a la creació d’una Comisió de Seguiment dels treballs de redacció 
del POUM.  Des del setembre de l’any 2012 fins ara s’han anat celebrant 
reunions per concretar funcions, membres i aspectes formals d’aquesta 
Comisió.  Sí que estava clar des de l’inici que hi havia una voluntat de que en 
aquesta Comisió hi poguessin participar, a part dels polítics, ciutadans que 
fessin també aquest seguiment del POUM.  Per tal, però, de que aquesta 
Comisió s’ajustés al que legalment es requereix, calia que aquesta Comisió 
fos una Comisió informativa especial, d’acord amb el ROM.   
 
Per tant, el que avui es presenta és una Comisió que comleix aquests dos 
objectius.  És la Comisió que legalment s’ha de constituir per fer aquest 
seguiment d’aquest procés de redacció del POUM, però alhora afegeix, 
incorpora la presència d’assessors, d’una persona per grup, que és un 
ciutadà, que no és un polític.   
 
Crec que és positiu destacar que per primer cop es crea una Comisió que 
ademés també incorpora aquesta visió, a part de la visió política de 
seguiment.  I el que portem avui a aprovació és aquesta... la constitució 
d’aquesta Comisió i els hi demanem el seu vot favorable. 
 
Alguna paraula?  Sí, si us plau, senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bona tarda.  Bé, la CUP també votarem favorablement, però sí que sense 
ficar un punt crític, perquè si bé, com ha comentat la Neus, a l’inici es va 
acordar que seria una Comisió on hi hauria els diversos representants dels 
grups polítics i ciutadans que per la seva experiència o coneixements 
creiéssim que podien aportar i millorar el procés de redacció d’aquest nou Pla 
Urbanístic, a la pràctica, segons el que s’acorda a l’articulat dels acords, s’ha 
convertit en una Comisió on els grups podem portar assessors i que resulta 
que a la pràctica són gent de cada partit, gent que anava a llistes electorals, o 
gent antics regidors, etc., no? 
 
Per tant, home, creiem que s’ha desvirtuat doncs aquesta voluntat inicial 
d’obrir la Comisió a ciutadans diguem-ne neutres, o que pel seu punt de vista 
poden aportar coses, i s’ha convertit en un reforç diguem-ne de partit dintre 
d’aquesta Comisió. 
 
Malgrat tot, però, creiem que lo que és positiu és no aturar màquines i 
continuar endavant cap a la redacció d’aquest nou Pla General, que s’adeqüi 
a la realitat, que respecti el territori i que posi la ciutat i l’urbanisme al servei de 



 

 

 

 

  

la gent i no al servei del poder i dels interessos econòmics del poder.  I per 
tant nosaltres, però, malgrat aquesta mancança i aquest punt crític, farem tot 
el possible per garantir la participació i l’obertura d’aquest procés de canviar el 
Pla General, i també per tant voldrem que s’acabi com hem manifestat amb 
una consulta popular i que sigui la ciutadania la que aprovi o no aquest Pla 
General.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Anunciar el nostre vot favorable en aquest punt, però només fer una 
única apreciació després de la intervenció que acabem de sentir.  Que és dir 
que l’exercici de la política, passada, present o futura, no és incompatible amb 
l’exercici de la ciutadania i, per tant, pel fet d’haver exercit responsabilitats 
polítiques, no crec que a cap ciutadà se li puguin sostreure drets com a tal. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies. Per anunciar el vot a favor del grup socialista i també doncs per 
felicitar-nos que un any i mig després d’iniciar el procés de redacció del Pla 
General, ens hem dedicat durant aquest any i mig a parlar d’aspectes formals, 
però no a parlar de debat a fons, de debat de qüestions.  Sí que ara entrarem, 
no?, en aquesta Comisió s’accelerarà una mica aquest debat, però hem 
perdut crec que un any i mig parlant de temes formals. 
 
I en segon lloc, una qüestió que des del grup socialista venim defensant, que 
és la creació d’un Consell Assessor de Territori i d’Urbanisme, per parlar no de 
transparència del futur Pla General, sinó de transparència també en tots els 
processos urbanístics i la gestió urbanística d’aquí fins que s’aprovi aquest Pla 
General.  De qüestions doncs que estan vigents i que van sortint en la majoria 
de plens, a comisions, etc., i que creiem que també pot ser un instrument que 
podria reformular doncs les diverses comisions que estan allò una mica 
disperses o algunes que fa anys que no funcionen.  Creiem que podria 
aglultinar una mica aquest debat.  Gràcies. 
 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet. 
 
Voldria concretar, arran del que vostè ha comentat, que no crec que hagi estat 
un any i mig perdut.  Com vostè sap i s’ha comentat a la Comisió, 
paral·lelament s’ha estat preparant documentació, s’ha estat fent una feina 
tècnica al darrere, i després també destacar que potser en la meva intervenció 
no he dit prou clar que l’objectiu d’aquesta Comisió és el seguiment de 
l’avançament de les feines de redacció del nou POUM, però alhora també de 
seguiment del procés participatiu que hi va incorporat.   Per tant, té un doble 
objectiu: el seguiment de la redacció del POUM, però també alhora el 
seguiment del procés participatiu.  I això, jo crec que ara, després d’aquest 
any es constitueix la Comisió, ja hi ha molta feina tècnica avançada com bé 
s’ha explicat a la Comisió i per tant, a partir d’aquí, crec que podrem avançar 
molt ràpidament.  Crec que era necessari començar bé amb la feina 
preparada, amb les idees clares i a partir d’aquí caminarem de pressa. 
 
Molt bé, doncs dit això els hi demanaria el seu vot favorable.  En tot cas 
passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

    5. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
SOL·LICITUD DE BAIXA DE LA QUOTA DE SOCI DE LA 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA. 

 
ALCALDESSA 
 
El punt número cinc el deixem sobre la taula, senyor secretari, perquè ens 
falta una... hi ha una documentació que ens ha arribat que ens fa... que crec 
que hem d’afegit a l’expedient.  Per tant, el deixem sobre la taula per al 
següent Ple. 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 

 
 
    6. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.  
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

 

 

  

Havent-se efectuat despeses corresponents a l’any 2012 que no tenien crèdit 
suficient en el corresponent Pressupost municipal, o la documentació de la 
qual va arribar un cop tancat comptablement l’exercici pressupostari, i atès que 
les esmentades despeses resulten obligacions exigibles perquè s’ha efectuat 
la contraprestació per part del creditor, per la qual cosa resulta necessari 
reconèixer la despesa en el Pressupost actual. 
 
Per tot això cal que l’Ajuntament reconegui la despesa abans de tramitar el 
corresponent expedient de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de 
l’acord següent: 
 
“Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per deutes 
corresponents a l’exercici 2012, que figuren a la relació adjunta, per un import 
total de 734.038,45 euros.” 
 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bona tarda a tothom.  D’acord amb l’article 163 del RD 
Llei, legislatiu, 2/2004, i amb relació al 60.2 del Real Decret 500/90, de 20 
d’abril, i vist l’informe d’Intervenció, s’acorda que l’Ajuntament reconegui la 
despesa abans de tramitar el corresponent expedient de modificació de crèdits 
vist per l’interventor.  En tot cas proposa aprovar l’expedient dels crèdits per 
dotar corresponents a l’exercici 2012 i que pugen a 734.038,45 euros.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Sí, si us plau. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies alcaldesa, bona tarda.  Dues preguntes que sí que ens agradaria en 
tot cas que el regidor ens clarifiqués respecte aquest expedient.  Del gruix del 
que aprovem ara el més important ve a ser una partida de la Neteja Viària, () 
Valoriza, de 572.574 euros.  Voldríem saber o clarificar en tot cas, també 
perquè quedi constància en l’acta, si això es correspon a la falta de crèdit 
suficient del pressupost 2012, és a dir, no d’una factura que apareix més tard, 
sinó de falta de crèdit.  I com afectarà quan ho incorporem en l’exercici 2013.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies senyor Escalas. 
 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO 
 
En tot cas passo a comentar, si de cas. Aquest import fa referència, no sé si 
se’n recorda, que justament a la factura, en el tema de l’ICO va haver-hi una 
problemàtica en la factura de l’any 2011 cap al 2012, que no es va poder 
posar, respecte el préstec ICO.  Aquesta factura naturalment, que s’hagués 
pogut pagar pel préstec, no es va poder plantejar, lo qual nosaltres només 
teníem pressupostades 12 quotes, que són les que realment finalment es van 
presentar en el tema de l’ICO.  I una vegada obligat per part de la Llei, en 
principi en aquest plantejament, aquesta factura quedarà en tot cas 
pressupostada en l’exercici 2013.  D’acord? 



 

 

 

 

  

 
Respecte l’altra situació, i faig menció a lo que comentava el senyor Marc 
Font, aquí està l’import del diferencial de factures que faltava de la PIVSAM, i 
en tot cas li he de dir que el problema no ha sigut per un tema per part del 
govern, sinó que en tot cas ha sigut un tema que la factura va vindre 
retrassada en el tema de la factura pendent.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del Partit 
Popular i del govern i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (8) i PP (2) = 10 vots 
  Abstencions: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 

 
   7. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4/2013. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Des de l’aprovació del Pressupost, s’ha produït des del punt de vista de la 
despesa d’inversió diverses necessitats no contemplades anteriorment i 
per altra banda un reajustament de quantitats i d’anualitats de les 
inversions ja pressupostats en funció de la maduració dels projectes i de 
les prioritats marcades. Així mateix per la banda del finançament, 
l’acceptació dels imports definitius de diverses subvencions de capital, en 
concret les relatives a la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, així com un 
complement específic relatiu al mateix Pla; i per altra el PUOSC 2013, en 
fase de tramitació, tot plegat comporta una modificació pressupostària que 
afecta a bona part dels projectes actuals més alguns de nous, però que en 
definitiva només suposa un augment pressupostari de 620.507,22 euros. Si 
tenim en compte que un sol projecte, Masia Barreres, amb una consignació 
de 600.000 euros que permetrà tancar definitivament el projecte 
d’urbanització, els ajustos de les demés inversions suposen un import total 
de poc més de  20.000 euros.  
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció, es proposa:   
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 
4 que s’adjunta. 
 



 

 

 

 

  

SEGON. Fer constar que d’acord amb el que preveu l’article 11.8 de les 
bases d’execució del pressupost vigent, per tal que els projectes d’inversió 
es puguin desenvolupar fins a nivell d’adjudicació caldrà que la totalitat 
dels ingressos que financen cada projecte es consideren drets reconeguts i 
liquidables.  
 
TERCER. Exposar al públic i seguir la tramitació reglamentària que preveu 
la legislació local vigent. 
 
QUART. Cas que no es produeixin reclamacions durant el termini de 
l’exposició, l’expedient es considerarà definitivament aprovat, i es publicarà 
al Butlletí Oficial de la Província un resum del mateix a nivell de capítols.” 
 
 
RESUM D´EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ 
 
Expedient: 04/2013   Data: 30/04/2013 
 
Text explicatiu: MODIFICACIÓ INVERSIONS 2013 
 
Situació expedient:  En elaboració   
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    994.070,65 
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ                - 373.563,43 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES     620.507,22 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS              1.067.070,65 
 



 

 

 

 

  

B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS         446.563,43  
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                620.507,22 

 
 
 

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas, i per ser breus, en principi es planteja tot el 
que fa referència a les possibles inversions que s’hagin d’efectuar en el proper 
exercici.  En tot cas, tal i com deia el secretari, el possible finançament 
d’aquestes inverrsions.  I en última instància hi ha una novetat que fa 
referència, i en tot cas ja es va comentar a la Comissió, la consignació dels 
600.000 euros dels murets de la Masia d’en Barreres, que en tot cas es 
plantejarà a través de les quotes urbanístiques corresponents, i per tant és 
l’única diferència que pugui afectar respecte a les inversions que es van 
plantejar en el pressupost.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  Alguna paraula?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot nosaltres entenem que sí que hi ha una altra 
modificació important, a part dels 600.000 euros que surten directament de 
quotes;  hi havia una partida de 300.000 euros, que anava per ampliació del 
pavelló del Garraf, que ara desapareix. En tot cas encara no la posem, però 
en principi van arreglar el vas i la platja de la piscina municipal, que ja ho 
parlarem després en tot cas en un altre punt de l’ordre del dia, però entenem 
que aquest sí que és un canvi substancial.  Lamentem, bé l’Ajuntament diu 
que se n’hauria de fer càrrec l’empresa.  En tot cas, si s’aprova avui, doncs 
intervindrem i ja veurem com acaba això, però bé, mentres hi ha aquest litigi, 
com a mínim el que queda clar és que aquest any, tal i com sembla a no ser 
que rebem alguna altra aportació per poder fer més inversió, doncs seguirem 
amb la massificació de les pistes, seguirem sense poder ampliar el pavelló del 
Garraf, i per tant doncs lamentar aquest canvi d’inversió, que entenem que és 
necessari perquè sinó ens quedem sense piscina, però lamentar doncs que en 
tot aquest embolic entre l’Ajuntament i la concessionària de la piscina, doncs 
de moment el que comporta és que aquest any no puguem ampliar el pavelló 
del Garraf.  Gràcies. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
I tant!  Compartim, comparteixo el mateix punt de vista.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Estrictament per posicionar-nos sobre la modificació pressupostària i 
sobre aquests altres aspectes que és cert que tenen el seu reflex en aquesta 
modificació.  Quan parlem del tema de la piscina doncs també en farem 
èmfasi.   
 
Dir que en aquesta modificació el nostre grup s’abstindrà.  És una 
modificació... home, té algun element important, com aquest que s’ha dit i com 
aquests 600.000 euros de la Masia d’en Barreres, però en coherència amb el 
posicionament que vàrem tenir en la votació del pressupost, el nostre grup es 
va abstenir i per tant també ens abstindrem en aquesta modificació. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Simplement per posicionar.  Ja s’ha dit una mica quins 
són els elements més enllà dels 600.000 euros que ens generen algun 
interrogant respecte aquest exercici.  El grup socialista s’abstindrà i en tot cas 
posar de manifest que sí que esperem, amb tot el que es mou, que realment i 
de tota la llista una de les prioritats importants –ho era per al nostre grup l’any 
passat i ho segueix sent aquest any- que és que veiem en endavant 
l’adequació del pas sota via del carrer Llibertat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots 
en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del govern i 
l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU = 8 vots 
  Abstencions: PSC (7), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 

 



 

 

 

 

  

    8. SERVEIS A LES PERSONES. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS 
(ESCOLES) 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Al mes de desembre de 2012 es van aprovar definitivament les modificacions 
de les Ordenances Fiscals i de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics 
municipals per a l’exercici 2013. 
 
Dintre d’aquests canvis no es va incloure el de les escoles municipals de 
música i art ja que les seves tarifes es corresponen no amb l’any natural sinó 
amb el curs escolar (setembre a juny) i les vigents al curs 2012-2013 es van 
aprovar pel Ple al mes de maig de 2012. 
 
Atès que s’ha de procedir a l’actualització dels preus pel curs 2013-2014, es 
proposa la modificació dels preus de l’Escola de Música Mestre Montserrat i 
de l’Escola d’Art. 
 
Per altra banda, des de la Regidoria d’Esports es proposa una modificació 
sobre els beneficiaris en les tarifes bonificades de la natació escolar a l’apartat 
d’ensenyaments esportius dels Preus Públics. 
 
Vist l’informe d’Intervenció així com els estudis elaborats, una vegada 
informats a la Comissió Informativa de l’Àrea en dates 22 i 29 d’abril de 2013, 
proposa l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions de l’Annex 1 de 
l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals que tot seguit 
s’especifiquen: 
 

ANNEX 1 
  

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL A LES ESCOLES MUNICIPALS 
 

1. ESCOLA CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE 
MONTSERRAT 

 

Programa Matrícula 
Quota 

mensual 
Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
reduïda 

Sensibilització 1 180,00 € 54,00 € 103,00 € 39,20 € 
Sensibilització 2 180,00 € 65,00 € 103,00 € 47,00 € 



 

 

 

 

  

Programa Elemental 1r 180,00 € 110,50 € 103,00 € 76,70 € 
Programa Elemental 2n 180,00 € 112,30 € 103,00 € 78,00 € 
Programa Elemental 3r (+ PPG) 180,00 € 146,50 € 103,00 € 101,40 € 
Programa Elemental 3r 180,00 € 134,40 € 103,00 € 93,30 € 
Programa Elemental 4t (+ PPG) 180,00 € 155,00 € 103,00 € 107,30 € 
Programa Elemental 4t 180,00 € 121,60 € 103,00 € 84,40 € 
Programa Mitjà 5è 180,00 € 114,90 € 103,00 € 79,60 € 
Programa Mitjà 6è 180,00 € 114,90 € 103,00 € 79,60 € 
Programa Mitjà 7è 180,00 € 114,90 € 103,00 € 79,60 € 
Programa Mitjà 8è 180,00 € 114,90 € 103,00 € 79,60 € 
Joves i Adults A 180,00 € 173,70 € 103,00 € 123,30 € 
Joves i Adults B 180,00 € 164,50 € 103,00 € 116,80 € 
Joves i Adults C 180,00 € 170,00 € 103,00 € 120,70 € 
Grau Professional 1r 180,00 € 123,50 € 139,00 € 63,50 € 
Grau Professional 2n 180,00 € 126,00 € 139,00 € 64,80 € 
Grau Professional 3r 180,00 € 168,50 € 139,00 € 86,60 € 
Grau Professional 4t 180,00 € 168,50 € 139,00 € 86,60 € 
Grau Professional 5è 180,00 € 189,21 € 139,00 € 99,20 € 
Grau Professional 6è 180,00 € 194,00 € 139,00 € 101,60 € 

Instruments Tradicionals 180,00 € 112,80 € 103,00 € 91,40 € 

Conjunts Instrumentals 180,00 € 108,50 € 103,00 € 77,90 € 
Música Activa - 18 anys 180,00 € 108,80 € 103,00 € 78,30 € 
Música Activa + 18 anys 180,00 € 138,20 € 103,00 € 96,80 € 

Participació conjunts instrumentals 107,10 € 21,60 € 50,50 € 13,70 € 

Proves d’accés al Conservatori de Grau  Professional quota única de 72,00 € 
 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 
El preu de les optatives obligatòries està inclòs en les tarifes del curs en el qual s’està matriculat. 
Per a la resta d’optatives, s’haurà de satisfer per assignatura la quota següent: 

a) Optativa individual, per hora ........ 74,00 € 
b) Optativa col·lectiva, per hora ....... 49,00 € 

Si la durada de l’assignatura optativa és inferior a l’hora, la tarifa es reduirà proporcionalment al 
temps d’ensenyament. 

 
La segona matrícula i següents d’una mateixa assignatura, implica un recàrrec del 25% 
 
En el supòsit que l’equip directiu de l’escola requereixi els serveis d’una persona experta en algun 
instrument, com a reforç a un grup instrumental, aquesta estarà exempta de pagar cap quota. 

 
Notes comunes: 
 
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 
2) Les quotes mensuals s’hauran de satisfer durant 10 mesos. 
3) La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 

retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 



 

 

 

 

  

4) Cas que es generin places vacants, un cop començat el curs, l’alumnat haurà 
d’abonar: 
a. Si la matrícula es formalitza abans del 31 de gener, el preu establert en 

aquestes taxes. 
b. Si la matrícula es formalitza amb posterioritat al 31 de gener, el 50% de la 

matrícula i les quotes establertes. 
5) La ràtio mínima per al programa de Joves i Adults és de 8 alumnes. 
6) Gaudiran de bonificació els alumnes que compleixen la totalitat de les 

condicions següents: 
a. Tots els membres de la Unitat familiar hauran d’estar empadronats a 

Vilanova i la Geltrú de manera ininterrompuda els darrers sis mesos 
anteriors a la matriculació. 

b. La Unitat familiar no haurà de posseir cap altre immoble que l'habitatge 
habitual de la família, inclosa una plaça de pàrquing. 

c. Cap dels membres de la Unitat familiar ha de tenir deutes amb l'Ajuntament, 
ja siguin de dret públic o privat. 

 
L’import de la bonificació s’obtindrà de la taula següent en funció dels 
ingressos i el número de membres de la unitat familiar: 

 

Membres Unitat Familiar IPREM-2012 
1 2 3 4 5 o més 

3 Vegades 19.170,39 10% 30% 50% 50% 50% 
4 Vegades 25.560,52 0% 20% 30% 35% 45% 
5 Vegades 31.950,65 0% 10% 20% 30% 40% 
6 Vegades 38.340,78 0% 0% 10% 20% 35% 

 
 

 
2. ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY 

 

Programa Matrícula Quota 
mensual 

Matrícula 
reduïda 

Quota 
mensual 
Reduïda 

CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I 
GRAU SUPERIOR) 172,10 € 172,10 € 137,70 € 137,70 € 

CURS PREPARATORI 100,00 € 117,10 € 96,50 € 80,80 € 
TALLERS         

• 2 hores setmanals 101,00 € 27,80 € 96,50 € 19,00 € 
• 3 hores setmanals 101,00 € 42,50 € 96,50 € 29,10 € 
• 4 hores setmanals  101,00 € 55,70 € 96,50 € 38,10 € 

 
Notes comunes: 
 
1) Gaudiran de tarifes reduïdes les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú 

amb sis mesos antiguitat al moment de formalitzar la matrícula. 



 

 

 

 

  

2) La tarifa mensual s’haurà de satisfer de la manera següent: 
a. Cicles formatius:  durant 5 mesos 
b. Curs Preparatori i Tallers: durant 9 mesos 

3) La matrícula es considera reserva de plaça, i amb aquesta consideració no es 
retorna l’import pagat (llevat que l’alumne/a no aconsegueixi plaça). 

4) Els obligats al pagament que compleixen la totalitat de les condicions 
establertes a l’article 3 de l’Ordenança Fiscal General gaudiran d’una 
bonificació del 50% a les quotes mensuals reduïdes (no es bonifiquen les 
matrícules). 

5) Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació del 30% a les quotes 
mensuals reduïdes (no es bonifiquen les matrícules). 

 
 
 

4. ESCOLES D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS. 
 
A) ESPORTIU LA PISCINA 
 

 Es dóna nova redacció a l’apartat de Cursets Natació escolar: 
 

Cursets 1 2 
Natació escolar (import mensual): Euros Euros 

1 dia setmana (P3, P4) ...................................... 14,87 14,87 
1 dia setmana (P5) ............................................. 14,87 10,31 
1 dia setmana (1r primària) ................................ 10,66 5,33 
1 dia setmana (2n primària en endavant) .......... 11,73 11,73 

 
 
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.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo. 



 

 

 

 

  

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Atès que l’aportació del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya pel que fa al curs 2011-2012, inclou per 
primera vegada el cicle formatiu de grau superior de videojocs i entorns 
virtuals, malgrat que l’import atorgat sigui inferior al curs anterior; s’han 
d’actualitzar, per tant, les taxes perquè aquest cicle tingui un import igual a la 
resta i per aquest motiu s’han igualat els imports dels quatre cicles d’acord 
amb el canvi normatiu efectuat per la Generalitat. 
 
Degut als canvis produïts, tant del cicle com de l’import, cal remarcar que s’ha 
endarrerit la implantació de la tarifació social per veure l’impacte econòmic i de 
l’alumnat als canvis produïts i la seva afectació a l’escola.  Cal tenir en compte 
que aquestes quotes es basen en les taxes del curs 2012-2013, per lo qual 
caldria sumar-hi un 3% d’IPC català, de la mateixa manera que es farà a la 
resta de cursos de l’Escola de Música Municipal, d’acord amb el quadre 
d’increments d’adequació i de les tarifes que ja vam proposar l’any passat. 
 
Cal remarcar, per últim, que aquest any volem encabir 30 noves places a 
l’Escola de Música sense tindre que incrementar ni els costos de personal ni 
d’estructura.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bona tarda.  Bé, fa més d’un any que aquest Ple 
va aprovar per unanimitat la implementació de la tarifació social als preus 
públics.  D’ençà només tenim implementada en l’Escola de Música.  Entenem 
el canvi de criteri del Departament d’Ensenyament, entenem la incorporació 
de videojocs i entorns virtuals, el paquet, ho entenem.  De totes maneres 
continuem pensant que a més d’un any ja, encara aquest ajuntament, aquest 
govern només hagi implementat la tarifació social en una única escola pública 
de Vilanova, escola municipal, perdó.  Per tant, demanem... ja sabem que 
estem convocats en una propera taula de tarifació social, però demanem certa 
agilitat al govern.  De fet, ja fa més d’un any que el govern ha tingut aquest 
temps per anar preparant la tarifació social.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Font. 
 



 

 

 

 

  

 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, primer de tot lamentar i dir que se’ns fa com a molt estrany la 
postura de la Generalitat de Catalunya en la situació actual, en tot el tema 
d’ensenyament, i més quan parlem de cicles que van molt adreçats a l’hora de 
la recerca de feina i doncs que sobretot aquells més joves, davant d’una 
situació d’atur brutal pel que fa als joves de la població catalana i vilanovina, 
doncs que estiguin reduint els esforços econòmics.  Però és que encara ens 
sembla més fort quan fins ara finançaven tres cicles, resulta que ara passen 
de finançar-ne tres a finançar-ne quatre, però a canvi en redueixen l’aportació 
total.  És realment surrealista, ells queden molt bé, resulta que ara en comptes 
de subvencionar tres cursos a Vilanova en subvencionen quatre, i el resultat 
únic de tot plegat és que pugen força o molt el preu de tres dels cicles i baixa 
el d’un.  Entenem doncs que és una situació a la qual hi hem de fer front, que 
hauríem de denunciar-ho com a Ajuntament obertament i potser aquí trobem a 
faltar doncs una mica d’esforç i de donar un cop de puny sobre la taula, 
d’explicar-ho i de fer-ho públic, doncs que tothom sàpiga quina és la política 
que actualment està duent la Generalitat de Catalunya pel que fa als cicles 
formatius, com a mínim els que tenim a Vilanova a l’Escola d’Art.   
 
I per una altra banda sumar-nos al que deia el senyor Claver d’Iniciativa, 
doncs lamentar que la tarificació social de moment només l’haguem pogut 
implementar en una de les escoles, concretament l’Escola de Música.   
 
Bé, hem estat parlant amb el regidor d’Hisenda, sembla que hi han unes 
bases o haurem d’aprovar properament el reglament marc de tarificació social.  
Esperem que sigui d’hora, que puguem aplicar-lo, començar a aplicar-lo en el 
tema de les guarderies, i que puguem anar avançant sobretot en aquesta 
situaició de crisi a fer doncs que els preus públics de les escoles municipals, 
de les guarderies, doncs no vagin únicament per alumnes, sinó que vagin en 
funció de les capacitats de les famílies.  Per tant, tot i que entenem doncs els 
canvis de tarifes, perquè quan passem de que tenim tres cursos 
subvencionats a quatre no podem fer distincions i per tant s’han d’igualar els 
preus, i tot i que lamentem doncs que seguim pujant el preu de l’IPC, tot i que 
la majoria de sous doncs no augmenten aquest IPC, doncs des d’aquest grup 
municipal ens abstindrem per tirar endavant aquesta... per permetre tirar 
endavant aquesta modificació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Rodríguez. 
 
 



 

 

 

 

  

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Molt breument, per anunciar que el nostre grup s’abstindrà també en 
aquesta proposta, bàsicament perquè entenem i comprenem els motius que 
duen aquesta proposta, però tampoc no compartim que això hagi de ser 
d’aquesta manera, però en qualsevol cas, insisteixo, entenem i comprenem 
que això s’hagi d’aprovar d’aquesta manera, i per aquest motiu ens 
abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el nostre grup votarà en contra, en 
coherència amb el que ja vam dir l’any passat i el que pensem.  Entenem que 
és una llàstima que dels 450.000 i escaig –parlo així, en números rodons- 
d’euros que aportava la Generalitat, ara es redueixi aquesta aportació en 
50.000 euros per l’any, pel curs, i que per tant doncs no diguem gran cosa 
d’això.  Per tant, entenem que aquests ensenyaments, els ensenyaments 
artístics, els ensenyaments musicals són ensenyaments... la setmana 
passada, perdó, fa dues setmanes, a tot Catalunya hi va haver mobilitzacions 
per defensar una inversió educativa adequada al país, no el que s’està donant 
actualment.  Aquesta setmana hi haurà més mobilitzacions el dijous i entenem 
que tot això és un mateix paquet.  No podem donar suport a una proposta que 
el que fa és adaptar-se a una retallada que porta el Departament 
d’Ensenyament, quan de fet és la gent de Vilanova qui s’haurà d’adaptar a 
aquestes tarifes. 
 
Després hi ha la qüestió dels cicles formatius, que és una qüestió a resoldre, 
que és veritat que si hi havia tres cicles formatius i ara n’hi ha quatre les tarifes 
que han de tenir han de ser similars com a mínim, però que amb aquest 
raonament creiem que hem de donar un cop de puny sobre la taula i queixar-
nos al Departament d’Ensenyament tots plegats, entenc que no únicament la 
ciutat de Vilanova, de que hi hagi aquestes retallades.  Per tant, la nostra 
postura és votar en contra en coherència amb allò que estem demanant 
darrerament molta gent en aquest país, que és que no es redueixin diners per 
a l’educació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  En tot cas, referent a la tarifació social, 
està previst que al mes de juny es porti l’ordenança marc d’aquesta tarifació.  



 

 

 

 

  

Per tant, ben segur que de cara a les properes ordenances això ja estarà en 
marxa. 
 
Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions?  Per tant no s’aproven les ordenances, i ja veurem què 
farem.  Iniciativa ha votat en contra?  Jo crec que falta un regidor...   
 
SECRETARI 
 
Sí, són vuit a favor i nou en contra i la resta abstencions.   
 
ALCALDESSA 
 
Bueno, se’ns planteja aquest problema, que ja buscarem la manera de 
solucionar-ho. 
 
Es vota la proposta, la qual no queda aprovada.  El resultat de la votació és el 
següent: 
   Vots a favor: CiU = 8 vots  
   Vots en contra: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 
   Abstencions: PP (2) i CUP (3) = 5 vots 
 
 

   9. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 
DE TRESORERIA LA LLEI DE MOROSITAT, PRIMER 
TRIMESTRE 2013. 

 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 
procediment  de tramitació, informació  i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa llei. Aquest procediment es basa en un registre específic de 
factures i un informe trimestral del tresorer municipal sobre les factures 
pendents de pagament que hagin superat els terminis que dicta la llei afegint 
un annex amb una relació de les factures registrades a l’Ajuntament en què  
hagi  transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
L’informe amb l’annex s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
En compliment d’aquestes previsions normatives es dóna compte al Ple de 
l’informe del tresorer i els annexos d’intervenció corresponents al primer 
trimestre de 2013, dels organismes següents: 



 

 

 

 

  

 
  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
  Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer  
  Institut Municipal d’Educació i Treball 
 
Vistos els informes de Tresoreria i d’Intervenció, el President de la Comissió 
Informativa de l’Àrea de Serveis a les persones, una vegada informats a la 
Comissió Informativa de l’Àrea en data 29 d’abril de 2013, es proposa: 

 
“Donar compte al Ple municipal de l’Informe del tresorer i annexos 
d’intervenció corresponents al primer trimestre de 2013 de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor 
Balaguer i l’Institut Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que 
disposen els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol.” 
 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  En tot cas, em remeto a la informació que s’ha donat, 
com qualsevol trimestre, que fa referència a la Llei de morositat, la Llei 
15/2010, que en aquest cas la primera novetat és que ho farem extensiu a la 
resta d’entitats municipals que consten a l’Ajuntament, com és l’Organisme 
Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut Municipal d’Educació i 
Treball. 
 
En tot cas, per fer resumidament, dir que el que fa referència a l’IMET en 
aquest moment l’11 d’abril, lo que és el programa de comptabilitat, ens 
consten 71 factures per import de 355.585’75 euros.  El que fa referència a 
l’Ajuntament de Vilanova... perdó, a l’Organisme Autònom Patrimoni Víctor 
Balaguer, 19 factures per import de 18.996’65 euros.  I el que fa referència a 
l’Ajuntament de Vilanova, 11 d’abril de 2013, lo que ens planteja el programa 
informàtic, tindre pendents 2.043 factures per import de 9.367.483’30 euros. 
 
En tot cas comentar, així vostès recorden l’última vegada que vam veure 
l’última estadística que va ser del quart trimestre del 2012, es veu que aquesta 
ens puja una certa quantitat.  Recordar-lis que el passat desembre vam 
passar de 40 dies, de 45 dies a 30 dies a partir de l’1 de gener, i per tant és 
normal que realment tinguin una certa capacitat més d’import respecte 
l’exercici anterior. 
 
En termes bruts, estem fins i tot per sota de la quantitat pendent de pagar de 
l’anterior trimestre, i per tant entenem que estem en una situació estable a 
nivell de pagaments i no han crescut en lo que es refereix a la morositat de... 
hem complert a curt termini de l’Ajuntament.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, una qüestió.  D’acord amb la informació que se’ns ha transmès a la 
Comissió Informativa sobre la morositat, estem sobre els 10 millons 
aproximadament de morositat, i en tot cas simplement per assenyalar que sí 
que demanaríem un exercici en aquest cas contundent, ja s’ha dit en altres 
ocasions pels nostres grups, respecte la morositat de la Generalitat al nostre 



 

 

 

 

  

Ajuntament, que en aquests moments és de 3.600.000 euros, 
aproximadament, i que per tant segurament nosaltres haguéssim baixat en 
3.600.000 aquesta morositat i tindríem un exercici en aquest cas molt millor en 
quant a morositat.  Assenyalar això, que demanem del govern insistència a la 
Generalitat perquè pagui allò que té contret amb la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, només faré un comentari, estava rumiant si feia algun altre comentari, però 
me l’estalvio i faré simplement un comentari respecte de la presentació 
d’aquestes xifres de morositat i d’incompliment de la Llei pel que fa als 
pagaments.  Nosaltres podem entendre totes les explicacions que se’ns 
donen, però sí que demanaria que no s’adjectivés aquesta situació com que 
és normal.  En qualsevol cas podem parlar de que sabem perquè estem en 
aquesta situació, de que hi han aquestes dificultats, que hi han tensions de 
tresoreria a l’Ajuntament, però nosaltres volem defugir de l’adjectiu de 
normalitat, que és l’ús que n’ha fet el regidor per qualificar aquest increment 
que hi ha hagut de la morositat de l’any anterior respecte d’aquest any, però 
que en qualsevol cas, per a totes les empreses que estan al darrere i que 
tenen coses pendentes de cobrar, segur que aquesta situació no només no 
els hi és normal, sinó que els hi provoca també molts maldecaps, no?  Per 
tant, només fer aquesta objecció en aquesta qualificació i en aquest sentit 
doncs instar el govern municipal a intentar reduir aquesta morositat i per tant 
permetre que les empreses i proveïdors que treballen per a l’Ajuntament de 
Vilanova puguin intentar cobrar les seves feines, que sí que han fet amb 
puntualitat, doncs les puguin arribar a cobrar també amb el màxim de 
puntualitat possible. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.   Alguna paraula més?  Sí, senyor 
Gargallo. 
 
MIQUEL ÁNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas per al·lusions.  Comentar-li que per a mi és una xifra 
prou important, en tot cas no plantejo la gravetat de la situació, en tot cas 
referent al tema de la xifra.  Tot s’ha de dir, que aquesta xifra l’estem 
mantenint en una situació que ens estem trobant justament d’un entorn 
creditici a curt termini, un entorn negatiu, per tant s’ha de dir que realment ens 



 

 

 

 

  

estem mantenint estables, tenint un entorn justament contrari a la situació que 
es dóna, o a la situació que realment es dóna en aquest moment a nivell de 
mercat.  Continuant amb el tema de la reducció de pòlisses de crèdit en lo que 
és l’Ajuntament, i tot i així, que estem reduint tota la part de crèdits a curt 
termini, pues d’estan mantenint estables el tema de l’endeutament, que entenc 
que... i no vull donar-li al tema importància, i en tot cas en el meu parlament, 
després de la liquidació del 2012, faré èmfasis de que serà una de les nostres 
prioritats combatives en aquest moment que sigui el tema de la morositat i que 
realment en un o dos anys estiguem pagant uns termes més adequats.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Alguna paraula més sobre aquest punt?  Passem a 
la votació?  Ai, no, és donar compte, és veritat. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se’n per assabentat i 
conforme. 

 
10. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DEL DECRET 

D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I OOAA 2012. 

 
El secretari llegeix la part resolutiva del decret que es transcriu a continuació: 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA 
 
Identificació de l’expedient 
Núm. exp.: 000002/2013-INT 
Ref. addicional: Liquidació Pressupost 2012 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 191, apartat 3, del RDL2/2004, text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
em confereix l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’entitat i dels  
seus OO.AA., previ informe de la Intervenció. 
 
Per tot això,  RESOLC: 
 
Aprovar la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
els seus OO.AA. corresponent a l’exercici 2012, d’acord amb les dades 
següents, 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
  



 

 

 

 

  

Deutors per ingressos de l'exercici corrent 13.826.253,60 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 29.111.700,18 
Deutors per operacions no pressupostàries 793.335,80 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament -5.446.670,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0 
Total deutors a finals de l'exercici 38.284.619,58 
  

Creditors per despeses de l'exercici corrent 18.214.766,81 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 2.437.046,01 
Creditors per operacions no pressupostàries 16.742.147,45 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 37.393.960,27 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 1.008.920,91 
Romanent líquid de tresoreria 1.899.580,22 
Romanent per a despeses amb finançament afectat -95.598,44 
Romanent disponible per a despeses generals 1.803.981,78 
  
O.A. IMET Institut Municipal d’Educació i Treball  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 1.912.366,17 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 1.223.562,36 
Deutors per operacions no pressupostàries 9.970,07 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 3.145.898,60 
  
Creditors per despeses de l'exercici corrent 710.500,51 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 194.099,40 
Creditors per operacions no pressupostàries 3.146.170,57 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 4.050.770,48 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici                         92.747,21 
Romanent líquid de tresoreria -812.124,67 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals -812.124,67 
  
O.A. de Patrimoni Víctor Balaguer  
  
Deutors per ingressos de l'exercici corrent 18.861,00 
Deutors per ingressos d'exercicis tancats 35.568,52 
Deutors per operacions no pressupostàries 0,00 
Provisió per a saldos de dubtós cobrament 0,00 
Ingressos pendents d'aplicació 0,00 
Total deutors a finals de l'exercici 54.429,52 
  



 

 

 

 

  

Creditors per despeses de l'exercici corrent 39.391,31 
Creditors per despeses d'exercicis tancats 36.238,14 
Creditors per operacions no pressupostàries 26.635,93 
Pagaments realitzats pendents d'aplicació 0,00 
Total creditors a finals de l'exercici 102.265,38 
  
Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici 78.320,38 
Romanent líquid de tresoreria 30.484,52 
Romanent per a despeses amb finançament afectat 0,00 
Romanent disponible per a despeses generals 30.484,52 

 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Gargallo, el deu. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas, intentaré ser breu.  Es presenta la liquidació dels 
pressupostos de l’exercici 2012 de l’Ajuntament i els seus organismes 
autònoms.  Durant l’exercici 2012 vàrem disposar d’un mecanisme legal que 
ha tingut pes important a les finances de l’Ajuntament en aquest any.  Ens 
referim al Real Decret Llei 4/2012, que ens ha de permetre per una banda el 
pagament del deute a proveïdors de factures anteriors al 31 de desembre del 
2011, i per una altra la possibilitat d’augmentar el pressupost incorporar 
obligacions que ja estaven pendents de comptabilitzar a través d’un préstec 
ICO, tal i com ja s’ha comentat i s’ha dit en aquest Ple. 
 
De resultes d’això l’Ajuntament va formalitzar diversos préstecs per atendre 
obligacions per import de 25 millons d’euros, dels quals 10’5 millons eren 
obligacions no comptabilitzades i que suposaven l’entrada d’un superàvit 
financer de 14’5 millons d’euros, tal i com es preveia en el Pla d’Ajust aprovat 
en aquest Ple municipal.  
 
Al marge d’aquesta circumstància, l’evolució dels ingressos corrents ha tingut 
una disminució respecte del pressupost d’uns 3’3 millons d’euros, bàsicament 
de tributs municipals, impost de construccions, impost d’activitats 
econòmiques i taxa de recollida d’escombraries, entre altres.  I també 
disminució de les subvencions ordinàries previstes.  Aquestes disminucions 
s’ha vist compensada en certa mida per l’estalvi de despesa fonamental en el 
Capítol I -la despesa de personal, per en tot cas pel no pagament de la paga 
extra dels funcionaris, que va comportar com a 3 millons d’euros-, però també 
per l’ajust de la gestió en eficiència de les substitucions i hores extres del 
personal de l’entitat. 
 



 

 

 

 

  

Amb tot plegat dóna un resultat de l’exercici de 12 millons, que arriba fins als 
14 en els ajustos de les partides d’inversions.  A partir d’aquí el criteri general 
per arribar a la xifra de romanent de tresoreria, ha estat el sanejament de 
l’entitat.  Tal i com se va posar de manifest a la Comissió Informativa de 
Serveis a les Persones. 
 
S’han donat baixes d’ingressos per import de gairebé 6 millons d’euros, per () 
de rebuts tributaris com a subvencions no realitzades.  I per una altra banda 
s’han donat com a previsió de difícil cobrament un import de 5’4 millons, 
preveient 3’2 millons de baixes de rebuts i la resta possible disminució de les 
previsions d’ingressos per venda de sòl. 
 
Per tant, cal remarcar que la línia ja comentada de l’exercici 2011, el 
sanejament ha estat un dels punts prioritaris d’aquesta liquidació.  Tot i així, fa 
que surti un romanent d’1’8 millons que s’utilitzarà exclusivament per a la 
millora de la tresoreria municipal, atès que com s’ha vist en un punt anterior a 
aquest Ple, no estem pagant als proveïdors –ho hem comentat abans- d’acord 
amb el termini que ens fixa la Llei de morositat. 
 
Pel que fa a la liquidació als organismes autònoms i les comptes de l’IMET, 
han tingut una evolució positiva, tant per la contenció de la despesa, pel 
compliment dels ingressos, que ha donat un resultat de -7.000 euros en lo que 
fa referència a l’IMET, i un romanent acumulat de 812.000 euros, sanejant 
també ingressos de difícil realització.  Això suposa un canvi de tendència 
positiu, tenint en compte que aquest exercici no hem hagut d’incrementar amb 
cap aportació extraordinària en aquesta entitat.  Pel que fa a l’Organisme 
Autònom Víctor Balaguer, es manté la tendència a l’equilibri amb un lleuger 
superàvit que permet continuar amb un romanent de tresoreria positiu, com un 
fons de maniobra, tenint en compte les dificultats d’aquesta entitat per 
aconseguir nous ingressos. 
 
En resum, podríem dir que hem intentat utilitzar el mecanisme legal previst, el 
Real Decret 4/2012, per sanejar l’Ajuntament i així millorar d’alguna manera 
els indicadors financers de la institució.  Ara bé, en contra ha empitjorat la ràtio 
d’endeutament i continua una capacitat d’estalvi neta negativa.   
 
Per tot això hem de continuar treballant per millorar la tresoreria de 
l’Ajuntament, que és un dels punts prioritaris de la hisenda municipal i des del 
que a començament de l’exercici el govern està lluitant per millorar la liquiditat 
de la institució i la reducció dels terminis de pagament. 
 
L’estabilitat de saldos pendents de proveïdors, com es mostra avui a la 
informació de l’estadística trimestral de la Llei de morositat, en un context 
advers financer a curt termini per la reducció de les pòlisses de crèdit en els 



 

 

 

 

  

últims dos anys indica una possible evolució positiva que preveiem tingui fruits 
cap a l’exercici 2015, posant la institució en el lloc que li correspon. 
 
Continuem depenent de nosaltres mateixos, per gestionar d’una manera 
eficient i seriosa fins a l’últim cèntim municipal, modernitzant la institució i 
buscant les eines necessàries que facin aconseguir els nostres objectius.  No 
hem de baixar la guàrdia, queda molt recorregut, però el viratge econòmic, 
crec, al meu entendre, ha començat a donar els seus fruits.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Gargallo.  Paraules?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, començaré pel final de la intervenció del regidor.  Bé, és cert 
que hem passat d’un romanent al final d’any 2012 de 3.100.000 euros més o 
menys negatiu a un romanent a final de 2012 d’1.800.000 euros en positiu, 
que ha estat gràcies, o per culpa, en tot cas hi hauran visions diferents.  El 
crèdit ICO, el  4/2012, però com bé deia, aquell crèdit que ens van obligar a 
agafar, aquell crèdit de 25 milions d’euros i aquest crèdit que ens van donar, i 
volem recordar una vegada més a un interès del 6% i que ens costarà molt 
com a ciutat de retornar. 
 
Per altra banda, remarcar que tenim un gran volum de deutors.  Teníem 43 
milions d’euros.  Creiem doncs que segurament s’hauria d’haver fet més 
esforços en anys anteriors, quan les coses anaven bé, doncs d’anar eliminant 
tots aquells que eren de dubtós cobrament.  Aquest any se n’eliminen 5’4 
milions d’euros, 3’2 doncs de realment deutors de dubtós cobrament i hi han 
2’2 milions d’euros que van per treure doncs el que abans hem aprovat, que 
és el tema de PIVSAM, la cessió de les naus de PIVSAM al Banc de Sabadell, 
que per tant els 2’2 milions d’euros que ens devia PIVSAM doncs ja no els 
cobrarem i per tant hi han 2’2 milions d’euros que van una mica doncs a 
eliminar això i a treure això del nombre de deutors. 
 
Però volíem fer sobretot també una altra apreciació, que és el tema de l’IMET.  
El tema de l’IMET i sobretot organismes autònoms en general, d’empreses 
públiques en general, el romanent de tresoreria de l’IMET és de 800.000 euros 
negatiu i ens preocupa sobretot pel que estem veient que s’està mirant de tirar 
endavant des del govern de l’Estat, des del govern de Madrid, amb el projecte 
de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.  Segons 
aquesta Llei, que està de moment en projecte, i com a mínim per aquells 
esborranys que ens han arribat a nosaltres, a part de treure competències als 
ens municipals, com Serveis Socials, que s’haurien de treure en un any, o 



 

 

 

 

  

treure tot el tema d’Eduació i Sanitat, i que per tant doncs l’Escola de Música, 
l’IMET, l’Escola d’Art, que abans parlàvem deixaria de ser un servei municipal, 
però és que a part parla de que aquells organismes autòmoms que tinguin 
dèficit durant un sol any, hauran de ser eliminats,  i aquelles societats 
anònimes municipals que tinguin dèficit durant dos anys hauran de ser 
eliminades també.  Per tant, nosaltres, a part de que treballarem en contra 
d’aquest projecte que l’únic que fa és anar en contra de les competències 
municipals, anar en contra de les competències de l’administració més 
propera al ciutadà, però és que a més a més té una voluntat privatitzadora, 
una voluntat doncs de que allò que deixin de fer i de prestar, aquells serveis 
que deixin de prestar els ajuntaments, els acabaran prestant empreses 
privades.   
 
Però sobretot i especialment ens preocupa Vilanova doncs perquè tenim un 
organisme autònom que gestiona tot lo que és formació i ensenyament.  Per 
tant, si algun dia hem d’eliminar aquest organisme autònom perquè té dèficit 
resulta que no el podrem tornar a assumir com a Ajuntament perquè també el 
Partit Popular a l’Estat espanyol va aprovar una Llei que no ens permet 
contractar nous funcionaris.  Per tant, des d’aquí doncs primer de tot demanar 
–i en tot cas ja ho farem quan sigui corresponent- doncs que el Ple d’aquest 
Ajuntament es pugui postular en contra d’aquest projecte de Llei, però 
sobretot demanar de treballar perquè això no sigui així, mirar de sanejar 
aquests organismes autònoms, aquestes empreses públiques, sobretot 
perquè no veiem un dia doncs que per exemple tot el que fa referència a 
l’IMET sigui privatitzat, tot el que fa referència a la formació i a l’ensenyament 
sigui privatitzat, i per tant doncs demanar al govern que estigui amatent a tots 
aquests passos que s’estan tirant endavant des de Madrid, i com a mínim 
doncs aprofitar per dir que la CUP estarà en contra de tots aquests projectes 
de Llei i de totes aquestes intencions d’eliminar competències municipals i 
sobretot d’eliminar tot allò que fa referència a l’espai públic.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, em pensava que estàvem parlant de la liquidació del pressupost 
del 2012, però veig que s’ha parlat d’altres coses.  Però només dir una cosa, 
que hi ha qui pot pensar el contrari, però nosaltres sense cap mena de dubte 
pensem que quan les administracions públiques, sigui en forma d’empreses o 
sigui en forma d’instituts, o sigui en forma d’entitats, tenen problemes perquè 
no tenen prous ingressos per fer front a les despeses corrents que tenen en 
cada moment, nosaltres el que sí que estem convençuts és que contractant 



 

 

 

 

  

més personal no és la millor forma de sanejar aquestes entitats.  I aquí 
deixaria la meva puntualització al respecte de la intervenció anterior. 
 
I centrant-nos en el que fa referència a la liquidació de l’exercici 2012, jo crec 
que –i ho ha dit el regidor d’Hisenda-, jo crec que si un element diferencial té 
aquesta liquidació respecte dels anys anteriors, és de que és excepcional i és 
excepcional per una sèrie de circumstàncies que han tingut lloc durant l’any 
2012.  S’han citat ja la incorporació dels 25 milions de crèdit ICO per pagar 
factures pendents d’aquest ajuntament a 31 de desembre del 2011, que algú 
va deixar a deure i que es van haver de pagar.  I també el reconeixement, i 
això doncs pràcticament amb els grans números apareix en aquesta 
liquidació, el reconeixement de 10 milions de crèdits que també s’havien 
compromès amb anterioritat i que no estaven reflectits pressupostàriament i 
això bàsicament queda reflectit en aquesta liquidació que al final, insisteixo, i 
després també d’un esforç que jo crec que és valorable de baixes –insisteixo 
que és valorable en les actuals circumstàncies- de baixes d’incobrables i per 
tant aproximant-nos segurament una mica més en el realisme de la situació, 
doncs permet un resultat, un romanent positiu d’1.800.000 euros.  Bé, si m’ho 
permeten, abans hem parlat del reconeixement de crèdits extrajudicials, de 
700.000 euros i per tant se li podria restar, però en qualsevol cas que el 
resultat seria prou ajustat.  Però insisteixo, no és comparable amb exercicis 
anteriors per aquestes circumstàncies extraordinàries, i el que valorem més 
que el resultat positiu és l’esforç que s’ha fet en quant a donar baixes per una 
cantitat important, tant del 2012 com d’exercicis anteriors tancats, el que 
permet abordar el futur segurament gens amb optimisme, però sí amb menys 
pessimisme del que un any enrere podíem estar parlant amb unes comptes 
que presentaven, que en circumstàncies diguem-ne normals, que tampoc no 
ho eren, presentaven una situació deficitària de més de 3 milions d’euros.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Més enllà de sumar-nos a les preocupacions futures de 
les que es puguin derivar en els organismes autònoms que ja s’han expresat 
en el Ple respecte al que és la liquidació en sentit estricte, considerem que el 
que es fa és una liquidació, és un exercici raonable, però com bé ja s’ha 
apuntat aquí no és ni fruit de la màgia, ni tan sols d’una imaginació 
extraordinària, és precisament d’aquesta entrada que ens ha permès l’ICO, 
pagant un cost, sanejar gran part del que teníem acumulat.  La realitat del que 
liquidem avui, sense aquesta entrada de diners, segueix sent un exercici 



 

 

 

 

  

deficitari, per tant tot i els esforços d’anteriors i actuals de bona gestió doncs la 
realitat és que el problema de finançament i segurament els errors en els 
expectatives ens afecten a l’administració doncs quan hi som diferents colors 
polítics.   
 
Més enllà d’això i posant de manifest que, com dic, és un exercici raonable i 
que ens permet aquests 25 millons pràcticament doncs fer tot aquest exercici, 
sí que algunes coses en sentit estricte de la liquidació un parell que ens 
agradaria apuntar, i és que finalment no s’han liquidat perquè no s’han 
executat, la incorporació que va fer el pressupost del 2012 sobre la taxa 
d’escombraries a zones periurbanes, que el propi govern calculava que seria 
un ingrés de 139.836 euros i per tant ja no hi és, i posar també de manifest 
que finalment el que s’ha ingressat en el liquidat, en quant a impostos 
directes, són 29.829.000 euros, que en part ja s’ha dit que és l’IBI.  Jo més 
que fer la referència del que és el pressupost inicial, m’agradaria agafar la 
referència del que el propi govern va dir que tenia previst ingressar en el Pla 
de Sanejament, que eren 29.300.000. Vol dir que a l’hora de liquidar el 
pressupost ens hem trobat –suposo que es va fer amb l’informe preceptiu i 
utilitzant uns criteris que s’han utilitzat després també en altres informes per 
avaluar ingressos-, de 500.000 ingressos nous respecte o per sobre de la 
pròpia previsió que s’havia fet, i em remeto a documentació del punt següent. 
 
Aquests 500.000 més -i permetin, perquè com a grup ho hem de dir- que 
finalment s’han liquidat, en realitat són 200.000 euros més d’ingressos per 
aquest capítol del propi pressupost, del que preveia el pressupost alternatiu 
que vem presentar conjuntament Iniciativa per Catalunya i el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, que semblava que era com una mica irreal.  
Liquidem això amb 200.000 més i, repeteixo, amb 500.000 més respecte al 
que () els propis informes i el propi govern va decidir quan va presentar el Pla 
de Sanejament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Alguna paraula?  Sí, la senyora regidora volia fer un 
comentari sobre el tema de l’IMET.  Després li passo la paraula al senyor 
Gargallo. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Sí, bé, no, molt breument, donat que s’ha comentat el cas concret de la 
liquidació de l’IMET, l’Institut Municipal d’Educació i Treball.  De fet, tal i com 
vam comunicar en el darrer Consell Rector, crec que podem ser bastant 
optimistes en el sentit de que per primer cop, en la liquidació del 2012, hem 
tingut un dèficit de set mil euros.  Set mil euros és un dèficit que, tenint en 



 

 

 

 

  

compte que el nostre pressupost és pròxim als 6 milions d’euros, doncs 
pràcticament és un equilibri pressupostari.  El que és cert és que venim d’on 
venim i portem una acumulació de deute de ve d’èpoques anteriors i que 
efectivament puja a aquests 800.000 euros, però sí que m’agradaria posar en 
valor el fet de que són dèficits acumulats d’anys anteriors, no específicament 
d’aquest 2012.  Per tant, sense voler excedir-me en optimisme, perquè mai es 
pot ser excessivament optimista, però sí que crec que hi ha hagut un canvi de 
tendència i per tant estem sobre la línia que comentava el regidor Font de 
vigilar molt que tots aquests serveis que són de caràcter públic no deixin de 
ser-ho, i per tant des d’aquí la lluita i el recolzament, ja en parlarem tots 
plegats per veure com ho hem de fer, però si més no que quedi constància de 
que compartim absolutament aquesta voluntat.   
 
ALCALDESSA 
 
Bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas, per al·lusions, comentar el que fa referència a lo que 
ha sigut el desviament de l’exercici 2012, és lo que s’ha dit sempre, hem tingut 
aproximadament un desviament de 2’5 millons d’euros a nivell de dèficit, dels 
quals 1.200.000 no tenen l’actuació del govern.  Hi ha hagut una pujada d’IVA 
per enmig que no es va tindre prevista en el 2012 i es van tindre que pagar 
uns interessos de l’ICO que tampoc estaven previst en aquest pressupost.   
 
Per tant, la resta sí que en tot cas... i fa referència a dugues qüestions en el 
tema d’ingrés, la primera és el tema de les periurbanes.  Té tota la raó, 
pensàvem que en tot cas es plantejaria el tema de les periurbanes; durant el 
2012 no es va poder fer.  No li dic que s’hagi de fer en pròximes etapes, 
encara estem estudiant justament el tema.  I lo que fa referència en el tema 
d’ingressos.  Només puntualitzar-li un tema, la diferència que hi ha d’aquest 
any respecte l’anterior és molt fàcil, que li hauria d’explicar.  Nosaltres en un 
principi tot el que era la revisió de fitxes cadastrals no sabíem quin seria 
l’abast a 1 de gener de 2012.  Ho vam trobar a posteriori, amb totes les 
modificacions, totes les qüestions que nosaltres vam en tot cas inspeccionar, i 
que vam plantejar en termes de liquidació.  Però en aquest any sí que estan 
posades els valors d’acord a les revisions que ja estaven efectuades.  Per 
tant, sí que realment en termes diferencials d’IBI, que ens hi trobem aquest 
major ingrés, han sigut produïdes perquè justament no teníem coneixement a 
priori de lo que seria justament aquesta revisió.  Ara aquest any sí que teníem 
aquest previst, perquè ja tenim un any d’històric i per tant entenem de que 
realment les xifres posades en aquest pressupost entenem que són les 
correctes.  Gràcies. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Gargallo.  Hi ha alguna intervenció més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per fer una apreciació respecte al tema de l’IMET.  És cert que 
enguany pràcticament no hi ha hagut dèficit.  També és cert que vostès al 
pressupost d’aquest any van posar la mateixa partida que hi havia al 
pressupost anterior, pressupost doncs que diversos grups de l’oposició doncs 
vem demanar -que no era en la primera versió- que s’augmentés el 
pressupost que hi havia respecte l’IMET.  Per tant, sí que és cert que no hi ha 
hagut dèficit, però també dir que en el seu moment vem haver de batallar –i no 
només aquest grup, sinó d’altres- per augmentar aquest pressupost i que 
segurament doncs gràcies a això a la feina que es va fer des de fora, també la 
feina que es va fer des de dintre doncs per aprovar-ho, però que en tot cas va 
ser gràcies a aquest esforç que ara mateix doncs l’IMET està molt més sanejat 
del que estava.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Sí, si us plau, senyora Llorens.  
 
ARIADNA LLORENS 
 
Certament, segur que també era per això, però vull recordar i vull tornar a 
agrair als treballadors de l’IMET l’esforç tan important que els hi hem demanat 
amb una reducció salarial d’aproximadament el 30%, amb una capacitat de 
mantenir tots els serveis amb aquests recursos limitats, i per tant deixi’m 
també donar les gràcies als treballadors de l’IMET per aquest gran esforç que 
ens ha permès doncs casi bé cobrir el pressupost. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Llorens.  No hi han més paraules.  Passem als 
següents punts.  I els punts següents, que són tots donar compte, l’11, 12, 13 i 
14, si els hi sembla bé els parlarem de manera conjunta. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se’n per assabentat i 
conforme. 
 
Els punts 11, 12, 13 i 14 que vénen a continuació, es tracten de manera 
conjunta. 

 



 

 

 

 

  

 
  11. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 

ANUAL COMPLIMENT PLA DE SANEJAMENT 2009-2015. 
 

El secretari dóna compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació anual del Pla 
de Sanejament 2009-2015.  Liquidació 2012, el qual es transcriu a 
continuació: 

 
I N F O R M E     I N T E R V E N C I Ó 

 
Abast de l’informe 
 
Avaluació anual Pla de Sanejament 2009-2015. Liquidació 2012 
 
Normativa 
 

- Real Decret llei 5/2009 de 24 d’abril. 
- Resolució de la Direcció General de Coordinació amb les CCAA i amb les 

EELL de 5 de maig 2009. 
 
Documentació revisada 
 
- Decret Liquidació Pressupost municipal 2012 i documentació comptable 

complementària. 
- Pla de Sanejament 2009-2015 i Memòria de l’Alcaldia. 
 
Informe 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Real Decret Llei 5/2009 de 
mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals el 
sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms, 
Intervenció ha d’emetre informe anual d’avaluació del Pla de Sanejament 
vigent. 
 
Vist el Decret de Presidència de 28 de febrer 2013 pel qual s’aprova la 
liquidació del Pressupost de l’Ajuntament  resulta:  
 
- El Romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 

l’Ajuntament resulta un import de  1.803.981,78  euros.  
- El resultat pressupostari ajustat de l’any ascendeix a  12.400.803,05 

euros. 
- Així mateix l’estalvi net (estalvi corrent després d’amortitzacions) importa -

5.808.857,44 euros. 
 



 

 

 

 

  

 
Ingressos 
 
Els impostos directes liquidats han estat superiors lleugerament a la previsió 
de liquidació del pla, a causa del bon comportament de l’Impost sobre béns 
immobles urbans que ha compensat la sensible baixada de l’Impost sobre 
increment de valor dels terrenys.  
 
L’Impost de construccions i obres ha tingut un rendiment molt inferior a la 
previsió atès que el pla suposava que l’any 2012, com l’any anterior, ja 
s’hauria superat la crisi immobiliària i en conseqüència els tributs lligats a 
l’activitat tindrien un comportament més dinàmic. 
 
El Capítol 3 de taxes i altres ingressos corrents no afectats, s’ha mantingut 
gairebé  en relació al pla, si bé la recaptació ha tingut una disminució 
considerable. 
 
Les transferències corrents han tingut una disminució de gairebé el 10% en 
relació al pla, a causa per una banda de la moderació del PIE i per altra per 
la davallada de les subvencions finalistes de la Generalitat de Catalunya.  
 
En resum, tot i que la liquidació real d’ingressos ordinaris ha representat  una 
desviació del 6% a la baixa, a causa bàsicament de l’evolució negativa dels 
impostos indirectes i de les transferències corrents, la recaptació real en 
relació al pla ha suposat un empitjorament de l’11,5%, arran de la caiguda de 
l’impost de construccions esmentada i també per la davallada en més d’un 
18% de la recaptació del capítol 3 de taxes i altres ingressos. En termes reals 
aquest desajust de tresoreria entre el liquidat i el recaptat ha passat d’1,2 
milions que preveia el pla a 4,8 milions d’execució real,  la qual cosa fa força 
evident les tensions de tresoreria que pateix aquesta Corporació. 
 
Despeses 
 
Les obligacions liquidades reals del Capítol 1  han estat menors gairebé en 
un 17% que les previstes en el Pla, si bé cal tenir en compte l’estalvi forçat 
pel no pagament de la paga extraordinària de desembre.  
 
El Capítol 2 ha tingut un increment del 19% en relació a la previsió, a causa 
en bona mesura de l’augment de consignació pel mecanisme de pagament a 
proveïdors previst en el RDL 4/2012 que permetia l’aflorament d’obligacions 
no previstes en pressupost.  
 
Les despeses corresponents a la liquidació de la càrrega financera (Capítols 
3 i 9) han tingut un increment global del 60% a causa de l’evolució de les 



 

 

 

 

  

condicions de les operacions financeres i del cost del nou crèdit ICO per un 
import total de gairebé 25 milions d’euros. 
 
 Pel que fa al volum de  pagaments reals, ha suposat un comportament 
inferior a les previsions del pla, malgrat el mecanisme previst en el RDL 
4/2012, la qual cosa denota un deteriorament considerable de la tresoreria 
municipal. 
 
Si comparem els pagaments reals amb la recaptació real dóna un dèficit de 
1,2 milions d’euros, mentre que la previsió d’aquesta diferència en el pla era 
positiva de més de 5,5 milions d’euros. 
 
 
Conclusió 
 
Els indicadors del Pla, que tenen en compte només magnituds ordinàries 
(resultat pressupostari, romanent líquid de tresoreria i estalvi corrent) aquest 
any tenen una distorsió evident amb les mesures previstes en el RDL 4/2012 
que preveia per una banda un mecanisme de pagament a proveïdors i per 
altra la possibilitat d’aflorar obligacions anteriors a 31 de desembre de 2011 
no previstes en pressupost. Tot això ha suposat per l’Ajuntament la 
concertació d’una operació de préstec per import de gairebé 25 milions 
d’euros que ha tingut repercussió en la càrrega financera i en els nivells 
d’endeutament de l’entitat. També però comporta un resultat pressupostari i 
romanent de tresoreria positius que ha permès sanejar ingressos de difícil 
cobrament.   
 
Per altra banda s’ha de tornar a insistir que les previsions del pla per al 2012 
ja eren de sortida de la crisi i de millora molt significativa de l’activitat 
econòmica i en concret de la immobiliària.  
 
El present informe s’ha de presentar a l’Alcaldia per tal que doni compte al 
Ple municipal, i posteriorment s’haurà de trametre la present documentació, 
juntament amb el model que figura a la Resolució de la Direcció general de 
Coordinació,  per via telemàtica al Ministeri d’Economia i Hisenda 
 

 
 
 

  12. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DE L’INFORME 
ANUAL PLA D’AJUST 2012-2022. 

 
Es dóna compte de l’informe anual d’Intervenció, de 30 de gener de 2013, 
referent al compliment del Pla d’Ajust 2012. 



 

 

 

 

  

 
 

Informe anual referent  al compliment del Pla d’Ajust 2012  
 
D’acord amb el que preveu l’article 10 de l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre 
pel qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació 
prevista a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, s’emet el següent informe que s’adjunta a la 
documentació a trametre al Ministeri: 
 
Ingressos i Despeses corrents 
 
S’ha presentat l’estat d’execució d’ingressos i despeses a 31 de desembre de 
2012, si bé el pressupost no està liquidat i en conseqüència podrien sorgir 
algunes diferències en relació amb la liquidació definitiva. 
 
Els ingressos corrents han tingut una desviació a la baixa de gairebé un 4% a 
causa de l’atonia en el rendiment de les figures tributàries lligades al mercat 
immobiliari i en general a l’activitat socioeconòmica. 
 
Pel que fa a les despeses també s’ha produit una sensible disminució de les 
despeses corrents bàsicament per la disminució del capítol 1 de personal 
gairebé en 2.000.000 d’euros, tant pels ajustos de plantilla del mateix 
Ajuntament com per una reestructuració de salaris i plantilla a l’Organisme 
Autònom Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET). 
 
Càrrega Financera 
 
L’amortització dels préstecs vigents s’ha ajustat al previst en el Pla. 
 
La previsió d’interessos bancaris de resultes de la contractació  dels préstecs 
relacionats amb el Pla d’Ajust ha estat a l’alça, atès que aquestes operacions 
es van formalitzar durant el segon trimestre de l’any quan en el pla s’havia 
previst que es contractessin durant el darrer trimestre de l’exercici. 
 
En tot cas s’ha de fer constar que revisats els mòduls de càrrega del Pla 
d’Ajust s’ha comprovat que aquest Ajuntament va consignar el capítol 3 de 
despeses dintre de la rúbrica de despeses d’operacions financeres, juntament 
amb els capítols 8 i 9 de despeses, i en conseqüència aquell capítol 3 està 
exclòs de la rúbrica de despeses no financeres. 
 
Pel que fa al capítol 8 d’actius financeres s’ha produït una alça tant en 
ingressos com en despeses de 1,1 milions d’euros a causa de l’import de les 
obligacions pagades a través de la fórmula prevista en el Real Decret Llei 



 

 

 

 

  

4/2012 que corresponen a factures d’organismes dependents d’aquest 
Ajuntament  i que comptablement es comporta com una cessió de tresoreria a 
retornar a l’Ajuntament. 
 
Mesures previstes 
 
Atès que les mesures que es preveien executar a l’exercici 2012 eren 
actuacions ja previstes en el Pressupost  inicial 2012, s’han implementat en 
general. 
 
Vilanova i la Geltrú, 30 gener de 2013. 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
 13. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS INFORMES 

D’ESTABILITAT PRESSUPOST 2013. 
 
 

Es dóna compte dels informes de compliment d’objectius de la Llei Orgànica 
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  Pressupost 2013. 

 



 

 

 

 

  

 
 
F.3.2 Informe Evaluación – Resultado estabilidad pressupuestaria Grupo Administración Pública 
 
 
 
 Entidad    Ingreso no Gasto no Ajustes propia  Ajustes por   Capac./Nec. Financ. 
     Financiero financiero entidad  operaciones internas  Entidad 
 
Ayunt. Vilanova i la Geltrú  66.024.366,00 61.992.015,00 -1.604.087,16   0,00   2.428.263,84 
IMET       5.370.590,96   5.370.590,96       81.394,67   0,00        81.394,67 
PIVSAM      1.944.483,91   1.944.026,35    0,00   0,00             457,56 
ICVSAM      1.378.898,50   1.378.773,45    0,00   0,00             125,05 
OAL de Patrimoni V. Balaguer      682.600,67      682.600,67            741,00   0,00             741,00 
C. Gestó TV Digital Local Pública      890.890,00      890.890,00    0,00   0,00     0,00 
C. Serveis a les Persones    7.549.261,00   7.796.214,00    0,00   0,00     -246.953,00 
C. Sanitari del Garraf  67.486.585,21 68.660.956,21    0,00   0,00              -1.174.371,00 
 
       Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 1.089.658,12 
 
 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 



 

 

 

 

  

F.3.3 Informe de cumplimiento de la Regla del Gasto 
           
                     Aumentos/ 
                 disminuciones 
Entidad     Gasto computable      Tasa  (art. 12.4) Límite de la Regla      Gasto computable  
     Liquidación 2012 referencia Pto. 2013    de Gasto   Pto. 2013 
               (1)        (2)       (3)            (4)         (5) 
          
Ayunt. Vilanova i la Geltrú  54.229.806,98  55.151.713,70     0,00  55.151.713,70   52.358.152,00 
IMET       3.731.723,35    3.795.162,65      0,00    3.795.162,65     3.765.125,00 
PIVSAM      3.589.225,29    3.650.242,12     0,00    3.650.242,12     1.481.203,39 
ICVSAM      1.632.573,32    1.660.327,07     0,00    1.660.327,07     1.378.773,45 
OAL de Patrimoni V. Balaguer      703.024,86       714.976,28     0,00       714.976,28        682.600,67 
C. Gestó TV Digital Local Pública      890.890,00            906.035,13     0,00       906.035,13        890.890,00 
C. Serveis a les Persones    7.885.519,00    8.019.572,82     0,00    8.019.572,82     7.210.985,00 
C. Sanitari del Garraf  69.071.291,64  70.245.503,60     0,00  70.245.503,60   67.576.501,00 
Total de gasto computable         141.734.054,44            144.143.533,37     0,00            144.143.533,37            135.344.230,51 
 
   Diferencia entre el “Límite de la Regla del Gasto” y el “Gasto computable pto. 2013” (4)-(5) 8.799.302,86 
                        % Incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1)) / (1)  -0,05 
 
 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO 



 

 

 

 

  

 
 
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31-12-2013 
 
 
        Deuda viva a 31-12-2013 
 
 
               Operaciones con 
 Entidad      Total ingresos   Emisiones   Entidades de   Factoring  Avales      Otras      Préstamos     Total deuda

          corrientes      de deuda     Crédito        sin recurso  ejecut.  Operac.      de Adm.          Viva 
                   de crédito    Públicas        a 31-12-2013 
 
Ayunt. Vilanova i la Geltrú        63.538.174,00    0,00     41.917.473,64            0,00    0,00   0,00   24.989.118,57   66.906.592,21 
IMET             5.370.590,96    0,00                     0,00            0,00    0,00   0,00                0,00         0,00 
PIVSAM            1.024.944,34    0,00       9.269.123,45                  0,00     0,00   0,00    0,00  9.269.123,45 
ICVSAM            1.378.898,50    0,00            46.388,39            0,00    0,00   0,00    0,00       46.388,39 
OAL de Patrimoni V. Balaguer        682.600,67    0,00               0,00            0,00    0,00   0,00    0,00    0,00 
C. Gestó TV Digital Local Pública   890.890,00    0,00            0,00            0,00    0,00   0,00    0,00    0,00 
C. Serveis a les Persones          7.481.846,00    0,00     11.120.390,00            0,00    0,00   67.592,00     149.057,00   11.337.039,00 
C. Sanitari del Garraf        67.374.438,16    0,00       2.022.268,00   14.945.366,00    0,00   0,00    0,00   16.967.634,00 
 
Total Corporación Local      147.742.382,63    0,00     64.375.643,48   14.945.366,00    0,00  67.592,00  25.138.175,57 104.526.777,05 
        
 
       Nivel deuda viva (según protocolo déficit excesivo)   104.526.777,05 
 



 

 

 

 

  

Deuda formalizada a 31-12-2013 (1) 
 
               Operaciones con 
 Entidad      Total ingresos   Emisiones   Entidades de   Factoring  Avales      Otras      Préstamos     Total deuda 

                      corrientes      de deuda     Crédito        sin recurso conced.  Operac.      de Adm.        Formalizada (1)
                  de crédito    Públicas        a 31-12-2013 

 
Ayunt. Vilanova i la Geltrú        63.538.174,00    0,00     41.917.473,64            0,00    0,00   0,00   24.989.118,57   66.906.592,21 
IMET             5.370.590,96    0,00                     0,00            0,00    0,00   0,00                0,00         0,00 
PIVSAM            1.024.944,34    0,00       9.419.123,45                  0,00     0,00   0,00    0,00  9.419.123,45 
ICVSAM            1.378.898,50    0,00            46.388,39            0,00    0,00   0,00    0,00       46.388,39 
OAL de Patrimoni V. Balaguer        682.600,67    0,00               0,00            0,00    0,00   0,00    0,00    0,00 
C. Gestó TV Digital Local Pública   890.890,00    0,00            0,00            0,00    0,00   0,00    0,00    0,00 
C. Serveis a les Persones          7.481.846,00    0,00     22.240.780,00            0,00    0,00 135.184,00     298.114,00   22.674.078,00 
C. Sanitari del Garraf        67.374.438,16    0,00       6.044.536,00   29.945.366,00    0,00   0,00    0,00   35.989.902,00 
 
Total Corporación Local      147.742.382,63    0,00     79.668.301,48   29.945.366,00    0,00 135.184,00  25.287.232,57 135.036.084,05 
        
                                Nivel deuda formalizada (1)     135.036.084,05 
 
 
F. 3.5 Comunicación de datos y firma de Informe de Evaluación cumplimiento de objetivos Ley orgànica 2/2012 
 
Comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley orgànica 2/2012, 
y que suponen que el Presupuesto de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación: 
 

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria 
Cumple el objetivo de Regla del Gasto 
Nivel de deuda viva es 104.526.777,05 
 



 

 

 

 

  

 14. SERVEIS A LES PERSONES. DONAR COMPTE DELS 
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 23/2012, 
1/2013 I 3/2013, APROVATS PER DECRET. 

 
El secretari dóna copte dels expedients de modificació de crèdits 23/2012, 
1/2013 i 3/2013, aprovats per Decret. 
 
Es dóna compte d’acord amb el que preveu l’apartat 2 c) de la Base 6 de les 
Bases d’Execució del Pressupost d’ambdós anys. 
 
_______________________________________________________________ 
 
Expedient: 23/2012    Data: 31/12/2012 
 
Text explicatiu: TRANSFERÈNCIA CÀRREGA FINANCERA 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 31/12/2012 
  
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS    
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ                 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     20.000,00 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               - 20.000,00 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES     
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS               
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS            
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                  



 

 

 

 

  

_______________________________________________________________ 
 
 
Expedient: 01/2013 IR    Data: 02/01/2013 
 
Text explicatiu: EXPEDIENT D’INCORPORACIÓ DE CRÈDITS 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat  Data comptabilització: 02/01/2013 
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS     593.487,73 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ                 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES    593.487,73 
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS                  593.487,73 
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS            
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS     593.487,73 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

_______________________________________________________________ 
 
 
Expedient: 03/2013    Data: 25/04/2013 
 
Text explicatiu: PRÒRROGA DELS 5 AGENTS INTERINS DE LA POLICIA LOCAL 
 
Situació expedient:  Comptabilitzat   Data comptabilització: 25/04/2013
   
 
 

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES    Import EUROS 
 
A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT 
 
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT 
 
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
 
E) CRÈDITS GENERATS PER INGRESSOS     
 
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ                 
 
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES     30.086,17 
 
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES               - 30.086,17 
 
I) AJUST. A L’ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA     
 
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES     
 
 
RESUM DE MODIFICACIONS D´INGRESSOS 
 
A) AUGMENT DE LES PREVISIONS    
 
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS            
 
TOTAL MODIFICACIONS D´INGRESSOS                  
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Gargallo. 
 
 



 

 

 

 

  

MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, en tot cas aquests quatre punts són temes exclusivament administratius, 
que en tot cas ens obliga la llei a tindre’ls en compte i l’últim és una 
modificació pressupostària, que ja s’ha comentat en tot cas en comissió al que 
feia referència, i entenem de que en tot cas seria donar compte d’aquests 
imports i donar-los conjuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula sobre aquests punts?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, a veure, només per fer una reflexió pel que fa al punt número 11, que és el 
Pla de Sanejament 2009-2015.  Aquest Pla de Sanejament se’ns va obligar a 
fer-lo arran del dèficit que es va generar l’any 2008, i una mica la intervenció 
en el sentit de que mirem d’aprendre dels errors i mirem de no repetir-los.  I ho 
dic en el sentit doncs de que és clar, aquest Pla preveia d’impostos indirectes, 
que principalment és l’ICIO, per a l’any passat d’1’9 milions d’euros.  Per tant, 
era un Pla que preveia que hauríem sortit de la crisi, un Pla que preveia que la 
construcció tornaria a ser el gran motor econòmic, que aquí tornaríem a fer 
pisos pertot arreu i que l’Ajuntament tornaria a ingressar, doncs no com en les 
bones èpoques, que eren 3 milions i mig d’aquest impost sobre la construcció, 
però sí ja 1’9 milions d’euros.   
 
Bé, al pressupost 2012 hi vem posar 380.000 euros.  La liquidació del 2012 és 
de menys de 30.000 euros.  D’acord?  Ja venim d’anys que estem aquí a baix, 
però tot i així al pressupost anem posant això, com dèiem, al 2012 380.000 
euros, i n’han entrat 30.000.  Al 2013 anem baixant i tornem a fer un intent a 
veure si cola i repunta i posem 280.000 euros.  Bé, no tenim una bola de vidre, 
però desgraciadament, per l’activitat econòmica no creiem que pugi gaire més 
d’aquests 30.000 euros.  Per tant, fer una reflexió.  Primer de tot en no intentar 
periodificar quan canviaran les coses, ho diem també perquè des del govern 
doncs sembla a vegades que es planteja que en dos anys la cosa repuntarà i 
anirà a millor.  Potser sí que vostès tenen una bola de vidre millor que la 
nostra.  Nosaltres no ho sabem veure, desgraciadament.  I per una altra 
banda pensar que... deixem de pensar en la construcció ja com el motor 
econòmic, deixem-ho de fer ja, si us plau, perquè entenem que no és el futur, 
no és el futur de la ciutat, tenim una ciutat on enguany des de fa moltíssims 
anys ha baixat la població.  Som 500 vilanovins menys, i per tant no té sentit ni 
seguir fent barris nous, ho decidirem o en parlarem en el Pla general, però en 
tot cas replantegem-ho tot una miqueta, pensem que el boom de la 
construcció s’ha acabat.  A nosaltres ens agradaria que no tornés en quant a 



 

 

 

 

  

depredació del territori, en quant a fer pisos que no són perquè hi vagi a viure 
gent, sinó perquè alguns els comprin i els puguin vendre després guanyant 
diners.  I com que entenem que aquesta no ha de ser l’economia productiva 
d’aquest país, doncs sobretot, a l’hora de fer previsions a llarg plaç, no tornem 
a comptar amb aquest sector com a motor de l’economia, en tot cas ha de ser 
un sector doncs que tingui un cert pes, però no que tingui el pes que vem 
viure en els darrers anys i que precisament va provocar l’inici de l’estat de la 
crisi.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Font.  Crec que no haurà escoltat en cap intervenció 
a aquest govern que hagi apostat per aquest sector com un sector de futur a 
la nostra ciutat, eh?, de totes maneres.  Ara bé, sí que és correcte, a nivell 
pressupostari també s’hauria d’ajustar encara més aquesta partida.   
 
Alguna paraula més? Per tant donem aquests quatre punts de donar compte 
per passats. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se’n per assabentat i 
conforme dels punts 11, 12, 13 i 14 de l’ordre del dia. 
 
 

 15. SERVEIS A LES PERSONES. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA 
DE CREACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE OBERT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de serveis d’atenció a la infància i 
l’adolescència que s’organitzen amb l’objectiu de promoure espais de joc i 
socialització estructurats en dos blocs: 
 
D’una banda es disposa de les ludoteques i espais de lleure i conciliació, que 
són serveis amb finalitats lúdiques, socioeducatives, cíviques, culturals i 
inclusives, i que tenen com a objectiu principal garantir el dret de l’infant al joc, 
donar resposta a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, i incidir en 
el desenvolupament integral de la persona. El nivell d’ocupació d’aquests 
serveis s’ha mantingut molt baix i es va prendre la decisió d’adreçar-hi menors 
en situació de risc derivats pels serveis socials, malgrat no ser serveis 
específics per aquests infants. 
 



 

 

 

 

  

D’altra banda hi ha els serveis d’Espai Jove i Espai d’Acció, que van començar 
a prestar-se l’any 1993, dirigits especialment, però no de forma exclusiva, a 
infants i adolescents derivats dels serveis socials bàsics. 
 
Aquest model de serveis ha donat cobertura al lleure dels infants i adolescents 
de la ciutat, però no atén de forma suficient ni amb l’especialització necessària 
la població més desprotegida i en situació de risc social. 
 
Per tal d’optimitzar aquesta atenció i complir amb els requisits establerts a la 
Cartera de serveis socials vigent (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual 
s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011), es proposa una 
reorganització dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència, amb la 
creació del servei de CENTRE OBERT.  
 
Segons la Cartera de serveis socials, els Centres Oberts són una prestació 
garantida i es defineixen com un servei diürn preventiu, fora de l’horari 
escolar, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició 
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives 
de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, 
el treball en xarxa i amb la comunitat, i és un servei de prestació obligatòria 
pels municipis de més de 20.000 habitants. 
 
Les funcions d’aquests centres són prestar serveis d’intervenció 
socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, proporcionant-los 
acolliment i convivència, atenció individual i en grup, derivació i integració a 
recursos normalitzats de la comunitat, així com la coordinació amb els serveis 
bàsics d’atenció social pel treball familiar. 
 
L’objecte dels centres oberts és proporcionar atenció a tots els menors en 
situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i 
l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les 
situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius, i són serveis que 
també estan oberts a la resta d’infants de la població. 
 
El Centre Obert incorpora en la seva organització les activitats i serveis que 
fins ara es desenvolupaven a les ludoteques i espais de lleure i conciliació i 
els espais jove i d’acció, raó per la qual, a partir de la creació del Centre Obert, 
aquests serveis deixaran d’existir. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen la Llei 7/1985, de bases del règim 
local; el Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei 



 

 

 

 

  

Municipal i de règim Local de Catalunya; i el Decret 179/1995, de 13 de juny 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis (ROAS).  
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’establiment del servei de Centre Obert, amb 
les característiques i funcions requerides a la Cartera de Serveis Socials 
vigent (Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis 
socials 2010-2011), de conformitat amb la memòria justificativa que obra a 
l’expedient, així com el projecte d’establiment i el reglament que el regula, els 
preceptes del qual es transcriuen al punt quart de la part dispositiva del 
present acord.  
 
SEGON. Els efectes econòmics que es deriven de l’establiment d’aquest 
servei aniran a càrrec de l’aplicació de despeses corresponent al Programa 
d’infància i adolescència del pressupost de Serveis Socials vigent, atès que el 
Centre Obert substitueix activitats i serveis que ja s’estaven prestant. 
 
TERCER. Sotmetre el present acord i el seu expedient administratiu a 
informació pública per un termini de 30 dies, inserint anuncis al BOPB, DOGC 
i al Tauler d’edictes municipal. Durant aquest termini, les persones 
interessades podran consultar l’expedient i formular les reclamacions i 
suggeriment que estimin oportuns. En el cas que no es presenti cap 
reclamació o suggeriment durant aquest termini, aquest acord es considerarà 
aprovat definitivament.  
 
QUART. Text íntegre del Reglament Regulador del servei de Centre Obert: 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE CENTRE OBERT 
AL MUNICIPIDE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

1. OBJECTE I DEFINICIÓ  
 
L'objecte del present reglament és regular el funcionament i el règim intern del Centre Obert de 
la ciutat de Vilanova i la Geltrú. 
 
Aquest Reglament de Règim Intern és d’aplicació a tots els membres que formen part de la 
comunitat educativa del recurs de Centre Obert: educadors, personal de direcció i gestió, 
tècnics municipals, pares i mares, infants i adolescents participants del servei. 
 



 

 

 

 

  

Els Centres Oberts, segons la Cartera de serveis socials 2010-2011 (que és actualment la 
vigent) són una prestació garantida i es defineixen1 com un servei diürn preventiu, fora de 
l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la 
personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les 
deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el 
grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.   
 
Definició del  servei 
 
1. Els Centres Oberts, són serveis diürns públics d’Acció Socioeducativa, que realitzen una 
tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i 
desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’hàbits bàsics i l’esbarjo, i 
compensen les deficiències socioeducatives dels infants. Prioritzen l’atenció a la infància en 
risc social i que han de permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració 
d’aquests infants. 
 
2. La funció del Centre Obert és oferir un marc i un espai als infants que requereixin un suport 
assistencial, formatiu o que estiguin immersos en una potencial situació de risc, on, mitjançant 
la relació educativa, i a través d’experiències positives i enriquidores els ajudi a tenir una 
socialització adequada i unes bones relacions amb el seu entorn. 
 
3. Estan tipificats dins la cartera de serveis socials com a serveis bàsics garantits. 
 
 
Dependència del servei 
 
La titularitat i responsabilitat del Centre Obert municipal resideix en l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i per delegació en la regidoria de Serveis Socials. 
 
La responsabilitat última del bon funcionament del centre recau en la regidoria de Serveis 
Socials i en la direcció de la mateixa. La Direcció de Serveis Socials designarà, un tècnic/a 
municipal responsable del bon funcionament i del seguiment i control del recurs. Aquest/a 
professional vehicularà les relacions professionals entre l’entitat gestora i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
El Centre Obert també disposarà d’una figura de coordinació que vehicularà per la seva part 
les relacions entre el Centre Obert i els Serveis Socials.  
 
El seguiment i avaluació dels infants/adolescents es realitzarà entre els/les educadors/es del 
Centre Obert i els/les educadors/es de Serveis Socials referents en cada cas, en els espais de 
coordinació de l’equip educatiu del centre amb una periodicitat mensual.  
 
S’adscriuran al Centre Obert un equip de professionals que haurà de complir la ràtio vigent 
respecte al nombre d’infants per professional.  
 
Es podrà disposar d’altres col·laboradors els quals poden tenir caràcter voluntari i sempre i 
quan l’entitat que els gestiona disposi d’una pòlissa d’assegurança i responsabilitat civil.  
 
Trimestralment es farà una avaluació del servei en coordinació entre els/les educadors/es de 
Serveis Socials i els/les educadors/es del Centre Obert per tal de fer un seguiment i una 
avaluació global del funcionament del recurs des de tots els punts de vista.  

                                            
1 Decret 142/2010, d’11 octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011. 



 

 

 

 

  

 
Caldrà garantir en qualsevol moment un canal de comunicació i informació fluid i directe entre 
els professionals de Serveis Socials i l’equip educatiu d’atenció directe del Centre Obert. 
 
A la finalització de cada curs el Centre Obert presentarà a l’Ajuntament una memòria tècnica i 
administrativa de la gestió realitzada i dels infants/ adolescents segons el model proforma que 
faciliti l’Ajuntament. 
 
Treball en xarxa amb l’entorn 
 
Els professionals del Centre Obert han de treballar per aconseguir una presència comunitària 
del servei, per tal d’afavorir processos de canvi en l’entorn i millores comunitàries. 
 
El Centre Obert s’entén com a institució pont entre el subjecte i la xarxa social comunitària. 
L’objectiu últim és proporcionar a l’infant o jove l’autonomia necessària per a possibilitar la 
seva circulació per la xarxa social. 
 
L’equip educatiu del Centre Obert procurarà contactar i coordinar-se amb els professionals de 
les diferents entitats que treballen amb la població atesa al Centre Obert, assegurant així 
l’atenció integral de l’infant i l’adolescent. 
 
El treball en xarxa permet potenciar també les xarxes informals de solidaritat, la recepció i 
detecció de demandes i/o necessitats des de la pròpia comunitat, i la prevenció en situacions 
de risc. 
 
 
2. OBJECTIUS CENTRE OBERT 
 
Objectius Marc 
 
1.  Disposar d’un recurs que permet una atenció especialitzada en la prevenció de situacions 

de risc social i que es troba dins el medi habitual del nen/a- adolescent. 
2.  Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels serveis socials bàsics. 
3.  Disminuir, prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc a partir d’un procés 

d’acompanyament. 
 
Objectius del servei 
 
- Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat 

de cada noi/a.  
- Donar suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la socialització.  
- Donar suport, estimular i potenciar l’adquisició d’aprenentatges bàsics.  
- Compensar deficiències socioeducatives, adquirir aprenentatges i competències pròpies 

de l’edat.  
- Compensar dèficits en els aprenentatges bàsics i reduir el fracàs escolar.  
- Prevenir situacions de vulnerabilitat social en els infants i adolescents atesos oferint un 

espai obert on es treballin els processos de socialització i integració social. 
- Enfortir la intervenció socioeducativa del territori en el marc dels serveis socials bàsics. 
- Potenciar l’adquisició d’hàbits bàsics a partir del treball en la vida quotidiana. 
- Potenciar la integració de l’infant/ adolescent en activitats socials, lúdiques i/o esportives 

del seu entorn, amb la finalitat de treballar processos de normalització dintre del  mateix 
territori. 



 

 

 

 

  

- Oferir a les famílies dels infants i adolescents un assessorament educatiu en relació a les 
carències dels infants/ adolescents i la normalització educativa. 

- Treballar amb les famílies i els seus fills/es processos de socialització i integració social.  

 

3. DESTINATARIS I CAPACITAT 

 
1.  Els destinataris del servei són infants i adolescents i llurs famílies que per motius físics, 

psíquics o socials es troben en diverses situacions i graus de vulnerabilitat social.   En cap 
cas estaran fora de l’interval de 3 a 18 anys. 

 
2.  La coordinació de l’equip socioeducatiu del centre obert i els professionals de serveis 

socials bàsics vetllarà per la heterogeneïtat en la composició del grup.  
 
3.  Cada grup tindrà com a màxim 20 places donat que tindran dos professionals per a grup.  

Els grups estaran ubicats en cada sector de serveis socials bàsics (Mar, Ponent i Llevant). 
Hi haurà un sol grup d’adolescents (13-16 anys) al  municipi.  

  
 La ubicació dels serveis podrà variar en funció de diferents motius, i serà sempre 

comunicat amb prou antelació.  
 
4.  Vies d’accés:  
- 70% infants derivats dels equip bàsics de serveis socials.  
- 30% participants que demanen la seva entrada al servei 
 

 

4.  EQUIP DE PROFESSIONALS 

Els centres oberts disposaran de dos professionals, un/a educador/a social i un/a integrador/a 
social. La quantitat d’hores setmanals a realitzar s’establiran anualment d’acord amb les 
necessitats del servei i la disponibilitat pressupostària. La ràtio de les activitats és de 10 
infants/ adolescents per cada professional. 
 
L'equip professional del Centre Obert està format per: 
- 1 Educador/a Social - Responsable del Centre Obert.  
- 1 integrador/a Social.  
 
Es consideraran col·laboradors tots aquells organismes públics i/o privats que signin conveni 
de pràctiques amb l'Ajuntament pel desenvolupament de funcions que responguin als perfils 
professionals adscrits al Centre Obert. A les persones en pràctiques se’ls assignarà un 
professional de referència i la seva tasca es correspondrà al projecte que hagin de 
desenvolupar, consensuat entre el centre educatiu i la persona responsable del centre obert.  
 
La figura dels voluntaris/àries serà possible sempre i quan provinguin d'una institució 
d'iniciativa social i previ conveni de col·laboració entre aquesta i l'Ajuntament. En incorporar-se 
al projecte es signarà un compromís de respecte a l’ideari del centre obert i la seva normativa, 
així com d’assistència regular i per un període mínim de temps. En cap cas seran 
col·laboradors permanents i caldrà emmarcar-los dins d'un projecte i/o activitat concreta i 
temporalitzada. 
 

 



 

 

 

 

  

5. CALENDARI I HORARI DE FUNCIONAMENT 

Anualment es determinaran en el programa anual del centre obert totes les condicions 
organitzatives del recurs. Cal considerar imprescindible com a mínim, pel que fa a la 
organització del recurs, els següents aspectes: 
 
- L’horari d’atenció directa dels infants/adolescents no serà inferior a 4 h/ setmanals. 
- Caldrà preveure sempre un horari suficient d’atenció als pares i mares els dies d’atenció 

directa als infants. 
- El calendari d’atenció directa del Centre Obert es regirà orientativament pel calendari 

escolar determinat per la Generalitat de Catalunya i per les festivitats determinades pel 
municipi de Vilanova i la Geltrú. Tot i això, per criteris justificats es podrà obrir durant el 
període de vacances escolars.  

- El Centre Obert es posarà en funcionament el dia 1 d’octubre i finalitzarà el 30 de juny de 
l’any següent en tots els dies lectius (considerats aquells que disposin per a les escoles el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya), ampliable si es considera 
necessari. 

- Els professionals del centre disposaran d’horari d’atenció indirecta per realitzar tasques de 
coordinació, planificació i avaluació. 

- Qualsevol canvi d’horari que pugui produir-se serà degudament comunicat tant als infants/ 
adolescents com als seus pares/mares o tutors. 

 
Els programes socioeducatius susceptibles i necessaris de ser treballats des del Centre Obert 
són: 
- Socialització, competència social, personal i educació en valors. 
- Llenguatge i suport al procés d’escolarització. 
- Educació per a la salut. 
- Participació social i en comunitat. 
- Educació en el lleure i esportiva. 
- La família: nucli bàsic de tots. 
- Adquisició d’hàbits, pautes i límits. 
 
Les activitats marc que cal desplegar en el programa anual del centre obert són: 
 
-  Activitats ordinàries. Aquestes activitats que han d’estar emmarcades en els programes 
socioeducatius anteriors i cal tenir en compte necessàriament els punts següents:  
Activitats de vida quotidiana. 
Reforç escolar. 
Sortides i excursions. 
Assemblees 
Utilització d’espais públics de la ciutat (biblioteca, pavellons esportius, etc).  
 
-  Activitats extraordinàries encaminades a la participació social a la ciutat i en les activitats 
culturals del propi recurs: castanyada, Nadal, Sant Antoni, carnaval, Sant Jordi, Dia 
Internacional dels Drets dels Infants, etc. 
 
-  Activitats complementàries: prèvia conformitat amb els/les educadors/es referents de cada 
infant caldrà preveure activitats d’oci normalitzades per a tots els infants (esplais, activitats 
esportives, etc.).  
 

6. SISTEMA D’ADMISSIÓ I BAIXES 

Sistema d’Admissió  



 

 

 

 

  

 
El sistema d'admissió del Centre Obert es realitzarà mitjançant la formalització, per part de la 
família, de la corresponent sol·licitud d'inscripció. Tan sols podran assistir al Centre Obert 
aquells infants i joves que hagin formalitzat la corresponent inscripció. 
 
Es considerarà que un infant ha estat admès al centre quan el pare/mare/tutor legal hagi 
formalitzat els requisits següents: 
- Signar el document d'autorització per a la participació del fill/a a les activitats del Centre 

Obert. 
- Omplir correctament la fitxa de salut de l’infant/ adolescent. 
- Aportar fotocòpia de la tarja sanitària. 
- Aportar la fotocòpia del document d’identitat de l’infant/adolescent o del seu 

pare/mare/tutor.  
- Pagament de la quota corresponent, si és el cas.  
 
A més, els pares/tutors mantindran una petita entrevista amb l’equip educatiu on s’informarà 
dels objectius i la metodologia de treball del centre, així com de les característiques del nen/a. 
 
Factors que influeixen en l’entrada són:  
- necessitat de l’infant o adolescent 
- necessitat de la família 
- voluntat d’entrar 
- equilibri de gènere dins del grup 
- equilibri de diversitat cultural dins del grup 
- equilibri d’edat dins el grup 
- benestar del grup per sobre de l’individualitat 
- assistència d’un germà/a dins el centre obert. 
- treball des d’altres serveis. 
- per demanda de l’EAIA. 
- resposta de la família 
- moment en que es fa la petició per entrada. 
- Ràtio per grup/educador 
 

Vies d’accés al centre obert 
 
- infants/ adolescents derivats de serveis socials seran acceptats al servei directament. Es 
prioritza l’atenció a la infància/ adolescència en risc (70% del grup). 
 
- infants/adolescents que demanin l’entrada al servei per iniciativa pròpia: ompliran un 
sol·licitud. Aquesta serà rebuda per la responsable del servei de serveis socials per valorar la 
idoneïtat de l’entrada al grup (30% del grup). Si la persona ha fet demanda directa i no hi ha 
plaça en aquell moment per haver assolit el nombre de places acordades, es passarà a una 
llista d’espera. Els infants/adolescents de la llista d’espera aniran accedint al centre obert en 
funció dels criteris d’accés i de les baixes que hi puguin haver al centre obert.  
 
Cobrament de quotes 
 
L’Ajuntament té la postestat de, a l’inici de curs, establir un preu per al conjunt de l'activitat 
ordinària (diària). Aquest preu, d'una quantitat simbòlica, vol aconseguir un doble objectiu amb 
la família: un cert compromís de regularitat en la seva assistència i la seva col·laboració 
econòmica. 
 



 

 

 

 

  

També es podrà demanar aportacions econòmiques en activitats extraordinàries: sortides, 
colònies, Casal d'Estiu, ... 
 
Aquestes quotes s'hauran d'abonar en el moment de formalitzar les inscripcions corresponents 
i abans de la realització de les activitats extraordinàries. 
 
Per a casos d’extrema necessitat es podrà arribar un acord que suposarà l’exempció en el 
pagament de la quota prèvia supervisió de Serveis Socials. 
 
Sistema de Baixa 
 
Es donarà de baixa del servei:  
- quan l’infant/ adolescent presenti una absència continuada al llarg d’un any.  
- quan es valori que el centre obert no és el recurs adequat per l’atenció d’aquell infant o 

adolescent.  
- en aquells casos que presentin reincidència de faltes greus i es pugui constatar que no hi 

ha voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud. 
- perquè ja ha arribat a l’edat màxima d’estada al servei.  
- perquè la família o l’infant no vol seguir i no tenen cap pla de treball en curs que impliqui la  

participació al centre obert amb l’equip de Serveis Socials.  
 
Tret per motius d'edat, no s'estableix un màxim per al límit d'estada d'un infant/ adolescent al 
Centre Obert. No obstant, es treballarà la progressiva desvinculació del Centre Obert, 
mitjançant la integració dels infants i joves a la resta de serveis de la ciutat. 
 

7. SALUT 

La legislació vigent en temes sanitaris referents a les activitats de lleure educatiu determina 
que cal disposar d’una assegurança de danys personals que cobreixi els participants i els 
professionals del centre així com una assegurança de responsabilitat civil per danys personals 
o danys en els béns.  
 
La fitxa de salut del participant 
 
La fitxa de salut facilita les dades mèdiques i de salut dels participants. Aquesta fitxa de salut 
ha d’estar convenientment signada pel pare/mare/ tutor. Hi ha de constar els possibles 
impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim que 
escaigui, amb indicació d'horaris i quantitat, i qualsevol altre qüestió que es consideri 
necessària. 

Els professionals del centre obert no donaran medicació a l’infant/adolescent sense prèvia 
autorització signada del pare/mare/tutor i la recepta mèdica del tractament (o informe mèdic) 
prescrit pel metge on consti el nom i cognoms de l’infant/adolescent, el nom del medicament i 
la pauta que s’ha de seguir (hora per prendre’l i quantitat) 

 
Malalties cròniques: En el cas que l’infant/adolescent pateixi alguna malaltia de llarga durada 
i necessiti algun tipus de prevenció (no materials amb làtex, tenir sempre a l’abast aliments 
ensucrats, etc), medicació per resoldre crisis puntuals (inhalador, glucagó, ...) o d’atenció 
concreta en determinades activitats és necessari que el pare/mare/ tutor ho comuniqui als 
professionals del centre obert i que presenti un informe del metge per tal d’orientar la prevenció 
i l’atenció al centre.  
  



 

 

 

 

  

Malalties Lleus: En cas que els professionals del centre obert detectin que l’infant/ adolescent 
presenta una malaltia lleu (símptomes com febrer, mal de panxa, etc) que dificulta el seguiment 
normal de les activitats, contactaran amb el pare/mare/tutor per tal que el vingui a buscar al 
centre obert.  
 
Polls: En cas que la família detecti que el seu fill/a té polls ho comunicaran al centre obert qui 
ho comunicarà a totes les famílies per tal que es puguin fer les actuacions de prevenció 
necessàries.  
 
Situació d’urgència mèdica i/o social: els professionals del Centre Obert actuaran segons el 
protocol d’actuació en casos d’urgència per tal de resoldre amb la major celeritat possible 
situacions referents a salut i/o desemparament dels infants assistents al Centre Obert. 
 
Es considera urgència sanitària: quan un infant/adolescent presenta una urgència mèdica que 
necessita ser atesa des dels serveis de salut immediatament sense poder esperar a la recollida 
dels seus pares i/o tutors. Aquesta pot donar-se en dos casos: 
- Accident amb conseqüències físiques en l’infant/adolescent. 
- Situació de crisis d’un problema de salut ja existent en l’infant/ adolescent. 
 
Es considera urgència social: quan un infant/adolescent es troba suposadament en una 
situació de desemparament que motivi la intervenció dels òrgans pertinents, aquest fet es 
comunicarà al tècnic/a municipal responsable del servei de centre obert:  
- L’infant/ adolescent  ha estat abandonat físicament per les persones que habitualment en 

tenien cura, i no té cap familiar amb possibilitats d’atendre’l. 
- L’infant/ adolescent ha estat víctima de maltractament físic o sexual greu per part de les 

persones que habitualment en tenen cura i cap familiar pot fer-se’n càrrec. Cal que els 
professionals del Centre Obert portin l’infant a l’Hospital per fer una valoració del possible 
maltractament i que ho cominiquin als serveis socials el més aviat possible.  

 

8. NORMATIVA 

 
DRETS DELS INFANTS-ADOLESCENTS 
 
1. Tots els participants tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles 

que es derivin de la seva edat i de les possibles sancions a les activitats. 
2. L’exercici dels seus drets implicarà el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets 

de tots els membres del centre. 
3. L’equip socioeducatiu adoptarà les mesures preventives necessàries per tal de garantir 

l’efectivitat dels drets dels participants del centre obert i per impedir la comissió de fets 
contraris a les normes de convivència. 

4. Dret al desenvolupament de la seva personalitat. 
5. Dret a rebre informació precisa, objectiva i veraç de forma adaptada a les seves capacitats 

de comprensió. 
6. Els participants al centre obert tenen dret a que se’ls respectin la llibertat de consciència i 

les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb 
aquestes creences o conviccions. 

7. Els participants del centre obert tenen dret al respecte de la seva integritat i la seva dignitat 
personal. 

8. Els participants del centre obert tenen dret a portar a terme la seva activitat lúdica en 
condicions de seguretat i higiene. 

9. Dret a ser escoltat i consultat en relació al desenvolupament de les activitat que es portin a 
terme.  



 

 

 

 

  

10. El servei està obligat a la reserva i deguda confidencialitat de tota aquella informació 
relativa a les circumstàncies personals o familiars dels usuaris/es. 

11. Dret a ser representat pel seu tutor i/o representant legal. 
12. Dret a plantejar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del centre obert i/o 

que afectin al seu desenvolupament. 
 
 
DEURES DELS INFANTS 
 
1. Els participants tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels altres 

participants i dels professionals del centre obert. 
2. Acceptar i complir les prescripcions contingudes en aquest Reglament.  
3. No discriminar cap persona per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra 

circumstància, personal, social o cultural. 
4. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del servei 

així com les normes de la seva utilització.  
5. Assistir de forma continuada i puntual al centre.  
6. Col·laborar en el funcionament i bon desenvolupament del servei de centre obert. 
7. A respectar totes les decisions que afectin a l’organització i gestió del servei que prenguin 

l’equip socioeducatiu del Centre obert. 
 
 
DRETS DELS PARES/MARES/ TUTORS LEGALS 
 
- Dret a la informació, suficient i adequada, a les seves circumstàncies personals, sobre la 

seva situació i els fets que l'incumbeixen, garantint el dret a la intimitat. 
- Dret a la informació, suficient i adequada, sobre els horaris i activitats que el centre obert 

ofereix.  
- Dret a la participació en les activitats que es desenvolupen en el centre obert que estiguin 

estipulades per aquest fi.  
- Dret a la continuïtat en la prestació del servei, en les condicions horàries i temporalitat 

establerts en aquest reglament. 
- Dret a l’atenció personalitzada per part dels professionals del centre obert en les hores 

convingudes.  
- Dret a l'assignació d'un professional de referència en l'atenció, i al seu canvi, si ho 

determina l'òrgan competent, en el cas que per alguna situació objectiva i provada ho 
requereixi. 

- Dret a participar en el seu pla d'intervenció i PEI dels seus fills/es. 
- Dret a la tutela dels seus drets en les relacions que estableixi amb el servei. 
- Dret a que el servei es presti amb la deguda diligència, i amb l'acompliment de la 

normativa que sigui d'aplicació. 
- Dret a l'accés al servei, sempre que reuneixi els requisits i condicions que s'especifica en 

aquest reglament. 
 
 
DEURES DELS PARES/MARES / TUTORS LEGALS 
 
- Tenir cura dels infants/adolescents que estiguin sota la seva tutela. 
- Abstenir-se de portar l'infant/ adolescent al Centre Obert en cas de malaltia. 
- Comunicar als professionals del Centre Obert les incidències relacionades amb la salut de 

l’infant/adolescent què puguin afectar les condicions higienicosanitaris del Centre Obert. 
- Respectar els usuaris i professionals del Centre Obert i complir amb les normes d'aquest 

servei. 



 

 

 

 

  

- Deure de participar en les activitats que es desenvolupen en el centre obert estipulades 
per aquest fi a excepció de causes degudament justificades.  

- Complir els acords que s’hagin pactat amb els responsables del Centre Obert.  
- A establir una relació col·laboradora que té com a base la signatura del Pla de millora i/o 

contracte educatiu. 
- A notificar tots aquells canvis personals, sòciofamiliars i econòmics en relació a les 

obligacions contretes amb el servei. 
 

NORMATIVA DEL CENTRE OBERT 

1. El centre obert estarà obert de dilluns a dijous durant el curs escolar de 17h a 20h 
exceptuant els períodes de vacances escolars, incloent també horari fora d’aquest 
establert per activitats extraordinàries i sortida de cap de setmana.   

 
2. L’atenció als infants participants en el servei es basa en una educació integral i de qualitat. 
 
3. L’assistència serà com a màxim d’un nombre simultani de 20 infants/grup. 
  
4. Es tindrà en compte les necessitats personals, familiars i socials i motivacions per tal de 

poder accedir al servei. 
 
5. Poden assistir al servei aquells infants que hagin formalitzat la inscripció segons el punt 6 

(sistema d’admissió i baixes).  
 
6. Cal respectar l’horari d’entrada i sortida del centre obert.  
 
7. Dins l’horari de les activitats els infants i joves no poden abandonar les dependències del 

Centre Obert, a menys que hi hagi justificació dels pares o tutors per via presencial o 
telefònica. 

 
8. En cas que vingui a recollir l’infant una persona diferent al pare/mare/tutor caldrà avisar als 

professionals del centre obert de qui ve a recollir l’infant. No es lliurarà l’infant sense 
autorització signada prèviament. 

 
9. Els participants i les seves famílies han de respectar les instal·lacions i els materials del 

Centre Obert.  
 
10. Els participants i les llurs famílies han de respectar les normes de convivència i de relació 

respecte als companys/es.  
 
11. La família ha de comunicar als professionals del centre obert les incidències relacionades 

amb la salut de l’infant/adolescent que puguin afectar les condicions higienicosanitàries del 
servei. 

 
12. Assistència acordada amb l’equip professional del centre obert i puntualitat.  
 
13. Els professionals del centre obert mantindran l’horari i les funcions prèviament acordades a 

l’inici de cada curs. 
 
14. Les activitats del centre obert es realitzaran a la ubicació marcada, malgrat que es poden 

realitzar activitats específiques fora d’aquesta ubicació les quals es notificaran prèviament 
a les famílies.  

 



 

 

 

 

  

15. En cas de sortides i excursions fora del municipi, es demanarà l’autorització del 
pare/mare/tutor per aquesta activitat específica.  

 
16. Hi haurà en la programació un temps marcat per realitzar els deures escolars i treballar els 

hàbits d’estudi, que serà a la mateixa aula d’activitats.  
 
17. La família i l’infant/adolescent poden presentar suggeriments o queixes al llarg del curs per 

tal de millorar el funcionament del servei. Es demanarà la seva opinió mitjançant una 
enquesta de satisfacció anual. 

 
18.  El servei podrà donar de baixa un participant quan: 
 
- presenti una absència continuada sense justificació. 
- quan l’equip valori que no és el recurs adequat per l’atenció de l’infant/ adolescent 
- quan existeixi reincidència de faltes greus de conducta i es pugui constatar que no hi ha 

voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud. 
 
 

9. RÈGIM SANCIONADOR 

Respostes educatives davant els diferents tipus de faltes. 
 
Les faltes es podran qualificar de lleus, greus o molt greus. La consideració del tipus de falta i 
el tipus de sanció es decidirà mitjançant una reunió quinzenal amb l'equip educatiu sota els 
criteris següents, a banda de les actuacions immediates per part de l’equip de professionals 
d’atenció directa:  
 
- Falta lleu: se'n consideraran aquelles conductes de desobediència, manca de respecte i 
col·laboració amb els monitors, manca de respecte amb el material del centre o amb 
companys/es i altres conflictes de relació amb la resta de companys que dificulti la convivència 
i el desenvolupament de les activitats. 
 
- Falta greu: l'acumulació de tres faltes lleus o bé enfrontaments greus amb els monitors, 
conductes agressives que puguin provocar un perill per a la integritat física de la resta de 
companys, abandonar el centre o lloc on estiguin desenvolupant les activitats sense 
autorització, o bé conductes que hagin provocat un deteriorament greu de les instal·lacions o 
material del centre. 
 
- Falta molt greu: la reiteració de dos faltes greus o bé conductes que impedeixin a aquest 
infant/adolescent la convivència amb la resta de companys o monitors. 
 
Sancions per cada tipus de falta 
 
Prèvia a la sanció es mantindrà una entrevista amb el pare/mare/ tutor per tal d'explicar el 
comportament de l’infant/ adolescent i les conseqüències que pot tenir la reiteració del 
comportament. 
 
- Faltes lleus: Amonestació verbal per part dels educadors/es i tasca reparadora 

corresponent al dany ocasionat. 
- Faltes greus: quan l’infant/ adolescent faci una falta greu es podrà decidir la suspensió 

de l’assistència temporal del servei de Centre Obert. En tots els casos hi haurà una 
amonestació verbal per part dels educadors i un avís per escrit a la família.  



 

 

 

 

  

- Faltes molt greus: amonestació verbal per part dels educadors, avís per escrit i en 
persona als pares/mares, expulsió temporal en cas d’agressió i expulsió definitiva en 
cas de reincidència continuada.  

 
Per qüestions socioeducatives aquestes mesures poden ser substituïdes per d'altres, o bé per 
SBC atesa l'obligatorietat d'assistència al servei que tenen alguns infants/ adolescents. 
 

10. MECANISMES D'INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

El Centre Obert facilitarà, per escrit, als pares, mares i/o tutors legals informació sobre el 
Reglament de Règim Intern del Centre. 
 
S’informarà als pares,  mares i/o tutors del seu dret de presentar queixes i/o suggeriments que 
millorin el funcionament del Centre Obert. 
 
El Centre facilitarà la informació de qualsevol circumstància que afecti als participants o al 
funcionament del mateix Centre: 
 
- Mitjançant escrit exposat al tauler d'anuncis (informació de caire general). 
- Escrits lliurats a la família (quan es vol incidir més personalment al donar una 

informació). 
- Mitjançant entrevista, quan s'hagi de tractar assumptes relacionats amb un infant / 

adolescent i la seva família. 
- Els pares i/o tutors, quan ho creguin oportú, podran demanar parlar amb els 

responsables del Centre i se'ls haurà d'atendre abans d'una setmana. 
- Es convocaran dues reunions, de caire ordinari, amb el conjunt de pares/mares. Una a 

l’inici del curs i l'altra abans de la sortida de cap de setmana per tal d'informar de tot 
allò que relatiu al Centre Obert i la seva activitat. Si així es cregués necessari, se'n 
poden convocar altres reunions de caire extraordinari a instància del professionals del 
centre obert i/o del pares/mares. 

- Als infants/ adolescents i a les seves famílies se'ls demanarà la seva opinió, mitjançant 
una enquesta de satisfacció anual, per tal que puguin valorar el funcionament i fer 
suggeriments sobre el Centre Obert i les activitats que desenvolupa. 

 

11. CAUSES DE TANCAMENT I/O CESSAMENT DEL SERVEI 

 
Causes de tancament temporal en la prestació dels serveis del Centre Obert 
 
El Centre Obert tancarà total o parcialment quan es donin les circumstàncies següents: 
 
- Quan es plantegi una situació de perill que posi en risc l'integritat física dels 

participants i/o professionals. 
- Realització d'obres de manteniment i/o d'altres en les instal·lacions. 
- Per altres motius degudament justificats.   

 
L’acord de tancament s’adoptarà per el/la regidor/a de Serveis Socials a proposta dels 
professionals responsables del recurs.  
 
Causes del cessament del servei. 
 
El Centre Obert cessarà la seva activitat , si s'escau , en funció de les decisió motivada i 
conforme a la legislació vigent que pugi prendre el titular del servei. 



 

 

 

 

  

12.  DISPOSICIONS FINALS  

Aquest reglament de règim intern del centre obert de Vilanova i la Geltrú entrarà en vigor un 
cop hagi estat aprovat definitivament per Ple municipal. Regirà de forma indefinida fins a la 
seva modificació o derogació.  
 
S’exposarà al públic mitjançant anuncis inserits en el BOPB i en el  DOGC deixant un temps 
per presentació d’al·legacions i reclamacions, esdevenint així definitivament aprovat, procedint-
se a la publicació del seu text íntegre. 
 
Contra el mateix, que esgota la via administrativa, es podrà interposar directament recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva 
notificació, davant la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciós 
administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992. 
 
Això sense perjudici de qualsevol altra recurs que es cregui oportú. 
 
Vilanova i la Geltrú, abril 2013.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bona tarda a tothom.  Bé, avui proposem la creació d’un 
Centre Obert, que és un centre que és d’obligat establiment a la nostra ciutat 
com a població de més de 20.000 habitants, per la normativa vigent de la 
Generalitat i per la cartera de Serveis Socials.  El que proposem és una 
reordenació i reestructuració de tots els serveis que fins ara es donaven a la 
ciutat, en el que fa referència a infància i adolescència, i traspassar-los tots en 
aquest únic centre, que estaria adreçat a infants i joves de 3 a 18 anys, 
preferentment en situació de risc social, però només de manera preferent, 
perquè un 70% dels beneficiaris serien derivats des de Serveis Socials, però 
l’altre 30% serien infants i joves que haurien optat lliurement doncs per gaudir 
dels serveis socioeducatius que es donen en aquest centre. 
 
A la vegada que aprovem la creació d’aquest centre també aprovem el 
reglament que ha de regir, que tracta tots els temes habituals en aquest tipus 
de normativa, de l’admissió, els professionals que l’han de dur a terme, els 
drets i deures, i tot lo altre que és habitual en aquest tipus de normatives.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Paraules?  Senyor Claver. 



 

 

 

 

  

 
 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, entenem que anem a aprovar dues 
coses: una, la creació d’un Centre Obert; i una altra, la reorganització de certs 
serveis? 
 
BLANCA ALBÀ  
 
Sí, sí, amb la creació del Centre Obert... 
 
ALCALDESSA 
 
Quin és el dubte que té, i així la senyora Albà li especificarà. 
 
MANEL CLAVER 
 
Ho dic perquè... aviam, el Centre Obert per Llei ens correspon com a ciutat de 
més de 20.000 habitants tenir-lo, per tant, que aquest Ple haurà de votar 
favorablement un servei que ja per llei estem obligats a donar.  Per mi cap 
problema.  Però és que a la vegada el que ens està plantejant el govern és la 
reorganització de tots els serveis, de... 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, li passo la paraula, si li sembla, a la senyora Albà i li explica 
aquest dubte que té.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Crec que des de fa al voltant d’un any estem explicant aquesta 
reestructuració en Comisió Informativa, i totes les últimes actuacions que 
s’han anat fent han anat encaminades en aquest sentit.  De fet, ja tot l’any 
anterior les ludoteques concretament, i els espais joves, es van anar nodrint 
de... la majoria de beneficiaris eren derivats des dels Serveis Socials, com a 
primer pas per anar a la conversió cap al centre obert aquest.  Les últimes 
contractacions que s’han fet en els serveis de ludoteques també s’han fet en 
aquest sentit; per un termini de dos mesos, perquè hi havia un canvi en 
l’orientació de tot això.  Crec que això ho hem explicat moltes vegades, que 
era una reconversió de tots els serveis dedicats a la infància i adolescència en 
aquest únic.  Eren uns serveis que tenien molt poca utilització i que, de fet, en 
l’últim any, sí doncs que hi han hagut molts més usuaris gràcies a que hi ha 



 

 

 

 

  

hagut la derivació aquesta des de Serveis Socials com a primer pas d’aquesta 
conversió. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bé, aviam... gràcies senyora alcaldessa.  Sí, ja sé que portem un any discutint, 
però em sembla que fins fa un parell de setmanes no hem tingut clar quin era 
el projecte realment del govern.  Ara ja ho tenim una mica més clar, i per tant 
podem donar una mica més de resposta, o almenys argumentar la nostra 
resposta.   
 
La cartera de Serveis Socials 2010-2011 defineix el Centre Obert com un 
servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i 
potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo.  I compensa les 
diferències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball 
individualitzat.  Va destinat a infants i adolescents entre 3 i 18 anys, que 
requereixen suport assistencial.   
 
Aviam, el replantejament que proposa el govern en aquest sentit i té amb 
relació a la moció que després Iniciativa defensarà sobre les ludoteques, 
distingeix clarament o almenys ho entenem des d’Iniciativa, que són dos 
coses diferents un Centre Obert que l’hem de tenir, que és preventiu, tal com 
diu, de situacions de risc, d’adolescents, de 3 a 18 anys, que l’hem de tenir, i 
que per tant no cal que nosaltres l’aprovem, l’hem de tenir.  I l’altra cosa és el 
servei de ludoteques que es presta en aquesta ciutat.  Podem discutir si és el 
més o no el més eficient, però en tot cas són dues coses diferents.   
 
Per tant, nosaltres com a Iniciativa no ens podem oposar a que la ciutat creï 
un Centre Obert, perquè estem obligats, simplement perquè estem obligats i 
no ens podem oposar.  Ara, com a Iniciativa votarem en contra, perquè no 
estem d’acord amb aquesta remodelació, perquè seria una mica contradictori 
que nosaltres ara ens abstinguéssim, s’aprovés, i després no poguéssim 
defensar una moció que intenta salvar les ludoteques en aquesta ciutat, que 
considerem que és un altre servei diferenciat d’aquest, no és un preventiu les 
ludoteques, ni va dirigit a un cens prioritàriament en situació de risc, com és un 
Centre Obert.   
 
Alcaldessa, ho votem en contra. 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  Bé, en aquest sentit no podem estar més d’acord amb el que ha 
exposat el regidor d’Iniciativa, i perquè ens preocupava que des del govern 
municipal s’havia expresat la intenció d’integrar el servei de ludoteques en un 
Centre Obert.  I aleshores aquesta reconfiguració, reestructuració, de la que 
parlava la regidora, doncs volíem sapiguer què significaria, què implicaria, 
especialment pel que fa al personal que ara mateix treballa a les ludoteques i 
que ara mateix estan preocupats per la seva situació de vulnerabilitat pel que 
fa a la seva feina, per si doncs la seva formació, la que tenen com a monitors 
de lleure, pot afectar a que disposin o no del lloc de feina en els centres 
oberts. 
 
Estem d’acord... en el moment socioeconòmic, a banda de que la Llei així ho 
marca, que una ciutat de més de 20.000 habitants ha de tenir un servei de 
Centre Obert, a més a més el moment socioeconòmic així ho demana.  La 
ciutat necessita habilitar un servei com aquest, que proporciona atenció als 
menors en situació de risc, i ho ha de fer prestant serveis d’intervenció 
socioeducativa amb acolliment i atenció, tant individual com en grup.  En 
aquest sentit a Barcelona hi han experiències que funcionen, i que estan 
integrades, de Centres Oberts als diferents barris, i que de fet cohesionen la 
ciutadania d’aquests barris i valdria la pena potser de fer-hi un cop d’ull.  Ho 
deia en el sentit de que serà imprescindible, efectivament, com deia la 
regidora, la Blanca, que s’haurà de fer, de redactar, elaborar un reglament de 
funcionament, i que aquest haurà de contemplar els drets i els deures dels 
usuaris, s’haurà de marcar objectius i sobretot haurà de fixar quines 
característiques de formació han de tenir el personal que treballi en aquest 
Centre Obert.  I en aquí volíem anar a parar, no?, en ara mateix els dubtes 
que hi han pel que fa a la formació dels treballadors i si ens els poden esclarir, 
doncs potser que en treurem tots l’aigua en clar. 
 
Sí, estem d’acord des del grup municipal de la CUP de crear el Centre Obert, 
òbviament, però si s’ha de votar que –així no ho contemplàvem, segons 
enteníem de la documentació- que s’hagin de reestructurar els serveis 
municipals dins de la infància i l’adolescència, potser que en parlem, i en tot 
cas si així hauria de ser, demanaríem o que es deixés damunt la taula per 
parlar-ne més a bastament, o si només és la creació del Centre Obert, 
aleshores la CUP votarà favorablement.  Gràcies. 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ara, en tot cas, quan acabem una ronda, la regidora aclarirà tots 
aquests dubtes.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Per posicionar-nos en funció d’allò que entenem nosaltres que es 
proposa, i que és el que hem entès de l’expedient i hem entès de les 
explicacions que s’han donat, i per tant condicionarem el suport i el vot del 
nostre grup de forma favorable en aquest punt a que allò que hem interpretat 
és efectivament el que estem votant, que no és altra cosa que una: la creació 
del Centre Obert com a eina que agrupa els serveis d’infància i adolescència 
que es presten des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; això òbviament 
significa incorporar les ludoteques, però també, si no he entès malament, els 
usuaris ho seran alimentats des de Serveis Socials però amb la possibilitat 
també que altres usuaris que vulguin utilitzar les ludoteques per la via del 
lleure puguin continuar fent ús de les ludoteques.  Per tant, si els termes són 
aquests, en els que nosaltres hem entès que es basa aquesta proposta, 
nosaltres no tenim cap inconvenient en donar-hi suport. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, el nostre grup demana en primer lloc que, 
tenint en compte el que ha sortit aquí, no recordo ara si hi ha hagut algun 
membre que ho ha dit, de deixar el tema sobre la taula i aclarir una mica les 
posicions.  Si no fos així, entenem nosaltres que es posaria a votació i per tant 
allò que votaríem és en contra.  Perquè estem a favor, evidentment, de la 
creació d’un Centre Obert, ho indica per llei ja fa bastant de temps que s’està 
treballant per tirar endavant el projecte i per donar-li cos, tal com diu la 
normativa, i que tingui tot aquell recorregut possible que hauria de tenir un 
servei com aquest.  Que això impliqui la desaparició de les ludoteques, o que 
impliqui la desaparició de les treballadores que actualment hi ha a les 
ludoteques, no ho diu enlloc.  Per tant, entenc que com que es donarà 
aquesta circumstància, demanem que es deixi sobre la taula i en comisió 
informativa ens aclarim tots plegats.  Sinó votarem en contra. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora Albà. 



 

 

 

 

  

BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, avui ja em sorprèn res.  El dilluns passat sí que em va sorprendre, 
perquè després de gairebé un any, com he dit abans, de parlar-ne, creia que 
havia quedat molt clar.  Ja veig que no. 
 
Des del primer moment, a l’abril del 2011 es va demanar a la Diputació de 
Barcelona un estudi sobre els serveis dedicats a la infància i l’adolescència de 
la ciutat, el seu futur i la seva conversió en un centre obert.  Els resultats 
d’aquest estudi es van presentar l’abril del 2012, i en Comisió Informativa en 
vem parlar als voltants de maig-juny-juliol.  Vem presentar un quadre en el que 
explicàvem tots els serveis que hi havien i com quedarien transformats.  Vem 
dir que ja en l’últim any les ludoteques havien funcionat en quant a nombre 
d’usuaris perquè s’hi havia derivat com a primer pas cap a aquest futur Centre 
Obert, molts usuaris de Serveis Socials. 
 
Estic repetint el que he dit abans, però és que no acabo de veure que fins ara 
no en parlem, quan jo crec que totes les actuacions que hem fet han anat en 
aquest sentit.  En el pressupost no hi ha pressupost per a ludoteques, hi ha 
pressupost per a Centre Obert.  Els espais en què ho fem són els mateixos 
espais en què fèiem les ludoteques, per tant no tenim tants espais a la ciutat 
per fer els dos serveis, a banda que les ludoteques no tenen subvenció, era 
un servei infrautilitzat, sota mínims totalment, per tant jo crec que totes les 
actuacions de l’últim any, per no dir els dos últims anys, han anat 
encaminades cap aquí i crec que no he amagat res, que estava molt clar la 
conversió de tota una sèrie de serveis en un únic.  Aquest únic servei, com he 
dit abans, té un 70% de beneficiaris que vindran derivats de Serveis Socials, 
però l’altre 30% no.  Crec que això ja dóna una idea de quins tant per cents 
s’aniran cohesionant dintre d’aquest servei.   
 
No ho sé... les titulacions, el tema de titulacions, n’hem parlat, però és que 
moltíssim, amb les mateixes persones afectades, amb els sindicats, amb 
comisions informatives, ha sortit ja en plens.  Clar, en el moment... jo entenc 
on està una mica el problema, no tant en el servei i la necessitat del servei de 
ludoteques, sinó en la necessitat de mantenir aquestes persones com a 
treballadores.  Jo... m’agradaria dir que penso que no m’agrada buscar-me 
problemes, ja me’n vénen prous sous, sense buscar-me’ls, i per a mi el més 
fàcil hagués sigut doncs poder seguir comptant amb aquests professionals, 
amb les persones que ho han estat desenvolupant fins ara, perquè no hi ha 
cap queixa amb el servei que han estat donant, però de la mateixa manera 
que per conduir autobusos es necessita tenir un determinat carnet, o per fer 
un transplantament de fetge s’ha de ser metge, doncs per portar endavant un 
Centre Obert s’ha de ser educador o integrador social.  I hem remogut cel i 
terra per intentar reconduir això d’alguna manera, demanant que com a mínim 



 

 

 

 

  

les persones que estan estudiant aquestes titulacions poguessin tenir una 
moratòria per mantenir-les, però això no ha estat possible.  Miracles no en 
podem fer i per tant s’haurà de contractar unes persones diferents.  Se’n van 
unes al carrer i n’entren unes de noves, lamentant-ho molt, però no tenim altra 
solució. 
Si tot això no ha estat clar al llarg d’aquest any, doncs ho haurem de deixar 
sobre la taula i tornem-ne a parlar, però la situació actual és aquesta. Estem 
gairebé fora de termini perquè al setembre puguem tenir el Centre Obert, les 
ludoteques o el que sigui, perquè és que en aquest moment no tenim res i el 
que tenim pressupostat és un Centre Obert, que és el que té subvenció de la 
Generalitat i és el que ens estan reclamant ja des de fa més de dos anys.  Per 
tant, no ho sé... si s’ha de deixar sobre la taula, deixem-ho, però jo crec que 
portem un any treballant-hi i dos que s’està parlant en aquest sentit.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Claver i després senyora Rius. 
 
MANEL CLAVER 
 
Un comentari, respecte al que ha dit la regidora Albà.  Aviam, l’augment 
d’assistència a ludoteques coincideix no només per la derivació de Serveis 
Socials, sinó també perquè a partir d’un moment determinat van ser gratuïtes 
exclusivament.  Entenem de que en la situació que pateixen moltes famílies 
que sigui gratuïta és el que ha ajudat a impulsar la més assistència, no només 
la derivació de Serveis Socials. També volem puntualitzar: nosaltres creiem 
que ha d’existir aquests dos serveis a la ciutat i que no han de ser dugues 
entitats estanques, tancades en si mateixes, sinó que poden treballar 
conjuntament.  L’únic que estem dient és que el Centre Obert té un objectiu 
determinat, determinat per una Llei, i les ludoteques –després en parlarem, en 
una altra moció- té un altre servei que també el pot donar aquesta ciutat.  Res 
més, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Bé, des de la CUP també defensem la coexistència de servei de centres 
oberts i també els equipaments de ludoteques, que són totalment diferents i 
que entenem i necessiten un personal diferent.   
 



 

 

 

 

  

En aquest sentit, en el tema dels professionals, desconec si s’han tingut 
reunions amb els professionals de les ludoteques, però a nosaltres se’ns ha 
manifestat que tenien absolut desconeixement de la seva situació, això és el 
que se’ns ha manifestat.  Que en tot cas alguns d’ells sí que ja s’estaven 
formant com a educadors socials, com a treballadors socials, però que no 
tenien la certesa de que es podrien assegurar el seu lloc de feina perquè 
tenien el curs de monitors de lleure i això no els hi assegurava un lloc de feina 
en els centres oberts.  Aleshores això potser es podria parlar, es podria 
informar més, però en tot cas si desconeixien aquesta moratòria, potser que 
se’ls hi hagués fet arribar. 
 
I segons el reglament que s’està portant, l’equip de professionals l’ha marcat 
l’equip de govern o és el reglament que és el que s’utilitza des de la 
Generalitat?  El de la Generalitat.  Aleshores aquí no hi ha lloc per als 
monitors de lleure? 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Contesto? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, i tant. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  A veure, els monitors de lleure hi poden ser sempre que hi hagi 
els integradors i educadors socials, és un servei extra, per dir-ho d’alguna 
manera.  Si es fan activitats extraordinàries, llavors sí que hi poden intervenir 
els monitors de lleure, però sempre quan tinguem a la vegada l’integrador o 
educador social.  Llavors, en aquest moment clar, no tenim capacitat 
econòmica per fer més activitats de les mínimament necessàries.  I aquest és 
el problema, que per fer funcionar el Centre Obert no es necessiten els 
educadors de lleure, sinó els integradors i educadors socials.   
 
De tota manera, vista la situació ho haurem de deixar sobre la taula, però no 
sé, potser haurem de convocar un Ple extraordinari per això, perquè clar, és 
que no... sinó al setembre no tindrem res. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, és que a veure, aquí el que portem a aprovació és la creació del Centre 
Obert, senzillament no tindrem res al setembre, entenc que és lo que està 



 

 

 

 

  

dient la regidora.  Més enllà... a veure, per tant jo fins i tot crec que ho portaria 
a votació, perquè és que sinó...  
 
Em demanen paraules.  Sí, senyor Martorell i senyor Sánchez. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Bé, jo només dir que el dia 22 d’abril, em sembla que vam fer l’última Comisió 
Informativa, o la penúltima, en la que es va posar sobre la taula aquesta 
qüestió de com acabarien, podrien acabar les monitores de les ludoteques.  
Per tant, en aquell moment es va generar una conversa, que també va sortir 
això d’un any.  Hi ha moltes coses que es parlen d’un any i dos.  Abans hem 
aprovat un tema del Pla General que fa un munt de temps que n’anem parlant 
i anem a poc a poc.  Vull dir que per posar-nos d’acord ens hem de posar 
d’acord tots plegats i ho hem de veure bé.  I les propostes s’aproven en el Ple 
i s’aproven si hi ha una majoria suficient perquè hi està d’acord o perquè tots 
plegats estem convençuts, però aquests dubtes, aquests dubtes que van 
sorgir a la Comisió Informativa no s’han aclarit i per això demanem deixar-ho 
sobre la taula.  I per això no tenim clar que tots aquells canvis que s’havien fet 
fa un any en el qual nosaltres no compartíem, però que no s’ha portat a 
aprovació enlloc més, perquè s’ha anat dient, s’ha anat fent, i que entenc que 
l’equip de govern pugui estar satisfet d’aquest canvi, si això no ho poso en 
dubte, però és veritat que al moment en què es porta l’aprovació d’aquest 
Centre Obert és avui, i que aquesta aprovació implica un efecte col·lateral no 
desitjat, i que implica una gent, doncs home... i un servei i una manera de 
veure l’educació en el lleure a la ciutat, home, no ho compartim, no voldrà que 
puguem acceptar una cosa que no compartim, és per això que ho explicitem.  
I pot estar convençuda des de fa un any del tema, però les coses són així, 
hem d’estar d’acord una majoria suficient. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord. El senyor Sánchez havia demanat la paraula també. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Jo només una petita intervenció, perquè abans que la senyora Albà jo havia 
estat regidor de Serveis Socials, i vaig ser el regidor de traspàs, per 
entendre’ns, amb el govern anterior, i per tant matisar alguna de les 
afirmacions que aquí s’han dit, perquè crec que tinc la informació com per dir-
la, no?  Aquest no és un projecte d’aquest govern, la creació d’un Centre 
Obert i que les ludoteques es convertirien en Centre Obert, que les ludoteques 
es convertirien en Centre Obert no és un projecte d’aquest govern, és un 
projecte que ja es va iniciar amb el govern anterior, és exactament així, és 



 

 

 

 

  

exactament així.  Bueno, vostès diran que no, jo deixi’m que els hi dongui la 
meva opinió i el meu coneixement, perquè així m’ho va traspassar la regidora 
anterior.  Llàstima que no hi sigui present, però és així, i a part consta 
documentalment d’aquesta manera i tècnicament es pot asseverar el que estic 
dient.   
 
El problema aquí no és, crec jo, entenc, que la ciutat necessiti un Centre 
Obert, és que hi ha la necessitat des de fa quatre anys, és que el problema és 
que no es va dur a terme quan s’havia de dur a terme el Centre Obert.  I es va 
decidir fer una ludoteca en el seu moment, perquè des del punt de vista 
econòmic també era molt més econòmic tenir una ludoteca... i tant!, senyora 
Sánchez, és exactament així, perquè el cost d’un educador social i el cost d’un 
educador no és exactament el mateix que el cost d’una persona que fa de 
monitor de lleure.  Des d’aquest equip de govern, des del primer moment, des 
del primer moment que se’ns traspassa l’activitat amb relació amb aquest 
canvi des del punt de vista tècnic, ja es comença a treballar –han passat dos 
anys, no dos mesos-, també amb els professionals que portaven fins ara les 
ludoteques, per assabentar-se de que aquesta situació es podia produir, i que 
calia que aquesta gent tingués una formació determinada per poder complir 
els estàndards de qualitat que determina la Generalitat sota una Llei.  Vull dir, 
ja es va avisar en el seu moment que això aniria per aquest camí i això s’ha 
anat parlant amb l’oposició i amb els professionals des del primer dia.   
 
Si vostès el que ens plantegen és que a banda de que hi hagi un Centre Obert 
hi hagi ludoteques, doncs aquesta és una altra discusió, però la discusió que 
avui crec que racionalment hem de plantejar en aquest Ple és si des del punt 
de vista polític volen o no volen que des d’aquest equip de govern es pugui 
complir la Llei, que és disposar d’un Centre Obert, que des del nostre punt de 
vista –i això sí que és un punt de vista polític- és molt més necessari disposar 
d’un Centre Obert que no d’una ludoteca, perquè el Centre Obert va 
estrictament dirigit a aquelles persones que estan molt més en risc d’exclusió 
social que no pas la ludoteca, que no té aquest requeriment ni és la seva 
fórmula jurídica creada a tal efecte. 
 
Per tant, home, jo comparteixo el que diu la regidora i ara he volgut intervenir 
perquè era el regidor anterior, i crec que aquesta continuïtat hi era i és evident 
que de les primeres coses que vaig fer quan vaig accedir a la Regidoria, 
parlant-ho amb la regidora anterior, era que es transformarien les ludoteques 
en Centres Oberts.  Ara, si vostès canvien d’opinió, que tenen tota la 
legitimitat del món per canviar d’opinió, però no ens poden dir en aquest 
govern que aquest tema és un tema que ha sortir ara de la... que ens ho hem 
tret de la xistera, perquè no és així, perquè és un tema que ja té un progrés 
polític anterior a que aquest govern arribés al poder, en aquest sentit, que 
arribés al govern.  I per tant, home, els hi demanaríem com a mínim un punt 



 

 

 

 

  

de rigorositat en el debat, en el sentit de que tinguem clar que si avui el que 
volen votar vostès de l’oposició -amb tota la legitimitat del món de fer-ho, eh?- 
és votar en contra de la creació d’un Centre Obert, doncs resultarà que 
aquesta ciutat no podrà ni complir la Llei, ni disposar d’un servei, després 
podrem discutir en un altre foro o d’una altra manera, o vostès poden 
presentar una moció, o ens ho poden plantejar amb una modificació 
pressupostària, poden fer-ho perfectament, que hi hagi un servei de 
ludoteques a la ciutat preveient quin altre servei des del punt de vista 
econòmic hem de deixar de fer.  Però el que vostès estan plantejant amb la 
seva negativa a la votació és que no tinguem un Centre Obert, sincerament. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Elena, havia demanat la paraula.  
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, parlant de rigor, perquè hi ha dos afirmacions que s’han fet en el Ple i que 
no s’havien fet fins ara, diguem-ne.  Una -si m’equivoco rectifico-, una és dir 
que el govern anterior ja ho tenia previst fer.  Home, hem parlat de les 
ludoteques dies i dies en el Ple municipal, amb mocions, amb... i aquest tema 
no havia sortit.  I hem parlat de ludoteques i aquest tema no havia sortit.  I 
clar, que es digui dos anys després, amb la regidora a l’altra punta del món, 
doncs d’acord, molt bé, però escolti, del que hem estat parlant durant un any 
és de la situació de les ludoteques.  Nosaltres hem presentar diverses 
mocions amb relació a això, vam demanar que hi hagués una continuïtat, una 
subrogació amb les empreses noves que portaven el servei.  I al final no es va 
produir, malgrat ho vam aprovar, em sembla, en un Ple, i al final no es va 
produir. 
 
Després vam dir... si la senyora Riba té alguna cosa a dir, jo paro i que... 
perquè segur que ens il·luminarà sobre el particular, però...  D’acord, pues 
continuo. 
 
I per altra banda, parlant de les ludoteques és el que hem estat parlant durant 
aquest temps i aquí s’ha fet una segona afirmació que no s’havia fet mai, ho 
sento, en aquest Ple, quan hem parlat la tira de vegades sobre les ludoteques, 
i és que aquestes persones no tenien la qualificació es prescindiria dels seus 
serveis.  Però si jo he estat aquí a fora, amb els representants sindicals i tots 
els grups, i vostès dient que el seu lloc de treball no estava en risc.  Però si 
això se’ls ha dit trenta-set vegades, una i una altra vegada, i al final resulta 
que se’ns informa avui pues que noi, que què hi farem, que aquests se 
n’aniran fora i que n’entraran uns altres.  Que més o més, i si no és així, 
Blanca... però em sembla que és el que ha expresat la regidora.  Doncs 



 

 

 

 

  

nosaltres no estem d’acord, però em sembla que és coherent amb les no sé 
quantes mocions que hem presentat demanant la continuïtat d’aquest servei.  
Té una certa llògica, es pot estar d’acord o no, però aquesta afirmació taxativa 
que una cosa va per l’altra, ostres, això no s’havia fet mai.  No s’havia dit mai 
que una cosa anava per l’altra, i mira que n’hem parlat vegades de les 
ludoteques aquí! 
 
ALCALDESSA 
 
En tot cas estem parlant de la creació del Centre Obert, eh? 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas jo reitero, jo he explicat també al senyor Santi Rodríguez, el regidor; 
vostès diuen que avui estem aprovant solsament la creació del Centre Obert, 
però en la intervenció i en l’exposició de motius i en la intervenció que ha fet la 
regidora, no és solsament la creació del Centre Obert, que ja li hem dit que no 
tenim cap problema en que es creï un Centre Obert com toca i mana 
legalment, sinó que és la reorientació de tota l’atenció a la infància i a 
l’adolescència, la reorientació, des d’una visió exclusivament assistencial i 
social.  Aquest és el nostre punt i per això hem presentat la moció i en el sentit 
que perdem tota una vesant d’objectius educatius i de lleure, i aquí és el gran 
problema que veiem, és que ara anem a crear un servei que té necessitat 
d’unes professionals de la vesant social.  I teníem ara unes ludoteques que 
venien professionals de la vesant del lleure i l’educació.  I evidentment tenim 
un problema, no poden continuar.  I això és el que hem estat discutint i 
presionant a través de les mocions, i la crítica era també les persones que 
estaven treballant en el servei de ludoteques, nosaltres no tenim cap 
inconvenient si es poden incorporar en una nova reordenació i coordinació on 
atenguem la part de lleure i on atenguem evidentment la part d’atenció social, 
és evident.  Però avui el que s’aprova no és solsament el Centre Obert, sinó la 
reorientació del servei.  Això ho ha dit la regidora, vostè ha arribat, senyor 
Sánchez, s’ha incorporat una mica tard en el Ple, és la presentació que ha fet 
la regidora i l’exposició de motius, i per tant, perdoni’m, però en aquesta 
reorientació no estem d’acord, o volem parlar-ne més. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, alguna paraula més?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 



 

 

 

 

  

Sí, bé, intervindré jo també, perquè el tema ludoteques doncs depèn 
d’Educació, en el qual hi ha la senyora Rius com a regidora de la CUP i el 
tema de Centres Oberts doncs és Serveis Socials, on hi sóc jo a la Comisió 
Informativa. 
 
Dir vàries coses.  La primera, quan se’ns deia de... home, és que lo del canvi 
a Centre Obert ja estava al pressupost 2012.  El pressupost que van aprovar 
vostès solets, vull dir, no ens fagin coresponsables d’un pressupost que cap 
altre grup els hi va donar suport.   
 
Entrant al tema, creiem que hi han dos problemes principals, el primer és el 
servei.  D’acord?  De si volem preservar o no volem preservar un servei de 
ludoteques, o un espai de ludoteques.  Nosaltres entenem, i tal com s’ha dit 
ara, que no és el mateix doncs educar en el lleure i que certs infants doncs 
tinguin un espai fora de l’escola doncs on se’ls pugui educar en el lleure, i un 
altre tema són les polítiques més assistencials.  Per tant, nosaltres creiem que 
aquest servei de ludoteques l’hauríem de mirar de mantenir, hauríem de mirar 
sota quins criteris, en quin espai, si amb el mateix volum, no amb el mateix 
volum, però creiem que això és algo que hauríem de discutir entre tots.  Per 
això nosaltres els demanaríem, ja que entenem que l’aprovació d’aquest punt 
porta associat directa o indirectament l’eliminació de les ludoteques, que ho 
puguem parlar una miqueta.  I si corre tanta pressa i hem de fer un Ple 
extraordinari d’aquí dugues setmanes, doncs per això estem aquí i al final ens 
devem als ciutadans.   
 
I per una altra banda entenem que l’altre conflicte és el conflicte laboral, el 
conflicte dels treballadors.  S’ha dit que fa quatre anys que això ja hauria de 
ser un Centre Obert.  Estic convençut que si als 16 treballadors fa quatre anys 
se’ls hi hagués dit: escolteu, que us heu de treure aquesta formació, avui en 
dia la tindrien.  Pel que nosaltres hem pogut parlar amb ells, no se’ls hi va dir 
ni fa dos anys.  De fet, nosaltres ens vem assabentar fa una setmana de que 
no hi hauria una moratòria per a aquells que ho estiguessin estudiant, o sigui, 
que estiguessin ja formant-se.  Per tant, si nosaltres ens hem assabentat fa 
una setmana i entenem que el govern també, òbviament els treballadors es 
pensen o es pensaven que aquells que estaven fent aquests cursos podrien 
seguir mantenint el seu lloc de treball.   
 
Per tant, entenem que sent un tema que està portant tanta controvèrsia, que 
dels 16 treballadors diria de memòria n’afecta a 13, que es podrien quedar 
sense feina, doncs home, com a mínim parlem-ne, valorem si el servei de 
ludoteques és necessari, és imprescindible, és positiu per una part dels 
infants, sobretot en aquesta situació de crisi, doncs que tinguin accés a un 
altre tipo de lleure, a un lleure doncs més controlat, i que per tant doncs 



 

 

 

 

  

puguin tenir aquest espai i aquest servei, i que en tot cas doncs quan ho 
haguem parlat decidim què fem i com ho aprovem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies alcaldesa.  Bàsicament per reafirmar el nostre posicionament, no 
només pel que ha explicat el govern, sinó a la vista de l’expedient.  I sentim 
interpretacions de que es tenquen serveis a la ciutadania, i això no és el que 
es desprèn dels acords que s’adopten en aquest punt, i per tant el nostre grup 
vol deixar clar la seva disponibilitat a votar favorablement aquesta proposta 
que porta el govern, amb el convenciment, no ja només per les paraules del 
govern, sinó per la via dels acords que es porten a votació i que se sotmeten a 
acord del Ple, de que la creació del Centre Obert no suposa que les 
ludoteques, que sí que s’integren dintre del Centre Obert, puguin deixar de 
prestar servei a la resta de la ciutadania que no sigui des del punt de vista 
socioeconòmic.   
 
No, escolti’m, si volen... jo he demanat la paraula simplement per ratificar-ho, i 
tinc l’expedient davant.  Crec que no és necessari que el llegeixi textualment, 
però insisteixo, ratifico que l’acord i l’exposició de motius diu just allò que 
nosaltres pensàvem que estàvem votant, i per tant mantenim el nostre 
posicionament. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Jo també, com passa amb el regidor Sánchez, com que jo també tenia 
aquesta responsabilitat abans que la regidora Blanca Albà, sí que voldria com 
a mínim puntualitzar tres elements, no?  Partint de la base de que estic segura 
de que tots els que estem aquí tenim la mateixa voluntat, la mateixa voluntat i 
la mateixa idea de que el que volem és donar els màxims serveis a la 
ciutadania, i que tots estem discutint perquè el que ens falten són recursos 
econòmics.  Per tant, partint d’aquesta base, el que sí que voldria fer la 
reflexió és que quan jo entro a la Regidoria, com l’Àrea de Joventut depenia 
de la meva Regidoria, em trobo just amb que s’està fent el concurs, 
començava tot just el concurs, les bases del concurs ja estaven redactades i 
jo em trobo pràcticament amb les pliques del concurs de les ludoteques.  



 

 

 

 

  

Quan jo pregunto com és que és una cosa que es fa per dos anys i no per 
quatre com s’havia fet fins ara, la resposta que se’m dóna en aquest traspàs 
de l’anterior govern és: no, es fa només per dos anys, que és el temps que 
trigarem a tenir els centres oberts.  Per tant, jo també vaig entendre que 
aquesta era la voluntat i per això només es va fer el concurs per dos anys.  Us 
sóc sincera, tots els anteriors eren per quatre, eren de legislatuva.  I en canvi, 
quan jo em trobo amb les pliques fetes, és a dir, jo no participo en com s’ha de 
fer el concurs ni quant de temps ha de durar, perquè ja està engegat el 
procediment.  Punt u. 
 
Punt dos.  També m’agradaria puntualitzar.  Realment les ludoteques tenien 
molt poc servei, hi anaven poquíssims nanos, i ens podem adreçar a les 
informacions que tenim perquè les tenim puntualment mes a mes.  Quan hi ha 
el canvi de tendència?  Quan jo em donc compte de que allò així no funciona, 
de que d’aquesta manera no tenia sentit estar doncs hores i hores un servei 
obert amb tan poca canalla, quan la ciutadania tenia una necessitat tan gran, 
tan gran de tenir un centre on poder portar critatures.  Jo mateixa em persono 
en una ludoteca, jo mateixa hi vaig a veure, a intentar esbrinar per què no hi 
anaven nens, i quan hi arribo i em trobo amb una senyora que em diu... jo li 
pregunto amb una senyora, immigrant, per cert: “per què no entra el seu fill 
aquí dintre?”, i diu: “es que tengo tres y por un euro y medio solo puedo entrar 
a uno y los otros dos me los llevo para casa”.  Aquell dia vaig entendre que 
allò no podia continuar d’aquesta manera i que havíem de fer un canvi de 
model.  El model quin era?, és que el model era el del Centre Obert.  
Justament és el model que estem proposant aquí.   
 
Si per un tema de que falti temps per discutir, ho voleu deixar sobre la taula, 
doncs ho deixarem, només faltaria, perquè la voluntat la tenim tots la mateixa, 
que és d’aprovar una cosa bona per a la ciutadania.  Per tant, en quansevol 
cas sí que volia especificar aquests dos punts i permeteu-me un tercer.  Va 
haver-hi un canvi d’empresa i, com sabeu, es va fer la prorrogació de les 
treballadores.  En tot moment es va exigir a la següent empresa que es 
tingués que quedar amb les mateixes treballadores que portaven el servei, i va 
ser una necessitat i una decisió d’aquest govern municipal de mantenir a les 
set treballadores, les set treballadores de les ludoteques.   Però en quansevol 
cas ja no estem parlant de les set treballadores, estem parlant de setze 
treballadores que formarien aquest nou concepte de servei.  Jo lamentaria 
molt, i crec que la ciutat perdria molt, si per un tema diguem-ne de 
personalismes o per un tema de desencontres, diguem-ho així, de 
desencontres, perdéssim l’oportunitat de tenir un servei que és el que 
realment fa falta i que és amb un postulat més assistencial i més de servei 
social, perquè lamentablement és aquest l’objectiu.  Si tinguéssim més 
recursos, oi, tant!, quantes més coses millor.  La pena que tenim tots aquí 
junts és que no en tinguem més, de recursos. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Doncs per tant, vist el que s’està parlant i amb la voluntat 
d’aquest govern d’esgotar les vies de discusió -la senyora regidora em sembla 
que ha demanat la paraula-, però ho deixarem sobre la taula i bé, com que 
aquest govern té la ferma voluntat de que pugui haver a la nostra ciutat un 
Centre Obert, si se’ns esgoten els terminis haurem de buscar la manera 
d’aprovar això quan pugui ser, però evidentment, si desitgen... si creuen que 
s’ha de parlar més, parlem més.  Ara, intentarem fer lo possible perquè no es 
perdi aquesta oportunitat de que aquest Centre es pugui obrir.  Ho deixem 
sobre la taula, lamentant que això no es pugui aprovar avui. 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 

 16. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23/04/2013, D’ATORGAMENT 
D’UN AJUT ECONÒMIC ALS CENTRES DE LA CIUTAT. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local del 23 d’abril de 2013 va prendre l’acord 
d’atorgar un ajut econòmic als centres de la ciutat, que així ho han demanat, 
que els ajudi a sufragar una part de les despeses que els ocasiona 
l’ensenyament de la natació als escolars del centre dins l’horari lectiu. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat del Ple de la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
“ÚNIC. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 23 d’abril de 2013, 
que diu literalment el següent: 
 

ACORD 
 

PRIMER. Atorgar un ajut econòmic als centres de la ciutat, que així ho han 
demanat, que els ajudi a sufragar una part de les despeses que els ocasiona 
l’ensenyament de la natació als escolars del centre dins l’horari lectiu.  Segons 
el detall: 
 



 

 

 

 

  

 
- I.E.S BAIX A MAR                      92,25 €   
- ESCOLA SANTA TERESA        2.103,30 €   
- CLUB ESPORTIU ALFA                   221,40 € 
- AMPA ESCOLA CANIGÓ                3.977,10 €   
- AMPA ESCOLA COSSETÀNIA                              2.781,00 €   
- ESCOLA EL CIM                 4.737,60 €  
- CEIP GINESTA       3.280,50 €  
- AMPA CEIP ÍTACA      2.403,00 €   
- ESCOLA LA PAU                  3.935,70 €  
- ESCOLA L’ARJAU         3.704,55 €  
- AMPA ESCOLA LLEBETX         2.859,30 €  
- AMPA ESCOLA PASÍFAE     2.025,00 €  
- AMPA ESCOLA POMPEU FABRA    3.351,15 €  
- AMPA SANT JORDI     4.341,60 € 
- ESCOLA VOLERANY               4.698,00 € 
 
- IES MANUEL DE CABANYES        110,70 € 
- MANCOMUNITAT           571,95 € 
- IES DOLORS MALLAFRÈ I ROS         55,35 € 
- ESCOLA PIA         931,50 € 
 
Total                                    46.180,95 € 
 
 
SEGON. Aquestes quantitats aniran a càrrec de la partida 33.341.48100 
Beques, del vigent pressupost ordinari de la Regidoria d’Esports. 
 
TERCER. Ratificar pel Ple el present acord.“ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies.  Bé, aquest ajut econòmic és la part de subvenció que donem als 
centres escolars de Vilanova per pagar la diferència que hi ha entre el preu 
bonificat que paguen les famílies i el preu públic que és el que té el curs 
escolar.  Són els cursets de natació que es realitzen a les instal·lacions del 
Parc del Garraf, són les subvencions anuals que s’han donat sempre. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Alguna paraula? 



 

 

 

 

  

 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat.  Moltes gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents.  En aquesta 
votació ja hi és present el senyor Francesc Xavier Sánchez Vera. 
 
 

 17. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. PROPOSTA DE SIGNATURA DEL CONVENI 
D'ACTUACIONS ENTRE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA 
GELTRÚ I PORTS DE LA GENERALITAT PER A LA 
COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ EN LA REFORMA DE LA 
ZONA DE RIBERA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
I.   Que Ports de la Generalitat té per objecte gestionar el domini públic portuari 
de la Generalitat que té adscrit, de conformitat amb el que disposen els articles 
7 i 10 de la Llei de Ports esmentada, dins del qual hi figura el port de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
II. Que correspon a Ports de la Generalitat, entre les funcions que té atribuïdes, 
les d’organització, gestió i administració dels ports que té encomanats, de 
conformitat, amb el que disposa l’article 8 de la Llei 5/1998 de 17 d’abril, de 
ports de Catalunya. Entre les directrius generals d’actuació de Ports de la 
Generalitat hi figura la integració dels ports i les instal·lacions portuàries en el 
seu entorn social i municipal, així com la modernització i millora permanent de 
les infraestructures, instal·lacions i serveis portuaris. 
 
III. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú te interès en col·laborar i participar 
en el desenvolupament previst en la zona de ribera del port, així com en la 
rehabilitació d’un edifici antigament destinat a drassanes que ha revertit a Ports 
de la Generalitat per venciment del termini concessional, per tal de 
desenvolupar un equipament social, cultural i de promoció econòmica  que 
impulsi el desenvolupament del Barri de Mar i que doni a conèixer l’activitat 
portuària del municipi de Vilanova i la Geltrú, i per això es fa necessària la 
rehabilitació de l’esmentat edifici. 
 
IV. Que l’Ajuntament ha redactat una memòria valorada de rehabilitació de 
l’immoble, pendent de redacció de projecte executiu, amb el títol de 
Equipament espai drassanes “Cal Morató”,  amb un pressupost d’execució per 
contracta estimat  de 1.544.200 €. 



 

 

 

 

  

 
V. Que l’Ajuntament té la possibilitat d’aconseguir uns ajut del Departament de 
Governació (PUOSC), per l’anualitat 2013, i amb un import de 500.000 € i del 
Pla d’Acció Municipal de la Diputació de Barcelona, per les anualitat 2013 i 
2014, i amb un import de 900.000 € per l’execució de l’obra. 
 
VI. Que ambdues parts, Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, consideren d’interès per a l’exercici de les seves respectives 
competències regular determinats aspectes de col·laboració en relació a 
l’execució de l’obra de rehabilitació de l’edifici de drassanes del port de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atesos els articles 66.2 i 71.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar el conveni d’actuacions entre l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i  Ports de la Generalitat per a la col·laboració i coordinació en la 
reforma de la zona de ribera del port de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Impulsar la tramitació administrativa per a la modificació del Pla 
Especial del Port per a fer possible la rehabilitació de l'edifici antigament 
destinat a drassanes i destinar-lo als usos socials, culturals i de promoció 
econòmica que impulsi el desenvolupament del Barri de Mar. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa per signar els documents que siguin necessaris 
per a l’efectivitat d’aquest acord.” 
 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRU I  PORTS DE LA 
GENERALITAT PER A LA COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ EN LA REFORMA DE  
LA ZONA DE RIBERA DEL PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
 
A Vilanova i la Geltrú a xxx  d’abril de 2013 
 
REUNITS 
 



 

 

 

 

  

D’una part, la Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
D’una altra, la Sra. Dolors Rodríguez i Muñoz, gerent  de Ports de la Generalitat en 
virtut de nomenament del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 1 
de desembre de 2000, publicat en el DOGC número 3286 de 15.12.2000. 
 
INTERVENEN 
 
La primera, Sra. Neus Lloveras i Massana, en exercici de la competència que li 
atribueix la legislació vigent com a Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
autoritzada pel Ple de la Corporació de data xxxx de 2013; assistida pel secretari de la 
Corporació, Sr. Isidre Martí Sardà. 
 
La segona, Dolors Rodríguez i Muñoz, en nom i representació de Ports de la 
Generalitat actuant, en virtut de les funcions delegades per resolució de data 18 de 
novembre de 1998, sobre delegació de funcions del president de Ports de la 
Generalitat en la gerència, publicat en el DOGC de 26.11.1998. 
 
MANIFESTEN 
 
Que Ports de la Generalitat és una entitat de dret públic de les previstes a l’article 1.b.) 
del Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, creada per la 
Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya, i té per objecte gestionar el domini 
públic portuari de la Generalitat que té adscrit, de conformitat amb el que disposen els 
articles 7 i 10 de la Llei de Ports esmentada, dins del qual hi figura el port de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
Que correspon a Ports de la Generalitat, entre les funcions que té atribuïdes, les 
d’organització, gestió i administració dels ports que té encomanats, de conformitat, 
amb el que disposa l’article 8 de la Llei 5/1998 de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
Entre les directrius generals d’actuació de Ports de la Generalitat hi figura la integració 
dels ports i les instal·lacions portuàries en el seu entorn social i municipal, així com la 
modernització i millora permanent de les infraestructures, instal·lacions i serveis 
portuaris. 
 
Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú te interès en col·laborar i participar en el 
desenvolupament previst en la zona de ribera del port, així com en la rehabilitació d’un 
edifici antigament destinat a drassanes que ha revertit a Ports de la Generalitat per 
venciment del termini concessional, per tal de desenvolupar un equipament social, 
cultural i de promoció econòmica  que impulsi el desenvolupament del Barri de Mar i 
que doni a conèixer l’activitat portuària del municipi de Vilanova i la Geltrú, i per això 
es fa necessària la rehabilitació de l’esmentat edifici. 
 
Que l’Ajuntament ha redactat una memòria valorada de rehabilitació de l’immoble, 
pendent de redacció de projecte executiu, amb el títol “Equipament espai drassanes 
“Cal Morató””, amb un pressupost d’execució per contracta estimat de 1.544.200 €. 
 



 

 

 

 

  

Que l’Ajuntament té la possibilitat d’aconseguir uns ajut del Departament de 
Governació (PUOSC), per l’anualitat 2013, i amb un import de 500.000 € i del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Barcelona, per les anualitat 2013 i 2014, i amb un 
import de 900.000 € per l’execució de l’obra. 
 
Atès l’exposat, ambdues parts, Ports de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, consideren d’interès per a l’exercici de les seves respectives competències 
regular determinats aspectes de col·laboració en relació a l’execució de l’obra de 
rehabilitació de l’edifici de drassanes del port de Vilanova i la Geltrú, de conformitat 
amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Clàusula 1.- OBJECTE. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir i regular un marc de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Ports de la Generalitat, pel que fa a l’àmbit del 
moll de ribera i de l’edifici de drassanes, per tal de realitzar les obres de rehabilitació 
del mateix i gestionar el seu funcionament, així com per poder desenvolupar amb 
eficàcia les seves activitats futures, mitjançant la corresponent concessió 
administrativa. 
 
Clàusula 2.- ACTUACIONS A REALITZAR. 
 
L’objecte d’aquest conveni es desenvoluparà mitjançant dues actuacions: 
 
∗ 2.1. Presentació i tramitació d’una concessió administrativa com a títol per a 
l’explotació de l’antic edifici de drassanes del port. 
∗ 2.2. Rehabilitació de l’edifici de drassanes del port de Vilanova i la Geltrú i 
condicionament com a espai de pública concurrència pel que fa a equipaments, 
accessos, emergències i serveis. 
 
Clàusula 3.- TRAMITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
Les parts consideren d’interès pel municipi de Vilanova i la Geltrú unir esforços per tal 
de coordinar l’oferta cultural del municipi, en la promoció de la seva activitat portuària, 
per la qual cosa consideren d’interès la participació conjunta en el projecte de reforma 
de l’ Espai Drassanes del port de Vilanova i la Geltrú, amb destí a usos ciutadans, 
culturals, cívics, associatius i de promoció  turística i econòmica de la façana marítima 
de Vilanova. 
 
La concessió  es tramitarà d’acord amb les prescripcions i procediments establerts en 
la Llei 5/1998 , de 17 d’abril de Ports de Catalunya, així com la resta de normativa 
complementària que sigui aplicable. 
 
Per fer-ho possible, l’Ajuntament es compromet a impulsar la tramitació per a la 
modificació del Pla Especial del Port per a fer possible l’ús de la nau en els termes 
que es concreten en el present conveni. En el cas què, per motius de legalitat o per 



 

 

 

 

  

intervenció d’altres administracions competents, aquesta modificació no es pogués dur 
a terme, el conveni quedarà resolt sense responsabilitat per part de l’Ajuntament. 
 
Clàusula 4.- REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE DRASSANES DEL PORT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
4.1. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a redactar, una vegada disposi 
de la corresponent concessió administrativa, el projecte executiu definitiu de 
rehabilitació de l'esmentat edifici. En el cas què, finalment, no es concedís la 
concessió administrativa, el conveni quedarà resolt a tots els efectes. 
 
4.2. Les autoritzacions no eximiran a l’Ajuntament de sol·licitar i obtenir les llicències o 
permisos que siguin necessaris, ni restringeix el dret de Ports de la Generalitat de 
verificar, en el tràmit de lliurament de les millores, l’adequació de l’obra executada al 
projecte aprovat. 
 
4.3. Les activitats de difusió i promoció i gestió de l’edifici esmentat, seran assumides 
per l’Ajuntament de Vilanova. 
 
Seran activitats a desenvolupar entre d’altres,  les següents: 
 
∗ El disseny, creació i execució d’un programa de difusió i acció cultural. 
∗ Dur a terme accions per a sensibilitzar la societat envers el medi marítim, el sector 
pesquer, l’activitat comercial i els serveis de proximitat.  
∗ Organitzar i realitzar amb col·laboració amb altres entitats, trobades, conferències, 
xerrades, activitats culturals, musicals, cíviques i socials. 
∗ Organitzar actes i activitats de promoció de la ciutat, tan a nivell comercial, com 
cultural i associatiu que actuïn de pol d’atracció a la ciutadania, de generació de nova 
ocupació i d’eix vertebrador de la façana marítima posant en relació els diversos 
equipaments i infraestructures d’aquest espai emblemàtic de la ciutat. 
 
Clàusula 5.- TERMINI. 
 
Aquest conveni tindrà efectes des de la data de la seva signatura i tindrà una durada 
indefinida fins que quedi assolit l’objecte del mateix. 
 
Clàusula 6.- INTERPRETACIÓ I EXECUCIÓ. 
 
6.1 Les parts es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol 
desacord que pugui sorgir en la interpretació o en el desenvolupament d’aquest 
protocol, amb caràcter previ a la via judicial. 
 
6.2 En cas que no pugui resoldre de manera amistosa qualsevol desacord en la 
interpretació o en el desenvolupament d’aquest conveni, s’acorda la submissió 
expressa als jutjats competents. 
 
6.3 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú compta amb la concessió de subvencions per 
part de Xarxa de Concertació de Municipis de la Diputació de Barcelona, i 



 

 

 

 

  

possiblement de la Generalitat de Catalunya, a través del PUOSC, per a dur a terme 
l’execució de l’obra. En el cas que no s’arribessin a atorgar alguna d’aquestes ajudes 
el conveni quedaria sense efecte, sense responsabilitats per part de l’Ajuntament. 
 
I, en prova de conformitat i acceptació les parts signen el present protocol, per 
duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, com saben, aquest govern a banda d’intentar 
quadrar els números també té com a objectiu, i així queda recollit en el Pla 
d’Actuació Municipal, obrir la ciutat al mar.  D’aquest objectiu polític se’n 
desprenen diverses actuacions, que han estat tractades en aquesta mateixa 
plenari, com són doncs l’actuació i el projecte, diguem, de l’espai Far, o el 
mateix pas sota via del carrer Llibertat.  Doncs bé, el punt que els presentem 
avui, que vàrem tenir ocasió de comentar a la Comisió Informativa de tot just 
fa una setmana, fa referència a una actuació més que és voluntat del govern 
doncs pugui ser tirada endavant.  Aquesta actuació és la d’adequar amb 
recursos provinents d’altres administracions el que es coneix, diguem, com a 
espai drassanes, que està situat en el port de Vilanova i la Geltrú, en el llindar 
amb el passeig Marítim.   
 
El punt que els plantegem en l’ordre del dia del Ple és poguer donar llum 
verda a un acord que signarem ens dóna llum verda, entre l’Ajuntament de la 
ciutat i Ports de la Generalitat per tal d’iniciar els processos de poguer doncs 
reconvertir un espai que entenem que és privilegiat de la ciutat en un pol 
d’atracció d’activitats, amb un doble objectiu, el primer doncs bastir un projecte 
global que faci de la façana marítima aquell punt d’atracció de visitants i de 
turismes a la nostra ciutat, i una segona línia, que és la de dinamitzar un dels 
barris històrics de Vilanova i la Geltrú, com és el barri de Mar, a partir 
d’aquesta actuació i entesa com un conjunt d’actuacions a la façana marítima. 
 
El que han pogut llegir a l’expedient, i també doncs vam tenir ocasió de parlar 
en la Comisió Informativa en la que vàrem poguer exposar aquest conveni, 
consta bàsicament de tres qüestions.  La primera és aquesta entente entre 
l’Ajuntament i la Generalitat per poder començar a actuar en aquesta zona i 
per tant destinar-hi els diners que en aquest cas vénen per inversions, 
majoritàriament per part de la Diputació de Barcelona.  El segon, doncs poder 
dur a terme aquelles modificacions des de l’àmbit urbanístic que puguin 



 

 

 

 

  

correspondre doncs en el cas de que els usos que es poguessin donar en 
aquesta ubicació doncs fossin diferents dels que poguessin estar recollits en 
aquests moments en les eines urbanístiques de les que disposem.  I 
finalment, doncs també obrir tot un procés de com bastim aquest futur projecte 
per tal de que aquest espai, insisteixo, la nau de Dradisa i els milers de metres 
d’esplanada que hi han en el seu davant fins a la plaça del Pescador, puguin 
ser identificats, planificats amb el màxim de participació, tant pels veïns del 
barri de Mar com pels grups municipals que representem la ciutadania, 
escollits i presents en aquest Ple municipal. 
 
Si ens donen, diguem, el vot afirmatiu, podrem començar a tirar endavant amb 
aquest projecte i començar a bastir el que entenem ha de ser un benefici, un 
guany per al conjunt de la ciutat, per a la generació d’activitat econòmica, un 
espai destinat majoritàriament també i preeminentment a donar resposta a allò 
que les entitats de la ciutat ens demanen, i aquí doncs hi ha una especial 
necessitat manifestada reiteradament per una coordinadora d’entitats, i també 
per les entitats juvenils de la ciutat, però també per poder-hi generar activitats 
del tipo final, de creació diguem d’activitat econòmica i, per què no, doncs de 
nous llocs de treball. 
 
Per acabar, alcaldesa, també m’agradaria diguem agrair la feina feta pels 
equips tècnics de la casa, que han actuat amb la màxima celeritat per tal de 
que això pogués tirar endavant... vaja, sense perdre temps.  Moltes gràcies, 
senyora alcaldesa i sí que els demanaríem el vot favorable, al mateix temps 
que ens posem a la disposició per poder respondre a tots aquells dubtes que 
tinguin. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, per fer l’exposició del posicionament d’Iniciativa per Catalunya Verds, 
bàsicament per una qüestió.  És cert, la nostra ciutat té una necessitat 
evidentment d’un espai juvenil, un espai de dinamització de l’activitat que els 
col·lectius joves, que la nostra joventut requereix.  Aquest espai ha sofert 
diferents ubicacions: a la zona esportiva, després se’n va parlar d’algun altre 
lloc, i definitivament la proposta que fa Convergència i Unió és de posar-ho a 
la façana marítima, i concretament doncs a la plaça del Port, i en aquest cas 
doncs els encàrrecs... Deixi’m que fagi un sentit crític sobre la proposta, tot i 
que ens abstindrem, bàsicament per vàries qüestions.  És que ens estem 
trobant ja massa sovint -avui aprovàvem concretament la Comisió de 
seguiment del POUM, la Comisió Informativa del POUM-, ens estem trobant 



 

 

 

 

  

massa sovint, i estem treballant en Comisió Informativa que ens vénen 
projectes sobre la façana marítima meravellosa que tenim, i evidentment que 
volem transformar per fer-la un actiu econòmic social potent de la nostra 
ciutat, però que estem veient bolets en moltes ocasions, i ens estan venint 
projectes: Sínia de les Vaques, unes setmanes, ens està venint això d’ara 
transformar, fer l’estudi de detall, i ara la ubicació d’aquest espai juvenil.  Ens 
estan venint diferents propostes i estem demanant, i en diferents Comisions 
Informatives hem exposat i tenim dos mecanismes: la pròpia Comisió 
Informativa o la mateixa del POUM, on parlar rigorosament i seriosament, 
políticament -i després també hem de parlar del procés de participació que 
calgui-, políticament sobre com volem la façana marítima, i sobre les diferents 
opcions que tenim.  Tenim el projecte de la marina que es va enviar a la Llei 
de barris, a la sol·licitud de Llei de barris; tenim un estudi que es va fer per al 
Pla de millora del barri de Mar, que no s’ha desempolsat, vull dir, vostès 
desempolses de vegades coses dels anteriors governs i coses positives que 
tenen als calaixos segurament no les desempolsen, com és per exemple, 
desempolsen –de pols, que no li treuen...- doncs no treuen aquests estudis, i 
ens dóna la impresió de que hi ha també tot un treball i una reflexió sobre el 
que ha de ser la nostra façana marítima a discutir i a treballar políticament, 
però també participativament amb els veïns i veïnes.  Resulta que el Consell 
Assessor del Barri de Mar serà l’únic espai on es podrà plantejar aquest 
projecte o comentar o informar a la ciutadania sobre aquest projecte com a 
fòrum veïnal o com a fòrum de participació ciutadana.  I home, crec que és un 
projecte important, que té un impacte important en la façana marítima, que la 
pot canviar de configuració, com ho ha estat la Sínia de les Vaques, i ens 
sembla que els hi falta per un costat el que deia: visió global política que 
conjuntament i consensuadament tots els partits polítics d’aquest Consistori 
defineixi què volem per a la façana marítima, en tots els sentits, de mobilitat, 
d’equipaments... i per altra d’acció participativa, que la ciutadania també 
defineixi què vol d’aquesta façana marítima.  I per això li posem, permeti’m, 
aquest sentit crític, no perquè no tinguem la necessitat d’aquest espai juvenil, 
que la tenim, som plenament conscients, i així també s’hi treballa i s’estan 
buscant diferents ubicacions, sinó que diem: ara toca aquí i no hem tingut 
capacitat per poder plantejar aquesta façana marítima com la volem?  Pot ser 
que tinguem, per exemple, contestació veïnal, problemes, ja ens han vingut a 
veure alguns veïns que es queixen concretament de l’activitat que es fa a la 
plaça del Trajo de Garbí i que provoca problemes amb molèsties evidentment 
pel so, per la sonoritat, i per tant també temem que depèn de com es fagi 
aquest equipament doncs evidentment pot tenir algunes problemàtiques, i per 
tant creiem que és un equipament que sí val la pena treballar de veritat, amb 
consens polític i amb consens veïnal, i en tot cas crec que no s’ha fet aquest 
treball.  Lamentem simplement això.   
 
En tot cas anuncio la nostra abstenció. 



 

 

 

 

  

 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  Bé, d’entrada ja anunciem el nostre vot favorable.  Ara bé, i també 
seguim força la línia de l’anterior intervenció, volem recordar i matisar algunes 
coses pel que fa a la participació.  I és que l’any 2007, que va ser quan es va 
aprovar definitivament el Pla Especial del Port, ja es va fer a través de 
consens amb veïns, ajuntament i altres administracions que tenien 
competència.  Un document que va ser redactat amb la implicació d’aquests 
diversos agents, i per tant doncs fonamentat pel consens.  D’això fa ara sis 
anys, i entenem que la projecció d’aleshores podria divergir molt ara de la 
realitat que ens trobem avui, pel que, com tot document doncs pot passar per 
modificacions.  Ara bé, respectant el consens que dèiem. 
 
Algunes actuacions dutes a terme durant l’actual legislatura veiem com 
incompleixen o que vulneren aquest acord, com per exemple la licitació a 
concurs públic de la plaça del Trajo de Garbí, que també s’ha mencionat, per 
a activitat comercial.  Una decisió que va venir presa per Ports i aquest era un 
terreny que el Pla Especial no contemplava amb aquesta finalitat.  Un altre 
exemple seria la projecció d’aquesta nau, la de Dradisa, a destinar com a 
espai multifuncional.  No critiquem que aquesta no sigui una bona aposta, la 
Coordinadora d’Entitats Juvenils a Vilanova necessita un espai per 
desenvolupar les seves activitats i aquest és viable i s’hi han posat d’acord 
Ajuntament i entitat i la normativa ho permet.  Doncs ho veurem amb bons ulls.  
I de fet l’Ajuntament ja té previst, com ha explicat el regidor, rebre 900.000 
euros de Governació per adaptar i per adequar la nau per a aquest ús. 
 
En aquest sentit la CUP celebra que el barri de Mar tingui un equipament 
públic, però demanem que es respecti el consens al que es va arribar en el 
seu moment a través d’aquest Pla, i que si aquest, per noves circumstàncies 
avui ha de ser replantejat o modificat, compti amb el vistiplau dels participants 
en aquest document, per respectar els acords assolits i com es deia, també 
aquest dijous està previst que els veïns s’assabentin d’aquest projecte de la 
nau de Dradisa en el marc del Consell Assessor de Baix a Mar, i avui 
prèviament estem passant al Ple l’aprovació d’aquest conveni.  I per tant el 
que volem deixar clar és que si ens creiem la funció del Consell Assessor, que 
el dotem de debat, no sigui merament informatiu. 
 
Ja està amb això.  Gràcies. 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Sí, senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Només és comentar-li a la senyora Rius que en tot cas en cap moment s’està 
plantejant cap activitat que no estigui contemplada al Pla Especial en aquest 
moment del Port.  Vull dir que s’ha comentat que em semblava que ha dit que 
al Trajo de Garbí s’estava fent algun tipo d’activitat que no contemplava el Pla 
i no és cert.  Més que res volia fer aquest aclariment.  Una activitat permesa 
concretament en aquella zona és lúdica i recreativa i és exactament la que 
s’està plantejant per allà.  Simplement volia fer aquest apunt.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Nosaltres també dubtàvem perquè recordo perfectament quan 
ens van presentar el Pla Especial, i llavors sobre això es va explicar lo que 
faria.  Bueno, no m’estendré massa, només dir que nosaltres veiem en això 
una oportunitat d’un espai, a més d’una subvenció que rebríem del PUOSC, 
que pot dinamitzar.  Això dóna servei als ciutadans i pot dinamitzar l’economia 
per promocionar la ciutat, i per lo tant nosaltres hem de votar a favor.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies senyora alcaldesa.  Bé, anunciar l’abstenció del nostre grup, no 
tant perquè no puguem estar d’acord amb que es faci activitat allà, sinó 
perquè una mica tot plegat les informacions que en tenim estem amb una 
aprovació d’un conveni en què pressuposa una modificació del Pla Especial 
del Port, que no és un document fàcil de modificar, no vol dir que sigui 
impossible, però que s’ha de parlar i que per tant preveu un procés de 
participació, etc., etc., etc., vull dir que no és una cosa fàcil. 
 
Després, en el conveni no es parla del temps, dels terminis, en principi, 
clarament.  La titularitat d’aquest espai qui se la quedarà.  L’Ajuntament fa una 



 

 

 

 

  

inversió, indirectament, però són uns diners, no ho paga directament 
l’Ajuntament, però és uns diners que probablement podrien dedicar-se a altres 
qüestions.  Es dediquen, és una opció del govern dedicar-lo a aquest tema; 
acabarà sent un espai multifuncional, més o menys amb el projecte que 
s’acabi definint, però serà per sempre?, no serà per sempre?, aquestes 
informacions que entenem que per l’oportunitat que deu haver estat... que s’ha 
posat sobre la taula, no ens hi posarem en contra, però sí que voldríem que 
quedés clar, més que res perquè -abans s’ha comentat- la redacció del Pla 
Especial del Port va generar doncs tota una sèrie d’esforços per a la ciutat i 
per a la gent vinculada al mar.  Hi ha l’ordenació que no és del tot, no 
coincideix amb aquest espai que hi ha ara.  Això és una evidència, perquè 
aquest espai hi ha una ordenació plantejada en el Pla Especial que no és ni 
de bon tros aquesta.  Preveu espai comercial, preveu espai cultural i preveu 
altres tipus d’espais administratius, etc., i ara es dedica un espai amb això.  
Per tant, ens hem de posar d’acord.  També el Pla Especial preveia la cessió 
de Ports d’un espai a l’Ajuntament, en aquest cas és l’Ajuntament qui fa les 
obres, diguem, d’un espai que no sabem quan durarà, i com que tenim un 
cert... llacunes informatives, per saber exactament com acabarà tot plegat, 
doncs ens abstindrem.   
 
No volem votar en contra, evidentment, perquè entenem que és una opció que 
es pot tirar endavant i pot ser un punt de valor, no?, però sí que és veritat que 
tal com s’ha portat ens sorprèn una mica que Ports doncs no hagi concretat 
més certes informacions que hi haurien de ser en un conveni.  Que després es 
preveu que hi hagi una concessió, per tant que entenc que és un primer pas 
que veurem fins on podem arribar, no perquè no vulguem, sinó perquè hi ha 
tota una tramitació urbanística pel mig.   
 
I després també una qüestió de necessitats, perquè s’ha parlat aquí de la 
plaça del Port i jo entenc, senyor Figueras, si no ho he entès malament, que 
aquí parlem de la nau de Dradisa i no parlem de l’espai de la plaça.  Ho dic 
perquè vostè ho ha esmentat.  No es parla de la plaça, per tant allà hi ha una 
sèrie d’usos possibles que n’haurem de parlar tots plegats i és clar, sorprèn 
una mica prendre la decisió aquesta abans de convocar la gent del barri, i 
abans de parlar precisament de què volem al port tots plegats en Comisions 
Informatives, tot i que ja sé que la voluntat del regidor Figueras va ser parlar-
ne el mateix dia que presentava aquesta qüestió i això se li agraeix l’esforç, 
però home, parlar el mateix dia que presentava la proposta és una mica just.  
En qualsevol cas ens abstindrem perquè volem veure evolucionar el projecte, i 
sobretot aquests dubtes que tenim, aquestes informacions que no estan prou 
clares doncs poder-les obtenir i poder doncs votar favorablement els diferents 
processos que se’n derivaran. 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Martorell.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, agraint d’entrada diguem que la resta de grups 
municipals no obstaculitzin aquest projecte i que per tant doncs es pugui tirar 
endavant, sí que alguns aclariments doncs a tall informatiu i amb la màxima 
voluntat de diàleg, dirigits principalment a la senyora Sánchez.   És evident 
que hi ha aquesta necessitat que la gent jove de la ciutat doncs reclama de ja 
fa anys i que és compartida pels governs anteriors i pel govern actual.  I hi ha 
una diferència, que és que abans hi havia projectat un equipament valorat en 
uns 7 milions d’euros que nosaltres ara no podem fer, perquè no els traurem 
d’enlloc.  Per tant el que sí que hem de fer és espréme’ns a veure com amb 
menys recursos podem seguir dotant d’un equipament, principalment per a la 
gent jove de la ciutat.  Ens sembla doncs que a vegades s’ha de fer de la 
necessitat virtut, i quan va sortir aquesta oportunitat no l’havíem de deixar 
passar, no? I heus aquí on estem fent un plantejament d’un equipament si 
veuen multifuncional, és a dir, no destinem únicament aquest equipament a 
les entitats juvenils, o a un ús comercial, o a un ús cultural o a un ús firal, sinó 
que intentem donar-li una multifuncionalitat, perquè ens sembla que amb els 
temps que corren precisament el que hem de fer és això, no?, ser molt 
generosos tots plegats i mirar de sumar esforços. 
 
En tercer lloc, i conscients de que hi ha tot un debat urbanístic, que és més 
propi d’altres... del meu company Giribet, doncs al voltant d’un nou POUM i al 
voltant del Pla Especial, sí que el govern diguem tenim dugues actituds a 
prendre, no?, una de dir: escolta, quedem-se quiets a l’espera de que es 
produeixin alguns debats i a veure com va la cosa, o agafar els trens que 
passin i mirar-hi de pujar.  És en aquest sentit que en aquests moments ja 
tenim unes determinades eines urbanístiques.  Que s’han de renovar, que 
estem en procés de renovar-les entre tots, però que diguem aquest procés no 
ens ha de frenar, no?, per tant tenim actualment un Pla Especial, que va estar 
votat per aquest Ple municipal, tenim també un () a la ciutat, i en aquests 
moments tenim que altres administracions, com són la Diputació i la 
Generalitat, plantegen un seguit d’opcions en les quals els ajuntaments podem 
agafar recursos per destinar inversió, i hem cregut, home, casem necessitats, 
amb Ports de la Generalitat a més a més hi ha una bona voluntat d’entesa i, 
per tant, som-hi.   
 
Més enllà també de les aportacions fetes per Iniciativa, en el grup del PSC, i 
reiterant senyor Martorell la voluntat de diàleg, doncs tot plegat en el conveni 
està no detallat al cent per cent, però prou detallat si se’l poden mirar amb una 



 

 

 

 

  

mica de deteniment, tant el temps –diu que hi haurà diguem un conveni que 
es renovarà si cap de les dues parts aixís ho... diuen el contrari, diguem, 
anualment- i també que el règim serà de concessió, per tant la titularitat 
seguirà sent de Ports, en aquest cas l’Ajuntament en serà la concessionària i 
nosaltres podrem, diguem, com a concessionaris donar-hi les utilitats que 
vulguem, eh?   
 
En tot cas, com molt bé vostè deia, d’això n’hem d’anar parlant.  Ara és només 
el punt de partida per dir: escolta, podem treballar en aquest espai, sí o no, 
doncs els agraeixo que en puguem treballar.  I per acabar doncs subratllar una 
cosa, eh?, aquest és un acord que en cap cas té irreversibilitat, eh?, aquest és 
un acord que tal com diu també en una pròpia clàusula del conveni, en el cas 
de que pel que sigui doncs al final el procés no tira endavant, el conveni 
quedarà sense efectes i a més a més sense cap obligació per a l’Ajuntament.  
És a dir, fixin-se, intentem agafar eines i recursos per construir un projecte i en 
el cas que no vagi bé, doncs el govern que hi pugui haver d’aquí un temps, si 
això no ha anat bé, no es trobarà tampoc hipotecat, sinó que podrà tenir les 
mans lliures, no? 
 
Per acabar, doncs agrair també a la Candidatura d’Unitat Popular i al grup 
Popular el seu suport.  I insisteixo amb la predisposició, com no podia ser 
d’altra manera, d’anar-ne parlant a partir d’aquest punt de partida.  Gràcies, 
senyora alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Passem a la votació.  Vots a favor? Vots en 
contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de la CUP, del Partit 
Popular i del govern, i les abstencions d’Iniciativa i el PSC. 
 
Són les vuit i quinze i fem una pausa de cinc minuts i d’aquí cinc minuts 
continuem. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i CUP (3) = 14 vots 
  Abstencions: PSC (7) i ICV (2) = 9  vots 
 
(PAUSA) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyors, senyores, continuem.  Passem al següent punt de l’ordre del dia, que 
és el punt número divuit.   
 



 

 

 

 

  

Els punts divuit al vint-i-tres, si els hi sembla bé, els passaré... els farem 
conjuntament, de divuit al vint-i-tres. 
 
Senyor secretari, si vol explicar-nos de què es tracta... 
 
SECRETARI 
 
Sí, del divuit al vint-i-tres o al vint-i-dos? 
 
ALCALDESSA 
 
Fem del divuit al vint-i-dos, sí. 
 
A continuació es tracten conjuntament els punts del 18 al 22, inclosos. 
 
 

  18. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI AMB L’INSTITUT SETMANA DEL MAR. 

 
 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
 
Relació de fets 
 
Atès que l’Institut Setmana del Mar coordina i organitza la Setmana del Mar, 
que es portarà a terme entre els dies 21 i 30 de juny de 2013, consistent en: 
l’edició del programa d’actes, la mostra de cuina marinera, subhasta del peix i 
cantada d’havaneres.  
 
Atès que això comporta treballar en la promoció, potenciació, recuperació 
protecció i divulgació del valors patrimonials, tradicionals i culturals de la 
riquesa marítima i pesquera en general, i de Vilanova i la Geltrú, en particular, i 
fomenta i promou qualsevol tipus d’accions culturals, turístiques, festives, 
recreatives, gastronòmiques, ambientalistes de caràcter públic i de forma 
col·lectiva que redundin en la millora i coneixement de l’historia i de la imatge 
marinera de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament donar suport a les associacions de la 
ciutat per a la realització d’activitats que comportin una dinamització i 
enfortiment del teixit associatiu i de la ciutat. 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

Fonaments de dret 
 
I. Vist allò que disposa l’article 4.1.d de la Llei 3/2011, 14 de novembre, del  RDL 
3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

II. Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
III. Vist allò que disposa l’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Institut Setmana del Mar per a la realització de les activitats de la Setmana del 
Mar de 2013. 
 
SEGON. Fer el pagament de 5.000 € (cinc mil euros) a l’Institut Setmana del 
Mar, amb el CIF G58333998 per a l’organització de la Setmana del Mar a 
càrrec de les partides següents: 
 

- 2.500 € (dos mil cinc-cents euros) de la partida 10.430.48200 Acords i 
Convenis projectes. 

 
- 2.500 € (dos mil cinc-cents euros) de la partida 31.334.48901 Convenis i 

subvencions entitats. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa, el regidor de Promoció Econòmica i Turisme i 
la regidora de Cultura per a la signatura del conveni i de quanta documentació 
sigui necessària a l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ I L’INSTITUT SETMANA DEL MAR  

                                                                    
REUNITS 

 
D'una banda, l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras Massana, alcaldessa de l'Ajuntament de 



 

 

 

 

  

Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del senyor Gerard 
Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i la senyora Marijó Riba 
Huguet, assistits pel senyor Isidre Martí Sardà, secretari d'aquesta Corporació, 
facultats per aquest acte per acord del Ple de data xxxx. 
 
I de l'altra part, el senyor Miquel Illa Sagarra, en qualitat de president de l’Institut 
Setmana del Mar, amb CIF G58333998, i amb domicili al passeig Marítim, 63, de 
Vilanova i la Geltrú, inscrita al Registre d’Associacions (Dept. Justícia de la Generalitat 
de Catalunya) amb el núm.  8760-J/1 i al Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú amb el núm. 10.        
 
Ambdues parts reconeixent-se mútua i recíproca capacitat per actuar, 

MANIFESTEN 
 
I.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància de les entitats i les 

considera element dinamitzador de la ciutat i motor de la seva vitalitat. 
 
II.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera que els objectius i les activitats 

que desenvolupa l’Institut de la Setmana del Mar són d’interès públic i valora la 
incidència que té en la recuperació, promoció i divulgació de la riquesa marítima 
de Vilanova i la Geltrú. 

 
III.  Que l’Institut de la Setmana del Mar té per objectius: 
 

- Coordinar i potenciar la consecució dels objectius socials dels seus membres: 
organitzar Jornades Marineres, destacant la ja tradicional Setmana del Mar, 
treballar en la promoció, potenciació, recuperació, protecció i divulgació dels 
valors patrimonials, tradicionals i culturals de la riquesa marítima i pesquera en 
general, i de Vilanova i la Geltrú en particular, fomentar i promoure qualsevol 
tipus d’accions culturals, turístiques, festives, recreatives, gastronòmiques, 
ambientalistes de caràcter públic i de forma col·lectiva que redundin en la 
millora i coneixement de l’historia i de la imatge marinera de Catalunya. 

 
- Intercanviar experiències, per la qual cosa es proporcionaran els òrgans 

d’expressió, difusió i comunicació necessaris. 
 
- Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals de les 

entitats associades, en especial en l’activitat i responsabilitat mediambiental, 
cultural, esportiva, educativa, sanitària, econòmica, de consum, etc., 
desenvolupant en aquest àmbit tota mena d’iniciatives i d’activitats, inclusiu les 
de caire econòmic social que tinguin com a finalitat la millora de l’interès 
general, el desenvolupament de tota mena de programes mediambientals, 
culturals, educatius, de consum, relatius a les noves tecnologies, la 
comunicació i la de les altres finalitats que persegueix aquesta Entitat. 

 
IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 

actuacions objecte del present conveni i que tenen interès en desenvolupar a 



 

 

 

 

  

través del present conveni, un acord de col·laboració mútua per tal de fer possible 
la realització d’aquest projecte. 

 
V.  Per aquest motiu, subscriuen aquest conveni d’acord amb les clàusules que es 

contenen en els següents. 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1. Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, i l’Institut Setmana del Mar pel que fa al desenvolupament dels 
objectius de l’entitat.  

 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries. 
 
 
2.  COMPROMISOS 
 
2.1. Les parts signants adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 

compromisos següents: 
 
2.1.1. Per part de l’Ajuntament: 
 
• Col·laborar en l’any 2013 en el finançament de la proposta d'activitats presentada 

per l’Institut Setmana del Mar consistent en: edició del programa d'actes; mostra 
de cuina marinera; subhasta del peix i habaneres; castell de focs; ball dels 
Indianos i assegurança amb una aportació global de 5.000 € repartides en 2.500 € 
a càrrec de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme, a la partida 
10.430.48200 Acords i convenis projectes i 2.500 € a càrrec de la regidoria de 
Cultura, a la partida 31.332.48901 Convenis i subvencions entitats. 

 
2.1.2. Per part de l’Institut Setmana del Mar: 
 
• Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració. 
 

• Assessorar  i col·laborar amb l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en la temàtica 
que li és pròpia. 
 

• Fer accions que potenciïn els programes i activitats que siguin d’interès per la 
ciutadania. 
 

• Fer constar de forma específica, la col·laboració de l’Ajuntament amb el text 
següent: “amb el suport de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú” conjuntament amb 
el seu logotip, en tots els mitjans de difusió utilitzats. 

 
2.2. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment,  l’Institut Setmana 



 

 

 

 

  

del Mar haurà d'estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 

d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 

(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del 
Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el 
qual es recull la voluntat de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i 
estimular l’ús d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus 
convenis de col·laboració. 

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de prorroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 

parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 

donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 

propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri 
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La 
desestimació expressa o presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 

 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 

mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 



 

 

 

 

  

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 

anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2. Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refòs de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
 
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- El regidor de Promoció Econòmica i Turisme o persona en qui delegui.  
- La regidora de Cultura o persona en qui delegui.  
- Dos representants de l’entitat 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, una vegada 
a l'any. 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

19. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ. 

 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Atès que la dinamització del comerç a Vilanova i la Geltrú és un element 
referent per a la marxa de l’economia de la ciutat i que en aquesta dinamització 
hi intervenen els agents comercials i l’administració local. 
 
Atès que amb aquesta dinamització es cerca exercir un lideratge comercial de 
la ciutat sobre el territori d’influència i que aquest lideratge territorial afavoreix 
la presència de potencials compradors a la ciutat que activen diversos sectors 
de l’economia. 
 
Atès que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com a una de les 
principals premisses a la qualitat, la proximitat i l’atenció al client. 
 
Atès que l’Associació Tot Comerç es compromet a organitzar i portar a terme al 
llarg de l’any les actuacions reflectides en el seu Pla d’actuació per l’any 2013. 
 
Atès que és voluntat de l’ajuntament donar suport a les associacions de la 
ciutat per a la realització d’activitats que comportin una dinamització del 
comerç a la ciutat. 
 
Fonaments de dret 
 
I. Vist allò que disposa l’article 4.1.d de la Llei 3/2011, 14 de novembre, del  RDL 
3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

II. Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
IV. Vist allò que disposa l’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 



 

 

 

 

  

“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Tot Comerç per a porta terme el seu Pla d’actuació per a l’any 
2013. 
 
SEGON. Fer el pagament de 8.000 € (vuit mil euros) a l’Associació Tot 
Comerç, amb el CIF G62255070 per a les activitats del 2013,  a càrrec de la 
partida 10.430.48200 Acords i Convenis. 
 
TERCER. Facultar a l’Alcaldessa i al Regidor de Promoció i Turisme per a la 
signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ TOT COMERÇ 

                                                         
REUNITS 

 
D'una part, l'Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del 
senyor Gerard Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida pel 
senyor Isidre Martí i Sardà, secretari d'aquesta Corporació, facultats per aquest acte 
per acord del Ple de la Corporació del dia xxxx 
 
I de l’altra part, la senyora Amèlia Maestre Comas, en qualitat de presidenta  de 
l'Associació Tot Comerç (Viu Comerç), amb CIF número G62255070, inscrita al 
Registre d’Associacions (Dept. Justícia de la Generalitat de Catalunya) amb el 
núm.23737-J/1  i al Registre Municipal d’entitats de Vilanova i la Geltrú amb el núm. 
95, degudament autoritzada per aquest acte. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la dinamització del comerç a Vilanova i la Geltrú és un element referent per a la 
marxa de l’economia de la ciutat. Que en la dinamització del comerç hi intervenen els 
agents comercials i l’administració local. 
 
.- Que amb aquesta dinamització es cerca exercir un lideratge comercial de la ciutat 
sobre el territori d’influència. 
 
.- Que el lideratge territorial afavoreix la presència de potencials compradors a la ciutat 
que activen diversos sectors de l’economia. 
 
.- Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com a una de les principals 
premisses la qualitat, la proximitat i l’atenció al client. 



 

 

 

 

  

 
 
II. Que l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Viu Comerç coincidint amb aquests 
paràmetres anunciats, tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que 
contempli les activitats a desenvolupar durant l’any 2013. 
 
III. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, reconeixen la importància 
del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva 
vitalitat i tenen interès en desenvolupar a través del present conveni, un acord de 
col·laboració mútua que afavoreixi la implicació i participació real de tots els vilanovins 
i vilanovines i contribueixi a generar una ciutat cohesionada, socialment més justa, 
ecològicament més sostenible i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Per aquest 
motiu, subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es contenen en els 
següents: 

PACTES 
 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
Viu Comerç es compromet a organitzar i portar a terme al llarg de l’any les actuacions 
reflectides en el document annex motiu d’aquest conveni. 
 
Les activitats recollides seran desenvolupades directa o indirectament per Viu 
Comerç, que serà la responsable del seu funcionament. En tot cas la Regidoria 
vehicularà tota la seva col·laboració a través d’aquest conveni. 
 
Viu Comerç es compromet a presentar a la Regidoria, la proposta d’activitats a 
realitzar degudament pressupostada, la qual s'adjuntarà a l'Annex d'aquest conveni. 
 
 
2. COMPROMISOS 
 
2.1. Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 
 
2.1.1. Per part de l’Ajuntament 
 

• Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat, a 
través d’una aportació global de 8.000,00 €. 

 
• La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aporta a Viu Comerç per a l’any 2013. 
 

• Qualsevol altre despesa que pugui generar-se després de la signatura 
d’aquest conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 

 
• L'Ajuntament atendrà, en la mesura de les seves possibilitats, les demandes 



 

 

 

 

  

en la infraetructura que li siguin presentades per Viu Comerç, sempre segons 
els terminis de sol·licitud establert al punt 2.1.2 d'aquest conveni. 

 
2.1.2. Per part de Viu Comerç 
 

• Dur a terme el programa d’accions i activitats previstes en el projecte presentat 
a l’Ajuntament durant l’any 2013 i que s'adjunta a l'Annex d'aquest conveni. 

 
• Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats i a petició de l’Ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes on es demani la seva col·laboració així 
com comunicar periòdicament de les seves activitats. 

 
• Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 

organitzades des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

• Tenir arxivats i a disposició de l’Ajuntament, tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 

 
• Que la quantia de l’aportació efectuada per l’Ajuntament no superi el cost total 

dels projectes desenvolupats per l’entitat. 
 

• Complementar la fitxa de memòria de les activitats realitzades i aportar els 
justificants de les despeses d’acord amb el que es recull en la normativa que 
regula aquest procediment.  

 
• Fer constar de forma específica, en tota la seva difusió, la col·laboració de 

l’Ajuntament, amb el text següent: “amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú” conjuntament amb el seu logotip. 

 
• Per a totes aquelles actuacions que necessitin infraestructura municipal o ús 

de places o carrers, ho sol·licitarà a l'Ajuntament amb una antel·lació mínima 
de dos mesos. 

 
2.2. Per a poder fer efectiva l'aportació consignada anteriorment, Viu Comerç haurà 
d'estar al corrent del qualsevol deute contret envers l’Ajuntament. 
 
2.3. Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i 
d'acord amb la normativa que regula el present conveni. 
 
2.4. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
 
 



 

 

 

 

  

3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013 essent susceptible de pròrroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
 
5.3. Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
  
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
7.2. Regim jurídic general d'aquest conveni: 
 



 

 

 

 

  

Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text 
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre, segons allò establert al seu article 4.1.d). 
 
 
8. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l’Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 

- El regidor o persona en qui delegui.  
- Un representant de la Regidoria. 
- Dos representants de l’entitat 

 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i al menys, dos 
vegades a l'any. 
 
L'Associació Tot Comerç nomenarà un únic interlocutor en tots aquells assumptes de 
coordinació, que s'hagin de tractar en l'organització de les seves activitats. 
 
 
9. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
10. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

  

  20. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA. 

 
 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Atès que la marca Estació Nàutica fou concedida a l'Associació Estació 
Nàutica Vilanova i la Geltrú l'any 2002, sent aquesta una marca de qualitat 
que vol identificar destinacions especialitzades en activitats nàutiques i que 
l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú, és membre de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas (AEEN) i de l'Associació Catalana 
d'Estacions Nàutiques AENC. 
 
Atès que des de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme es considera 
que el turisme és un dels actius econòmics de la nostra ciutat, que cal fer 
viable i compatible amb el manteniment i la promoció dels altres sectors 
productius. Tanmateix, la Regidoria impulsa el treball conjunt amb cadascun 
d'aquests sectors per tal de dur a terme plans i accions conjuntes que 
responguin a l'interès de la ciutat i dels sectors implicats. 
 
Atès que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en formalitzar un 
conveni de col·laboració amb l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú 
per a desenvolupar el projecte Estació Nàutica, fomentar el turisme nàutic amb 
la pràctica d'esports nàutics, i activitats complementàries adreçades a 
aconseguir que la nostra ciutat sigui una destinació turística especialitzada en 
activitats nàutiques de qualitat. 
 
Atès que l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú està interessada en 
la promoció del turisme d’acord amb els seus estatuts fundacionals. 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Vist allò que disposa l’article 4.1.d de la Llei 3/2011, 14 de novembre, del  

RDL 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 
II.  Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions. 
 
III.  Vist allò que disposa l’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 



 

 

 

 

  

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú per portar a terme el seu 
pla d’actuacions del 2013. 
 
SEGON. Fer el pagament de 15.000 € (quinze mil euros) a l’Associació 
Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú amb el CIF G62834874 per la 
consecució del Pla d’accions previst per al 2013, amb càrrec a la partida 
10.430.48200 Acords i convenis projectes. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura de conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ ESTACIÓ NÀUTICA DE VILANOVA I 

LA GELTRÚ 
 

REUNITS 
 
D'una part, l'Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del 
senyor Gerard Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida pel 
senyor Isidre Martí i Sardà, secretari d'aquesta Corporació, facultats per aquest acte 
per acord del Ple de la Corporació del dia xxxxx 
 
I de l'altra part, el senyor Carlos Diaz Collados, en qualitat de president de l’Associació 
Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú amb CIF G62834874 i amb domicili al passeig de 
Ribes Roges, s/n de Vilanova i la Geltrú, i inscrita  al Registre d’Associacions (Dept. 
Justícia de la Generalitat de Catalunya) amb el núm.25577-J/1  i al Registre Municipal 
d’entitats de Vilanova i la Geltrú amb el núm.xxx, degudament autoritzat per aquest 
acte. 
 

PREÀMBUL 
 
La marca Estació Nàutica fou concedida a l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la 
Geltrú l'any 2002, sent aquesta una marca de qualitat que vol identificar destinacions 
especialitzades en activitats nàutiques. 
 



 

 

 

 

  

L'Assocació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú, és membre de la Asociación 
Española de Estaciones Náuticas (AEEN) i de l'Associació Catalana d'Estacions 
Nàutiques AENC.  
 
Des de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme es considera que el turisme és 
un dels actius econòmics de la nostra ciutat, que cal fer viable i compatible amb el 
manteniment i la promoció dels altres sectors productius. 
 
És així doncs que la Regidoria impulsa el treball conjunt amb cadascun d'aquests 
sectors per tal de dur a terme plans i accions conjuntes que responguin a l'interès de 
la ciutat i dels sectors implicats. 
 
Vist l'anteriorment exposat, ambdues parts 
 

MANIFESTEN 
 
I. Que l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat en formalitzar un conveni de 
col·laboració amb l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú per a desenvolupar 
el projecte Estació Nàutica, fomentar el turisme nàutic amb la pràctica d'esports 
nàutics, i activitats complementàries adreçades a aconseguir que la nostra ciutat sigui 
una destinació turística especialitzada en activitats nàutiques de qualitat. 
 
II. Que l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú està interessada en la 
promoció del turisme d’acord amb els seus estatuts fundacionals. 
 
III. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord (en el seu cas) 
amb les instruccions aprovades per la Junta de Govern. 
 
IV. Que ambdues parts, en la representació que ostenten, tenen interès en donar un 
impuls a la ciutat com a destinació especialitzada en turisme nàutic a través del 
present conveni, i per aquest motiu el subscriuen d’acord amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 
 

PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 
 
1.1. Aquest conveni té per objecte establir els acords entre l'ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú i l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú pel que fa al 
desenvolupament del projecte Vilanova i la Geltrú Estació Nàutica, fomentant el 
turisme nàutic amb la pràctica d'esports nàutics i activitats complementàries 
adreçades a aconseguir que la nostra ciutat sigui una destinació turística 
especialitzada en activitats nàutiques de qualitat. 
 
1.2. A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l'actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l'interès específic de l'ens local i el de l'Associació. 
 



 

 

 

 

  

L'interès específic de l'Ajuntament és palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la 
matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. OBLIGACIONS 
 
Ambdues institucions adopten pel què fa al compliment del conveni els compromisos 
següents: 
 
2.1. Per part de l'Ajuntament: 
 
2.1.1 Col·laborar en el finançament i l'organització de les propostes presentades per 
l'entitat, a través d'una aportació global de 15.000,00 € (quinze mil euros), per afrontar 
despeses generades per la consecució del Pla d'accions previst pel 2013, l'elaboració 
i comercialització de paquets turístics amb activitat nàutica, el pagament de les quotes 
a l'Asociación Española d'Estaciones Naúticas i a l'Associació Catalana d'Estacions 
Nàutiques, i la contractació d'una gerència professionalitzada, entre d'altres. 
 
2.1.2. Col·laborar en el finançament de les propostes presentades per l’entitat, a 
través d’una aportació global de 15.000,00 €. 
 
2.1.3. La quantitat que s’esmenta en aquest pacte és el total absolut que l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú aporta a l’Associació Estació Nàutica de Vilanova i la Geltrú per 
a l’any 2013. 
 
2.1.4 Qualsevol altre despesa que pugui generar-se després de la signatura d’aquest 
conveni, haurà de ser assumida dins aquesta mateixa quantitat. 
 
2.2. Per part de l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú: 
 
2.2.1. Dur a terme el programa d'accions i activitats previstes en el projecte presentat 
a l'Ajuntament durant l'any 2013 que s'adjunta com a annex, mantenint una oferta 
nàutica durant tot l'any i facilitant l'elaboració i oferta de paquets turístics fora de la 
temporada estival. 
 
2.2.2. Col·laborar, a petició de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en aquells actes o 
accions de promoció on es sol·licita la seva participació. 
 
2.2.3. Participar en aquelles propostes adreçades al sector associatiu de la ciutat, 
organitzades des de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
2.2.4. Tenir arxivats i a disposició de l'Ajuntament tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides. 
 
2.2.5. Fer constar de forma específica, la col·laboració de l'Ajuntament amb el text 
següent: "amb el suport de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú" conjuntament amb el 
seu logotip. 
 



 

 

 

 

  

2.2.6. L’entitat, estudiarà la inclusió progressiva de productes de comerç just i solidari 
(alimentaris i no alimentaris) en tots els seus àmbits de relació, segons acord del Ple 
de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 13 de desembre de 2004, en el qual es 
recull la voluntat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de promoure i estimular l’ús 
d’aquests productes i incloure aquests paràmetres en tots els seus convenis de 
col·laboració. 
 
Per poder fer efectiva l'aportació consignada al punt 2.1.1. d'aquest conveni, 
l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú haurà d'estar al corrent de qualsevol 
deute contret envers l'Ajuntament. 
 
Ambdues parts donaran compliment a aquestes clàusules de forma eficient i d'acord 
amb la normativa que regula el present conveni. 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
3.1. La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2013, essent susceptible de pròrroga o renovació per acord exprés dels 
òrgans competents d'ambdues parts. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació per ambdues 
parts. 
 
4.2. Les modificacions pactades s'adjuntaran com annex d'aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1. L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot 
donar lloc a la seva resolució. 
 
5.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que es susciti a 
propòsit del mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada 
formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l'altra part. La desestimació expressa o 
pressumpta de l'esmentada sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós-
administratiu. 
 
5.3. Si s'escau, l'Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per resolució, d'acord amb el punt cinquè d'aquest conveni. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius. 



 

 

 

 

  

 
7. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, que vetllarà pel compliment del 
conveni, que haurà de ser informada del funcionament dels serveis i de l'aplicació dels 
recursos aportats per l'Ajuntament, i d'estudiar, si és el cas, les possibles variacions a 
introduir en aquesta col·laboració. 
 
Aquesta Comissió la integraran: 
 
- El regidor de Promoció Econòmica i Turisme o persona en qui delegui. 
- Un tècnic de la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme. 
- Dos representants de l'Associació Estació Nàutica Vilanova i la Geltrú. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada a l'efecte i almenys una vegada a 
l'any. 
 
8. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
9. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
9.1. Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
9.2. Règim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 
administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refós de la Llei de contractes del 
Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al 
seu article 4.1.d). 
 
10. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s'assenyalen. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

  
 
 



 

 

 

 

  

 21. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ FORMATIVA TEMPS DE VI. 

 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Atès que l’Associació Formativa Temps de Vi ha presentat a la nostra regidoria 
la petició de fer la fira Temps de Vi,  els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny, 
localitzada a la plaça de les Neus i a la rambla Principal fins a la cruïlla amb la 
plaça Gumà i Ferran. 
 
Aquesta fira està encarada al món vitivinícola i el que vol és fusionar el vi, l’art i 
la cultura, fent-ho amb actuacions al carrer, actes per donar a conèixer el 
procés de transformació del raïm al vi o al cava i poder fer rutes culturals pels 
museus i edificis peculiars de la ciutat. 
 
Atès que és voluntat de l’Ajuntament dinamitzar aquest sector d’activitat 
econòmica i local i també oferir suport a les associacions i gremis empresarials 
de la ciutat. 
 
Fonaments de dret 
 

  I. Vist allò que disposa l’article 4.1.d de la Llei 3/2011, 14 de novembre, del  
RDL 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 II. Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
III. Vist allò que disposa l’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni amb l’Associació Formativa Temps de Vi per fer 
la fira Temps de Vi els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 2013, a la plaça de les 
Neus i a la rambla Principal fins a la cruïlla amb la plaça de Gumà i Ferran. 
 
SEGON. Fer el pagament de 6.000 € (sis mil euros) a l’Associació Formativa 
Temps de Vi, amb el CIF G65758087 per a l’organització de la Fira Temps de 
Vi, amb càrrec a la partida 10.430.48200 Acords i convenis projectes. 



 

 

 

 

  

 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica i Turisme 
per a la signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a 
l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  
VILANOVA I LA GELTRÚ I L'ASSOCIACIÓ FORMATIVA  

TEMPS DE VI 
 
Vilanova i la Geltrú, xxxxxxx de 2013 

 
REUNITS 

 
D'una part, l'Il·lustríssima Senyora Neus Lloveras Massana, alcaldessa de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en representació d'aquest i en companyia del 
senyor Gerard Figueras Albà, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i assistida pel 
senyor Isidre Martí i Sardà, secretari d'aquesta Corporació, facultats per aquest acte 
per acord del Ple de data xxxxxxx. 
 
I de l'altra part, els senyors Carles Carbonell Bravo i Òscar Villagarcia Nicolau,  en 
qualitat de vocal 2 i vocal 3, respectivament en representació de la Junta Directiva  de 
l’Associació Formativa Temps de Vi, organitzadora de la Fira Temps de vi,  amb 
CIF G65758087, i amb domicili al carrer de la Fassina 7, de Vilanova i la Geltrú, 
inscrita al Registre d’Associacions (Dept. Justícia de la Generalitat de Catalunya amb 
el núm. 49.817  i al Registre Municipal d’entitat de Vilanova i la Geltrú amb el núm. (en 
tràmit) 

PREÀMBUL 
 
La ciutat té una llarga dinàmica en l’organització i promoció de fires, festes, 
congressos i esdeveniments diversos que, a més d’atendre els objectius propis del 
sector organitzador o promotor, actuen com a elements de projecció i promoció de la 
ciutat. Aquestes activitats sempre comporten una dinamització econòmica necessària, 
i un seguiment per part de la ciutadania que referma la seva idoneïtat, constituint un 
àmbit important respecte el  desenvolupament i promoció de Vilanova i la Geltrú. 
 
L’actual Pla d’Actuació Municipal, contempla expressament el suport a iniciatives firals 
privades, per part de l’Ajuntament. En aquest sentit,  l’any 2012 va sorgir una nova 
proposta des de l’Associació Formativa Temps de vi, amb la intencionalitat de  
fusionar el vi, l’art i la cultura concretada en la proposta de la fira Temps de vi.  
 
L’Ajuntament i l’entitat van signar un conveni de col·laboració que recollia la voluntat 
municipal de participar en la consolidació de l’esmentada fira,  establint amb 
l’Associació Formativa Temps de vi, una forma pautada de col·laboració 
conveniada. Aquest nou conveni reaferma aquesta voluntat de continuïtat, en futures 



 

 

 

 

  

edicions, reforçada pel gran èxit de participació que va obtenir la fira entre els diversos 
sectors implicats, especialment l’empresarial, essent molt visitada per la ciutadania,  
pròpia i de fora. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la realització de Temps de vi, la terra del vi i del mar a Vilanova, és una 
iniciativa útil per al posicionament de la ciutat en el sector vitivinícola, un pol d’atracció 
per a visitants i ciutadania, i un element dinamitzador de l’economia local. 
 
II. Que en el desenvolupament i consolidació d’aquest tipus d’activitats és 
indispensable la intervenció dels agents econòmics i l’administració local. 
 
III. Que amb la consolidació d’aquest esdeveniment firal a la ciutat es cerca exercir 
una influència i lideratge territorial en aquest àmbit. 
 
IV. Que aquesta actuació de lideratge i dinamització té com algunes de les principals 
premisses la qualitat i la dinamització econòmica i la generació d’ocupació. 
 
V. Que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de participar en la 
consolidació de la fira Temps de vi, la terra del vi i del mar a Vilanova establint amb 
l’Associació Formativa Temps de vi, una forma pautada de col·laboració via convenis 
anuals i constituir-se en coorganitzador de la fira.  
 
VI. En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, reconeixent-se mútuament  plena 
capacitat per aquests actes i posades de mutu acord, formalitzen el següent conveni 
segons els següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.  L'Associació formativa Temps de vi es comprometen a coorganitzar la 
fira Temps de vi, que tindrà lloc a la ciutat, els dies 31 de maig, 1 i 2 de juny de 2013, 
segons els acords continguts en el present conveni. 
 
L’Associació Formativa Temps de vi lliurarà, com a màxim dos mesos abans de la 
Fira, a la regidoria de Promoció Econòmica, un programa detallat i degudament 
pressupostat, de continguts, plànol d’ocupació i relació d’activitats que es duran a 
terme durant la fira.  
 
Un cop finalitzada la fira, en el termini màxim de dos mesos, lliurarà a la regidoria una 
memòria detallada que inclogui també informació econòmica de la mateixa. 
 
L’associació s’obliga a subscriure una pòlissa d’assegurances per fer front a les  
responsabilitats que es puguin derivar de l’organització de la Fira, per un import de 
300.000 €.. 
 
SEGON. En tota la publicitat de la fira Temps de vi, es farà constar l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, com a col·laborador preferent, juntament amb el seu logotip i el 
logotip promocional de la ciutat, així com també els logotips d’altres entitats o 



 

 

 

 

  

administracions designades per l’Ajuntament amb les quals aquest tingui relació 
administrativa.  
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la regidoria de Promoció 
Econòmica i Turisme, es compromet a participar amb Temps de vi, amb una 
aportació econòmica de sis mil euros (6.000€) que es podran destinar en la seva 
totalitat o en part, segons s’escaigui, al pagament de: elements publicitaris i 
promocionals, senyalització de la fira, dotació de Pla d’autoprotecció (PAU), recollida 
selectiva i activitats de dinamització i difusió de la mateixa que reforcin la seva 
singularitat.  
 
També aportarà suport tècnic a l’organització de la mateixa a través dels tècnics de la 
regidoria de Promoció econòmica que seran els interlocutors entre l’Associació i 
l’Ajuntament i facilitarà la tramitació dels permisos municipals corresponents.  
 
Aportarà diverses infraestructures i serveis municipals per contribuir a l’òptim 
desenvolupament de la mateixa. 
 
QUART. Comissió de seguiment del conveni: 
 
I. Es crea una comissió de seguiment del conveni, la qual tindrà cura de coordinar i fer 
el seguiment dels pactes que integren el present document, així com recollir altres 
propostes o iniciatives. 
 
II. La comissió estarà integrada pel Regidor i el Cap de Servei de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Turisme o persones en qui deleguin i dos representants de 
l'Associació formativa Temps de vi. 
 
III. Aquesta comissió es reuniran les vegades que siguin necessàries per tal de 
garantir un seguiment exhaustiu de la fira (en totes les seves etapes). Es podrà 
convocar de forma extraordinària sempre que així es consideri i sigui requerit a 
l’efecte per alguna de les dues parts. 
 
CINQUÈ.  El present conveni serà vigent fins al 31 de desembre de l'any 2013. 
 
SISÈ. Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per desavinença de les parts signatàries. 
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
SETÈ. El marc normatiu d’aquest conveni és: 
 
I. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
 
II. Regim jurídic general d'aquest conveni: aquest conveni té naturalesa administrativa, 
si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text refòs de la Llei de contractes del Sector públic 



 

 

 

 

  

aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò establert al seu article 
4.1.d). 
 
VUITÈ. La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
NOVÈ. La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni per duplicat en el lloc i 
data que s'assenyalen  a l’encapçalament. 
_____________________________________________________________________ 
 
 

  22. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI AMB EL CELLER DE VITICULTORS DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
El secretari dóna compte de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
1. Atès que el Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, ha celebrat el seu 
50è aniversari, amb un seguit d’activitats en les quals l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú ha col·laborat activament. 
 
2. Atès que per tal de donar visibilitat i continuïtat a aquesta cooperació, s’ha 
elaborat un conveni amb aquesta entitat cooperativa. 
 
3. Atès que aquest conveni recull l’interès de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú per continuar col·laborant amb el Celler de Viticultors, en futures 
activitats, així com per reconèixer la tasca de l’entitat al llarg de 50 anys, que 
l’ha fet esdevenir un referent en el sector. 
 
Fonaments de dret 
 
I.  Vist allò que disposa l’article 4.1.d de la Llei 3/2011, 14 de novembre, del  

RDL 3/2011, en virtut del qual s’aprova el nou text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

II.  Vist allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 



 

 

 

 

  

III.  Vist allò que disposa l’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni amb el Celler de Viticultors de Vilanova i la 
Geltrú per la celebració del 50è aniversari de l’entitat. 
 
SEGON. Fer el pagament de DOS MIL EUROS (2.000 €) a Celler de Viticultors 
SAT CAT 22 RL, amb el CIF F08260440, a càrrec de la partida 10.430.48200 
Acords i convenis projectes. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa, el regidor de Promoció i Turisme per a la 
signatura del conveni i de quanta documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
QUART. Notificar l’acord als interessats.” 
 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
I EL CELLER DE VITICULTORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
REUNITS 

 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa-presidenta de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Sr. Gerard Figueres i Albà, regidor de 
Promoció Econòmica, amb domicili a Plaça de la Vila, 11 de Vilanova i la Geltrú 
(08800) i CIF núm. P-0830800-I i ambdós assistits pel secretari de la Corporació, Sr. 
Isidre Martí Sardà. 
 
I de l’altra part, el Sr. Pere Albà i Cucurella, president de l’entitat, Celler de Viticultors 
SAT CAT 22 RL, amb domicili a la carretera de l’Arboç, Km. 0’67 de Vilanova i la 
Geltrú i CIF núm. F-08260440. 
 

MANIFESTEN 
 
I. El Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, entitat d’esperit cooperatiu que agrupa 
als viticultors de Vilanova i comarca, des del 1962, ha celebrat, al llarg de l’any 2012, 
el seu 50è aniversari. 
 
II. Al llarg d’aquest mig segle, l’entitat ha esdevingut un referent en l’elaboració del vi, i 
d’altres activitats complementàries en el sector de l’agricultura, com la molturació 
d’olives per a la producció d’oli, la formació i l’orientació sobre productes sanitaris i 



 

 

 

 

  

malalties de la vinya i les oliveres, i d’altres serveis als socis i usuaris i clients externs, 
com la venda de productes de l’agrobotiga. 
 
III. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, té la voluntat de recolzar el Celler de 
Viticultors, donant visibilitat a la seva tasca, i a la seva trajectòria, i sumant-se als 
diferents actes de celebració. Així mateix, s’ha volgut reconèixer la tasca del que ha 
estat el seu president, al llarg de 25 anys, el senyor Pere Albà, amb l’atorgament de la 
Medalla de la ciutat. 
 
Per tant, les parts acorden voluntàriament formalitzar el present conveni en base als 
següents: 
 

PACTES 
 
PRIMER.  La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, es compromet a fer una aportació de dos mil euros (2.000 €) per al 
desenvolupament de les activitats del programa  de celebració del 50è aniversari, que 
tenen un interès social, cultural o econòmic per la ciutat, i que adjuntem com a Annex 
I. D’igual manera, valorarà d’altres suports que pugui oferir a l’entitat, per a futurs 
esdeveniments. 
 
SEGON. El Celler de Viticultors, es compromet a lliurar a la regidoria de Promoció 
Econòmica, un desglossament pressupostari de les despeses derivades dels actes de 
celebració del 50è aniversari, tan aviat com en disposi. 
 
TERCER. La vigència d’aquest conveni s’inicia en la data de la seva signatura i tindrà 
una durada fins el 31 de desembre de 2013. 
 
QUART. Qualsevulla de les parts podrà denunciar el present conveni, notificant-li 
feafentment a l’altra part, amb un previ avís de trenta dies d’anticipació a la seva 
efectivitat. 
 
CINQUÈ.  Les causes d’extinció d’aquest conveni són: 
 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per avinença de les parts signatàries. 
c)  Per incompliment essencial de les clàusules establertes en aquest conveni. 
d)  Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
 
SISÈ.  El marc normatiu d’aquest conveni és: 
 
I. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb la Normativa General 

anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 
II. Règim jurídic general d’aquest conveni: aquest conveni té naturalesa 

administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit del Text Refós de la Llei de contractes 
del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, segons allò 
establert al seu article 4.1.d). 

 



 

 

 

 

  

SETÈ.  La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per 
a resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, els atorgants signen aquest conveni en el lloc i data que 
s’assenyalen. 
_____________________________________________________________________ 
 
          ANNEX 1 
 

CELLER DE VITICULTORS SAT CAT 22 RL 
 

50è aniversari 
 

Pressupost 
  
Pressupost: TOTAL: 10.800 € 
 

• Llibre “El Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú 1962-2012”: 7.000€ 
- Comprèn les col·laboracions del text, la maquetació i la impressió.  
 
• Etiqueta i Xapa commemorativa: 1.500€ 

- Disseny i execució de xapes i etiquetes 
 
• Participació a la Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú: 2.300€ 

-  Lloguer estand. Atenció als visitants, confecció imatge corporativa, fulletons 
informatius, etc.  

_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  En aquests punts el que plantegem és l’adopció 
doncs de diferents convenis per part de l’Ajuntament amb entitats com les que 
acaba d’assenyalar el senyor secretari. 
 
Més enllà de que en la Comisió Informativa hem pogut doncs plantejar amb 
tots els grups municipals tant l’objecte dels convenis com l’import econòmic 
que representava cada un d’ells, sí que creiem que és escaient poder fer una 
breu pinzellada de cada un d’aquests convenis i també posar-nos a disposició 
per si hi ha encara alguna qüestió o algun aclariment, al mateix temps doncs 
de demanar-los el vot favorable per tal que puguin tirar endavant. 
 



 

 

 

 

  

En primer lloc hi ha el conveni amb l’Institut Setmana del Mar.  Aquest és un 
conveni que firmem conjuntament des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i la Regidoria de Cultura, per tal que es puguin tirar endavant un 
any més les festes de Sant Pere.  No sense dificultats econòmiques, que igual 
com afecten... vaja, amb aquest conveni, doncs afecten a la major part de la 
ciutat i que per tant doncs també se’n ressenten un punt les entitats que els 
reben. 
 
La segona qüestió és el conveni que fem amb l’Associació Viu Comerç.  Com 
saben, l’aposta perquè la ciutat esdevingui una destinació diguem comercial 
de referència, s’ha de veure traduïda amb accions i en aquest cas ens sembla 
que el gremi de botiguers de la ciutat està doncs duent a terme una feina 
positiva, una feina important per al conjunt del gremi, però sobretot pel conjunt 
de la ciutat, i per tant aquest conveni també reforça, en la línia del que hi havia 
hagut anys anteriors, la voluntat de treball conjuntament per part de 
l’Ajuntament amb els botiguers.   
 
El tercer conveni és amb l’Associació Estació Nàutica, que com saben doncs 
també és una aposta estratègica del govern, per tal doncs de que es vegi 
enxamplada i pugui actuar una mica des d’aquest... com aquest paraigua 
marca de la ciutat en termes doncs turístics, tant pel que fa a l’oferta de... a la 
creació d’oferta conjunta per atraure turistes, com pel que fa a la presència 
diguem de la marca de la nostra ciutat de cara enfora.  Aquest és un conveni 
que és en termes molt similars als de l’any anterior i que té una part important 
econòmica que va destinada a fer front a les quotes de pertànyer a 
l’Associació Catalana i a l’Associació Estatal d’estacions nàutiques.  I una altra 
part doncs que va tant per a funcionament propi de l’entitat com per a la 
creació d’activitat.   
 
El quart dels convenis és amb l’Associació Formativa Temps de Vi.  Com 
saben, enguany el primer cap de setmana de juny es produirà la segona 
edició de la Fira vitivinícola, diguem, de la ciutat, que des de l’Ajuntament hem 
impulsat en aquest cas en conveni o en concert amb la societat civil, amb 
aquesta associació.  I ens sembla doncs que ja que aquesta era una voluntat 
del govern de que també en el que fa a la gastronomia i en l’apartat vitivinícola 
tinguéssim una fira de referència, era important que poguéssim donar-hi 
suport els primers anys. 
 
I el quart dels... disculpin, i el cinquè dels convenis és el que signarem amb el 
Celler de Viticultors de Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per una acció ja 
realitzada.  Al llarg d’aquest any es va celebrar l’aniversari de l’existència del 
Celler, i doncs pel desenvolupament en aquest cas de la seva... dels actes de 
commemoració, també hi hem fet arribar una petita aportació en aquest cas 
que és gairebé el 100% provinent d’una altra administració, en aquest cas de 



 

 

 

 

  

la Diputació de Barcelona, com parcialment també es dóna la circumstància 
doncs que amb els altres convenis també és possible que vinguin recursos 
d’altres administracions. 
 
Aquesta és una mica la presentació conjunta d’aquests convenis, convenis 
tots ells que van adreçats doncs a la societat civil, perquè entenem que 
malgrat la situació, que ens fa posar la prioritat en aquelles polítiques socials i 
d’ajudar la gent que ho passa més malament, per l’altra banda i l’altra cara de 
la moneda ha de ser també la creació d’activitat a la ciutat, que ens ajudi a fer 
bullir l’olla, no?, a atraure gent que vinguin a casa nostra i també doncs ajudar 
a crear llocs de treball a casa nostra, i això doncs si ho podem fer des de 
l’Ajuntament en conveni o sota el lideratge en aquest cas de la societat civil, 
creiem que és la millor recepta. 
 
A partir d’aquí reiterar demanar-vos el vot afirmatiu i la disposició per si tenen 
alguna pregunta o comentari a fer.  Gràcies, alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Paraules?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  Volíem aprofitar l’avinentesa que es porten a aprovació convenis 
que sorgeixen d’iniciatives privades, o de col·lectius i entitats culturals, per 
demanar a l’Ajuntament l’agilització dels tràmits que s’han de seguir en el 
moment en que una entitat o una associació té una iniciativa a fer a la ciutat, 
pel que fa a la gestió.  Perquè en molts casos es troben que han de passar 
per diverses àrees de l’Ajuntament, per Via Pública, per Medi Ambient, entre 
d’altres, per demanar tot el material, tots els recursos que necessitin i també 
els permisos.  I en aquest sentit volíem deixar palès que seria bo, fóra bo per 
a la ciutat i per a les properes iniciatives que potser ara es concentrés tot en 
un sol pas i a partir d’aquí fossin les diverses àrees les que es moguessin a 
l’hora d’agilitzar els tràmits per dur a terme qualsevol activitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Rius.  Més paraules?  Sí, si us plau, senyor 
Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, bàsicament perquè en el fons el que estem aprovant 
amb tots aquests convenis, si no vaig equivocat, és entorn del 60% del 



 

 

 

 

  

pressupost total de Promoció Econòmica en quant a convenis amb entitats, i 
per tant sí que ensagradaria fer algun apunt. 
 
Primer dir que totes les activitats amb les que fem un conveni avui, com a grup 
ens semblen molt positives i que per tant el govern en aquest sentit no trobarà 
en aquest grup municipal cap impediment per recolzar ni l’activitat de l’Estació 
Nàutica ni la dels comerciants, ni tampoc algunes altres iniciatives que vagin 
sortint, i anticipo que votarem a favor de tots els convenis, però sí volia 
apuntar un parell de coses.  La primera és que alguna explicació hi ha hagut 
en Comisió Informativa, sí que considerem que no hem disposat segurament 
de la suficient informació que s’ha fet d’alguns conveni de les comparatives 
respecte un any amb l’altre.  Al final van sortir les dades en Comisió 
Informativa, però el perquè es puja o es duplica en algun cas l’aportació 
d’algun conveni, es pugen uns altres, la Setmana del Mar baixa, i el 
raonament pel qual hi ha aquest diferencial i per què la Regidoria decideix que 
aquest any modifica, i () el 60%, si en pugem moltes vol dir que algunes 
hauran d’acabar baixant, per tant hi ha d’haver un criteri darrere. No ha estat 
suficientment explicat en Comisió i òbviament a l’expedient doncs tampoc hi 
és. 
 
Però, ho torno a dir, la iniciativa ens sembla bé i per tant hi votem a favor.  
Però hi ha una cosa que sí que els hi volem recordar al govern, posar sobre la 
taula, ho vem fer en Comisió Informativa, que té a veure en aquest cas amb 
un exemple molt clar, però que no és únic o aïllat, i és que fa exactament un 
mes, en el Ple d’abril, que vam aprovar una moció per crear un servei 
estadístic, amb el recolzament del govern, el segon punt deia que per obtenir 
les dades d’aquest servei, en els convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i 
les entitats associacions de comerciants i gremis, incloent l’Estació Nàutica –hi 
havia un punt específic- s’inclourà una clàusula on es generin aquestes 
obligacions.   
 
Clar, després d’un mes, jo entenc que els plaços són curts, però considerem 
que són realitzables, es porten els convenis a Ple i la clàusula no hi és.  Però 
és que això ho va aprovar el Ple, llavors...  Entenem que els plens són llargs, 
que són extenuants, però a passar hores aquí no venim, i per tant, si hi ha un 
acord unànim del Ple sobre com ha de ser el conveni, no pot ser que un mes 
després vingui un conveni que no contempla en absolut lo que es va acordar. 
 
Per tant, ara li votem perquè no volem retrassar tot el procés, però en aquest 
sentit traiem la targeta vermella, perquè aquest cas és molt concret, ho venim 
dient d’altres qüestions, però aquí tenim un acord que deia específicament 
com ha de ser un conveni, apareix el conveni i el conveni no té la clàusula que 
havíem acordat per unanimitat.  Per tant, el govern el que ha de fer és recollir 



 

 

 

 

  

en el seu dia a dia i en la seva acció de govern els mandats que rep d’aquest 
Ple, que és al final el màxim òrgan de l’Ajuntament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Escalas.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Agrair d’entrada el vot favorable de tots els grups 
municipals.  Sí, per fer un parell d’explicacions.  És evident que quan hi ha 
recursos escassos el govern ha de prioritzar, i en aquest cas hi ha la 
priorització.  Vostès veuen que en el conjunt del pressupost doncs les àrees 
relatives a la promoció econòmica doncs tenen un reforç per part del conjunt 
del govern, entenent allò que els hi deia al començament, no?, hi ha dues 
prioritats que són indestriables en aquests moments, que és polítiques socials 
i polítiques de foment de l’activitat econòmica.  I és en aquest sentit que el que 
fem en aquest cas d’aquests convenis, doncs identificar aquella part de la 
societat civil que du a terme una tasca que ens sembla en aquests moments 
important per al conjunt de la ciutat, enfocada en aquesta línia de la promoció 
econòmica, no?  Per tant, la priorització i que si en la Comisió de l’altre dia no 
va quedar prou clara, demano excuses però ho torno a reiterar avui aquí, hem 
donat una mica tant la informació de les quantitats que donem enguany com 
els motius pels quals unes quantitats... unes entitats reben unes quantitats i 
unes altres.   
 
Per explicar també a la ciutadania, diguem, cada euro que es dóna des d’una 
administració, en aquest cas la nostra, a una entitat, està fiscalitzat després de 
l’any i se sap concretament a quin pla de treball va associat, en quina finalitat 
es gasta, i en aquest cas hem conveniat amb cada una de les entitats quina 
era la quantitat que podíem, en funció del seu pla de treball, conveniar per a 
aquest 2013, no?, això d’una banda.  Per tant, hi ha tot un seguit de raons que 
vam poguer explicar i que podríem tornar a explicar quan vulguin, del perquè 
en un cas es manté i en algun altre s’ha pogut apujar una mica i en un altre 
s’ha pogut contreure una mica la quantitat. 
 
I en segon lloc, és evident que al Ple passat es va aprovar una moció en el 
sentit que vostè ens apunta, senyor Escalas.  I la voluntat d’aquest govern és 
aprovar, aplicar tot el contingut de les mocions en el Ple, però és clar, els 
convenis no es fan en tres setmanes o en quatre, els convenis, si es fixa, 
l’aprovem el mes de maig, però ja el vàrem estar... s’han estat diguem 
elaborant des de fa mesos, primer parlant amb les entitats, veient un pla de 
treball que ens presenten, etc., etc.,  Per tant, no hem tingut temps material de 
poguer incorporar la clàusula aprovada en el Ple de fa un mes en els convenis 



 

 

 

 

  

actuals, que vénen fets de més endarrere, insisteixo, i que com saben han de 
passar uns tràmits administratius, legals, etc., etc.  En tot cas sí que li vull dir 
que demà, i estan convidats tots els grups municipals, a les dotze del migdia 
hi ha taula de turisme i comerç, un dels punts que tractarem és precisament 
els acords que es van aprovar de la moció presentada pel grup socialista, en 
els quals els demanarem de que ens dotem d’aquesta eina i si convé doncs 
aplicar-la ja amb la màxima celeritat.  De fet, el que plantejarem demà en el si 
de la taula és que aquests indicadors ja puguin estar disponibles, diguem, per 
avaluar la temporada turística que començarem el proper any.  Per tant, 
agraint-los el vot favorable, però també dient-los que home, que targetes 
vermelles ens en podem treure tots, perquè aquesta eina que vostè em 
reclama en els passats dos anys tampoc hi va ser.  Home, prefereixo que en 
comptes de vermelles i vermelles tinguem fair play, que hi és, i li agraeixo, i 
que per tant, vaja, ens anem donant oportunitats per millorar les coses.  
Gràcies, senyora alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Si no hi han més intervencions, passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es voten conjuntament les propostes corresponents als punts 18, 19, 20, 21 i 
22 de l’ordre del dia, les quals s’aproven per unanimitat dels presents. 
 
 

 23. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JGL DEL DIA 16/4/2013, D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I LA UPC. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que la Junta de Govern Local el dia 16 d’abril va prendre l’acord d’aprovar 
el conveni marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Atès que un dels punts d’aquest acord diu que ha de ser ratificat pel Ple de la 
Corporació. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 



 

 

 

 

  

“ÚNIC. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local del dia 16 d’abril de 
2013 que diu: 
 
“PRIMER. Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del conveni i de quanta 
documentació sigui necessària a l’efecte. 
 
TERCER. Notificar l’acord als interessats. 
 
QUART. Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació.” 
 
 
CONVENI  MARC  DE  COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 

DE CATALUNYA I  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Vilanova i la Geltrú,  a    xxxxxx de 2013 
 

R E U N I T S 
 
D'una part, l’Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, com a alcaldessa de l’ Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, amb  NIF:  P-08300800-I, amb domicili a la Plaça de la Vila, 8, 
08800 de Vilanova i la Geltrú i en representació d'aquest, segons el que estableix la 
Llei Reguladora de Bases de Règim Local, Llei 7/1985 de 2 d’abril, autoritzada per 
aquest acte per acord de la Junta de Govern Local amb data  
 
 
I d'altra part, el Mgfc. Sr. Antoni Giró i Roca, rector de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), NIF núm. Q-0818003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi Girona, 
31 i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'art. 20 de la Llei 
Orgànica 6/2001 d'Universitats, de 21 de desembre; l'article 67 dels Estatuts de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per Acord GOV/43/2012 de 29 de maig 
(publicat al DOGC núm. 6140 d’1 de juny del 2012), i de conformitat amb el 
nomenament pel Decret 47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya."  
 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a formalitzar aquest Conveni 
Marc de Col·laboració  i, 
 

M A N I F E S T E N 
 
I. Que la Universitat és un organisme públic de caràcter multi sectorial i pluridisciplinari 
que desenvolupa activitats de docència, recerca i d’extensió universitària. La 
universitat està interessada a col·laborar amb institucions publiques (especialment 
amb els municipis del àrea de influència dels seus campus) i amb els sectors 
socioeconòmics i el món de la cultura per assegurar que les seves activitats 
contribueixin amb el desenvolupament i progrés de la societat.  



 

 

 

 

  

 
II. Que la UPC té una estructura diversificada territorialment, amb una important 
presència en diferents comarques i municipis de Catalunya.  
 
III. Que el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú està format per l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), la biblioteca, la 
residència universitària i el Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú (CTVG). 

IV. Que el Campus de Vilanova i la Geltrú de la UPC realitza una activitat de recerca, 
desenvolupament, innovació i transferència de tecnologia canalitzada a través del 
Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú. Aquesta activitat es desenvolupa 
principalment en col·laboració amb empreses o altres institucions públiques o 
privades.  
 
V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té interès en promoure la innovació del seu 
teixit industrial, el desenvolupament econòmic i l’extensió universitària en el seu 
territori per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.  
 
V bis. Que des que la UPC va obrir les seves portes hi ha hagut una estreta relació de 
col·laboració amb l’Ajuntament i viceversa. 
 
VI. Que l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a conseqüència de les línies marcades en 
el pla de mandat, està interessat en fomentar al municipi el desenvolupament 
econòmic i tecnològic. 
 
VII. Que les dues institucions signants coincideixen en la necessitat de realitzar 
accions conjuntes de promoció i difusió per donar a conèixer la condició universitària 
de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, així com la seva oferta d’estudis, formació 
continuada i serveis universitaris. 

VIII. Que és voluntat de la UPC (a través del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú) 
i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú establir vincles de col·laboració amb l’objectiu 
de trobar sinèrgies que permetin a les dues institucions actuar de forma eficaç en 
totes les accions i actuacions de comú interès per ambdues institucions.  
 
IX. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol mantenir i incrementar els vessants 
universitari de la ciutat, amb nous estudis que reforcin, complementin i donin visibilitat 
a la UPC. 
 
En atenció al que s’ha exposat, les parts decideixen coordinar la seva activitat i 
esforços. És per això que formalitzen el present Acord Marc de Col·laboració, que es 
regirà per les següents: 
 

C L À U S U L E S 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

PRIMERA. Objecte. 
 
És objecte d’aquest conveni regular els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú per donar a conèixer 
la condició universitària de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, així com la seva oferta 
d’estudis, formació continuada i serveis universitaris. D’igual manera, l’acord ha d 
permetre, a través de la UPC, donar a conèixer Vilanova i la Geltrú amb tots els seus 
actius i potencialitats. 
 
També es objecte d’aquest conveni regular la utilització dels espais. La UPC podrà 
utilitzar els espais de l’Ajuntament i viceversa per actes protocol·laris, congressos, 
conferències, classes o aquelles utilitats que afavoreixen els fins del conveni. Les 
normes d’utilització s’acordaran entre les dues institucions, d’acord amb la normativa 
que sigui d’aplicació i dependrà de la disponibilitat de les instal·lacions. 
 
Així mateix, serà objecte de aquest conveni impulsar accions de col·laboració entre 
diferents unitats dels dos organismes amb la supervisió de una comissió coordinadora 
i de seguiment. 
 
SEGONA. Àmbits d’actuació 
 
La col·laboració entre ambdues parts anirà dirigida a: 
 
1.- Establir mecanismes estables i permanents de cerca de projectes de col·laboració 
en els àmbits que són objectius compartits i comuns entre ambdues entitats. 
 
2.- Subscriure un compromís entre ambdues parts en el qual es faciliti de forma 
recíproca la informació, canals i recursos necessaris per tal de fer operativa aquesta  
col·laboració. 
 
S’acompanya a aquest conveni marc de col·laboració una relació dels compromisos 
que assoleixen cadascuna de les institucions (Annex I). Aquesta relació no és 
limitativa, i pot ser ampliada en qualsevol moment, de mutu acord. 
 
TERCERA. Comissió coordinadora i de seguiment. 
 
Per al desenvolupament i seguiment del present acord, es constitueix una Comissió 
Mixta formada paritàriament per tres  membres de cadascun dels dos Organismes 
signants. 
 
Seran membres nats d’aquesta Comissió: 
 

• Per part de l’Ajuntament: l’alcalde o alcaldessa o regidor/regidora que designi.  

• Per part  de la UPC, el Rector o persona en qui delegui. 

També formaran part de la Comissió: 
 



 

 

 

 

  

• 2 tècnics o tècniques de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, designats per 
l’alcalde. 

• El director de l’ EPSEVG o persona en qui delegui 

• 1 professor o professora o bé 1 tècnic o tècnica de l’ EPSEVG, nomenat pel 
rector o rectora de la UPC, a proposta del director/directora de l’EPSEVG.  

Els membres de la Comissió seran nomenats pels òrgans competents de cadascuna 
de les 2 Institucions, d’acord amb els seus procediments interns, i s’hauran 
d’especificar en l’Annex II del present Acord. No obstant això, les entitats signants 
podran substituir en qualsevol moment els seus representants en la comissió. Caldrà 
que notifiquin aquests canvis a l’altra part i que s’actualitzi l’Annex II. 
 
La Comissió Mixta es reunirà, com a mínim, un cop a l’any,  per tal de: 
 
a) Determinar les actuacions a realitzar cada any en el marc del conveni de 

col·laboració (programa de col·laboració). 

b) Fer el seguiment de l’organització i desenvolupament dels programes i actuacions 
que es determinin. 

c) Avaluar els resultats obtinguts de l’aplicació de les actuacions. 

d) Estendre una Acta de la Reunió i un llistat de Convenis Actius que formaran part 
del annex III. 

Ambdues institucions, amb el vist i plau de tots el membres de la comissió Mixta, 
poden dur a terme convenis específics. Aquests convenis específics hauran d’incloure 
com a mínim els següents aspectes: 

• Definició de l’objecte. 

• Descripció del treball i terminis d’execució. 

• Durada del conveni específic. 

• Pressupost total i mitjans materials i humans que requereix el projecte i 
compromís d’aportació de les parts. 

• Nom de les persones, per ambdues parts, que es responsabilitzaran de la 
coordinació i desenvolupament del projecte. 

Un cop s’extingeixi cadascú dels convenis específics que les dues parts subscriguin, 
emetran un informe conjunt on s’haurà d’indicar el nivell d’objectius assolits i l’ús del 
recursos implementats. 
 
 
 



 

 

 

 

  

QUARTA. Fraccionament i ajornament deutes pendents IBI. 
 
S’adjunta com a annex IV, la situació de deutes contrets en relació a l’ Impost sobre 
Bens Immobles -Urbana i la relació de compromisos d’ambdues entitats. 
 
CINQUENA.  Durada. 
 
El present conveni marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una 
durada inicial de 3 anys, prorrogables tàcitament per períodes d’1 any, llevat que es 
denunciï per qualsevol de les parts amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la 
seva data de finalització.  
 
SISENA. Ús de la imatge de la UPC i de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú consideri necessari fer ús dels logotips 
de la UPC, haurà de demanar prèvia autorització a la Universitat, a través del Servei 
de Comunicació i Promoció, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o 
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.  
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos 
pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar 
la vigència del present conveni.  
 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de la UPC hagi de 
tenir caire lucratiu per l’entitat sol·licitant, caldrà formalitzar el corresponent contracte 
de llicència de marca.  
 
En tots aquells casos que com a conseqüència i en aplicació dels acords aquí 
establerts la UPC consideri necessari fer ús dels logotips de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, haurà de demanar prèvia autorització a l’Ajuntament, especificant l’aplicació 
corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús 
sol·licitat.  
 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos 
pels quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar 
la vigència del present conveni.  
 
No obstant, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú hagi de tenir caire lucratiu per la UPC, caldrà formalitzar el 
corresponent contracte de llicència de marca. 
 
SETENA. Extinció i Resolució 
 
Seran causes d’extinció del conveni, a banda de les previstes legalment, el mutu 
acord entre les parts, la finalització del termini, la impossibilitat d’assolir els objectius 
conveniats, i d’incompliment de les obligacions essencials per qualsevol de les parts. 
 



 

 

 

 

  

En el cas d’incompliment d’aquest conveni per qualsevol de les parts, l’altra part podrà 
optar per exigir el seu compliment o per resoldre’l amb la indemnització de danys i 
perjudicis en qualsevol dels casos. 
 
 
 
VUITENA. Eficàcia 
 
L’eficàcia del present conveni queda condicionada a la seva aprovació pels òrgans 
competents respectius. 
 
NOVENA. Litigis 
 
Ambdues parts realitzaran els seus majors esforços per resoldre amistosament 
qualsevol controvèrsia derivada de l’execució i/o aplicació d’aquest conveni. Malgrat  
això, en cas de plantejar-se conflicte, les parts es sotmetran a la jurisdicció 
contenciosa administrativa dels tribunals competents a Vilanova i la Geltrú. 
 
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per duplicat i a un 
sol efecte. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Annex I 
 
En el marc d’aquesta col·laboració, el campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú es 
compromet a: 
 

• Autoritzar  l’ús temporal  de instal·lacions del Campus per actes i programes 
organitzats per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, d’acord amb la normativa 
d’aplicació, (Sala d’actes, vestíbul, Biblioteca,...). Bonificar a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el 95% del cost d’ús dels espais. 

• Promocionar el nom de la Ciutat als diferents congressos, jornades, 
activitats,...que es realitzin al Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú  

• Organitzar i col·laborar amb els instituts i Escoles del Municipi de la ciutat i de 
titularitat municipal (IMET, Centre de Recursos Pedagògics, Museus, etc ) en 
activitats que estiguin relacionades amb la ciència i la tecnologia, en un sentit 
ampli (CUM, Fires,..) 

 

En el marc d’aquesta col·laboració l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet 
a: 
 

• La programació i execució de diferents accions de promoció, comunicació i 
difusió del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. 



 

 

 

 

  

• Autoritzar l’ús temporal d’espais e instal·lacions del Ajuntament per actes i 
programes de interès per el Campus (Teatre, auditori, museus.), d’acord amb 
la normativa d’aplicació.  

• Aplicar bonificacions del 95% del IBI, d’acord amb el que estableix l’article 74.2 
bis del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  

• Adequar la senyalització de via la pública de la ciutat per facilitar la localització 
dels diferents edificis del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. 

• Organitzar i col·laborar amb el Campus en activitats que estiguin relacionades 
amb la ciència i la tecnologia, en un sentit ampli (Setmana de la Ciència, 
Conferencies, Jornades, EPS...) 

 
Annex II 
 
Membres de la Comissió Coordinadora i de seguiment  
 
Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Sra. Neus Lloveras i Massana, Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Sr.  Javier Martínez Gómez, Gerent de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Sr. Pere Cayuela Ferrer, Cap de Servei de Promoció Econòmica i Turisme 
 
Per part de UPC  
El Rector de la UPC o persona en qui delegui 
Sr. Frederic Vilà Martí, Director de l’ EPSEVG 
Sr. José Miguel Quiñones Ruiz, Administrador- Cap de la UTG Campus VG 
 
 
Annex III 
 
Llistat de Convenis Actius: 
 



 

 

 

 

  

Entitat o Empresa 
 

Títol Conveni 
 

Data 
signatura 
Conveni 

Finalització 
Conveni 
 

Pròrroga 
Conveni 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú-
UPC 

Conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
la UPC, per a 
l’atorgament d’una 
subvenció en el marc 
del Projecte 
“Neàpolis” 

 
 
 
21.04.2005 

  
 
Concessió 
administrativa 
termini 50 
anys 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú-
UPC 

Conveni inter- 
administratiu de 
cooperació entre 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
la UPC, per a la 
cessió d’un espai a 
l’edifici “Neàpolis” 
destinat a activitats 
de Recerca i 
Investigació en règim 
de concessió 
administrativa. 
 

 
 
 
21.04.2005 

  
 
Concessió 
administrativa 
termini 50 
anys 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú-
UPC 

Conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
la UPC, per a 
l’atorgament d’una 
subvenció en el marc 
del projecte 
“Neàpolis” i per 
regular alguns 
aspectes de la seva 
creació i 
funcionament. 
 

 
 
 
13.02.2006 

  
 
Conveni 
caràcter 
administratiu, 
vigent mentre 
ambdues 
parts no 
manifestin el 
contrari 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú-
UPC 

Conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
la UPC per a 
col·laborar en les 
activitats 
de l’Agència Local de 
l’Energia de 
Vilanova i la Geltrú 
 

 
 
20.12.2006 

 
 
20.12.2009 

 
 
Prorrogable 
anualment. 
Pendent de 
denúncia 

 
 

 
 

 
 

  
 



 

 

 

 

  

 
 
Annex IV – Fraccionament i ajornament deutes pendents IBI 
 
I.- A data d’avui consten pendents de pagament a nom de UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALUNYA, per l’ Impost sobre Béns Immobles – Urbana, els 
següents rebuts de: 
 
Finca: AV. VICTOR BALAGUER, 1 (UTM 3643601-CF9634S-0001-LX) 
 
Exercici     Rebut Principal Principal Recàrrec Principal 
    Rebut  Pagat       5%  Pendent 
2004   201398349  25.146,09  3.511,57  175,58  21.634,52 
2005   201398349  27.184,07  3.796,17  189,81  23.387,90 
2006   201398349  26.453,42  3.694,13  184,71  22.759,29 
2007   201398349  25.013,62  3.493,07  174,65  21.520,55 
2008   201398349  24.690,28  3.447,92  172,40  21.242,36 
2009   201551396  24.279,52     24.279,52      0,00           0,00 
2010   201661985  24.279,52         0,00      0,00  24.279,52 
2011   201768353  24.279,52           0,00      0,00  24.279,52 
2012   201874600  24.227,00         0,00      0,00  24.227,00 
             225.553,04     42.222,38  897,15          183.330,66 
 
Finca: RBLA. EXPOSICIO, 37 (UTM 3664012-CF9636S-0001-RP) 
 
Exercici     Rebut Principal Principal    Recàrrec  Principal 
    Rebut  Pagat    5%  Pendent 
 
2004   201590819  1.175,42  1.175,42  0,00          0,00 
2005   201590819  1.275,37  1.275,37  0,00          0,00 
2006   201591244  1.377,40  1.377,40  0,00          0,00 
2007   201591244  1.432,50  1.432,50  0,00          0,00 
2008   201591244  1.504,13  1.504,13  0,00         0,00 
2009   201591244  1.564,30  1.564,30  0,00          0,00 
2010   201661986  1.564,30  0,00   0,00   1.564,30 
2011   201768354  1.564,30  0,00   0,00   1.564,30 
2012   201874601  1.626,87  0,00   0,00   1.626,87 
    13.084,59  8.329,12  0,00   4.755,47 
 
 
TOTAL PENDENT PAGAMENT: 188.086,13 € 

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú-
UPC 

Conveni de 
col·laboració entre 
l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i 
la UPC pel projecte 
OBSEA del Grup de 
Recerca (SARTI). 
 

 
14.11.2011 

Prorrogable a 
5 anys 



 

 

 

 

  

 
II.- Amb dates 19 de juliol de 2012 i 25 de febrer de 2013 la Universitat va interposar 
reclamacions respecte als exercicis 2004 a 2006 per la finca de Víctor Balaguer 1, que 
ha estat estimada per resolució municipal de 8 d’abril de 2013 i que comporta 
l’anul·lació dels rebuts per prescripció i l’estimació del dret de l’entitat a la devolució de 
les quantitats indegudament ingressades. 
 
D’acord amb això, els rebuts pendents de pagament són: 
 
Finca: AV. VICTOR BALAGUER, 1 (UTM 3643601-CF9634S-0001-LX) 
 
Exercici   Rebut  Principal 
     Rebut 
2007    201398349  25.013,62 
2008    201398349  24.690,28 
2010    201661985  24.279,52 
2011    201768353  24.279,52 
2012    201874600  24.227,00 
              122.489,94 
 
Finca: RBLA. EXPOSICIO, 37 (UTM 3664012-CF9636S-0001-RP) 
 
Exercici   Rebut  Principal 
     Rebut 
2010    201661986  1.564,30 
2011    201768354  1.564,30 
2012    201874601  1.626,87 
     4.755,47 
 
TOTAL PENDENT PAGAMENT: 127.245,41 € 
 
III.- Atès que en data 12 de gener de 2010 es va procedir al cobrament, via 
compensació, de 18.840,00 € pels rebuts ara anul·lats, procedeix retornar aquest 
import mitjançant compensació amb els deutes pendents indicats al punt anterior, 
restant pendent de pagament: 
 
Import Pendent (punt II)   127.245,41€ 
Import a retornar    18.840,00 € 
Pendent de Pagament   108.405,41 € 
 
IV.- S’acorda l’ajornament i fraccionament del deute exposat en punt anterior en un 
període de tres anys d’acord amb els terminis següents: 
 
 Abans de 31-Maig-2013  36.000,00 € 
 Abans de 31-Maig-2014  36.000,00 € 
 Abans de 31-Maig-2015  36.405,41 € 
 



 

 

 

 

  

L’incompliment dels terminis de pagament indicats comportarà la pèrdua del dret a la 
bonificació del 95% a l’Impost sobre Béns Immobles per la finca de Víctor Balaguer 1 i 
l’inici de les actuacions de constrenyiment que legalment corresponguin. 
 
V.- Amb l’acompliment del present annex d’aquest conveni es considera saldat el 
deute de l’IBI de la UPC amb l’Ajuntament de Vilanova, inclosos els recàrrecs, interès i 
qualsevol altre concepte. 
 
VI.- A partir de l’exercici 2013 l’entitat Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
procedirà al pagament dels rebuts girats per l’Ajuntament per Impost sobre Béns 
Immobles (el de Víctor Balaguer 1 amb la bonificació del 95%) dintre dels terminis 
fixats pel padró de l’impost en cada exercici. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Figueras. 
 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  En aquest cas es tracta de sotmetre a la votació 
del Ple un acord entre aquest Ajuntament i la Universitat Politècnica de 
Catalunya de la ciutat.  Tal i com també vam poguer debatre en la Comisió 
Informativa del passat dilluns, la direcció de la Universitat i també per part de 
l’Ajuntament ens semblava que donat que som dues institucions que ens 
relacionem molt en el dia a dia, i que per tant compartim tant espais de debat 
com projectes, com espais en els que s’hi produeixen esdeveniments, era 
important que regularitzéssim una mica aquestes relacions amb un conveni.  
És en aquest sentit que el que cal fer primer és, com ens apuntava bé el 
regidor Martorell en la mateixa Comisió, pot ser un record que de relacions 
entre l’Ajuntament i la UPC i de convenis n’hi ha hagut pràcticament des de 
l’inici de la democràcia, que han estat recollits i que tots han donat els seus 
fruits per part de tots els governs de tots els colors que hi han hagut a la ciutat.   
 
El que plantegem bàsicament ara en aquest conveni -que si vostès donen el 
vistiplau passarem a signar en els propers dies-, és un conveni que afecta a 
diverses regidories, tant des d’un punt de vista de la Regidoria d’Hisenda, en 
el sentit doncs de que hi ha uns pagaments endarrerits, que hem de posar 
facilitats per poder-los cobrar, i també unes bonificacions d’IBIs que facilitaran 
que hi pugui haver una millor reciprocitat en utilització d’espais conjunts.  
També des de la Regidoria d’Ensenyament  d’innovació i universitats, doncs 
en el sentit de que hi han projectes que es poden desenvolupar conjuntament 
entre la Universitat, Neàpolis i el propi Ajuntament, i que poden quedar 



 

 

 

 

  

recollits en aquest conveni.  O també des del punt de vista de la promoció 
econòmica de la ciutat, en tant que hem de sapiguer posar en valor i aprofitar 
el fet de que Vilanova sigui una ciutat universitària també per sapiguer-nos 
posicionar en tot allò que vagi relacionat amb la creació de llocs de treball i la 
dinamització econòmica. 
 
Tenen el conveni, que l’han pogut llegir des de que el varen rebre amb la 
convocatòria de la Comisió, i sense més, si volen doncs que els fem alguna 
contesta o els especifiquem algun punt, estem aquí a la seva disposició i per 
acabar doncs els demanem que puguem tenir el vot favorable en aquest 
conveni.  Moltes gràcies. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Aviam, una mica continuar el discurs que ha fet 
el regidor Figueras.  Històricament aquest Consistori ha conveniat amb la 
UPC.  Entenem aquest nou conveni i crec que reforça el que aquest Ple ja 
s’ha posicionat moltes vegades, intentar lligar més el possible la relació entre 
UPC i la ciutat de Vilanova.  Perquè creiem des d’Iniciativa de que la UPC és 
un patrimoni d’aquesta ciutat i per tant en aquests moments de delicada 
situació de la UPC a nivell general i també concretament a Vilanova, 
necessitem recolzar aquesta Universitat.  Per tant, Iniciativa entén de que fem 
gestos des del govern, des del Consistori, en tant que... esperem que s’aprovi, 
en tant de que bé, fraccionem un deute pendent d’IBI, l’entenem, i també que 
a partir del 2014 o 2013, no recordo si és 2013 o 2014, tindran una bonificació 
de l’IBI del 95%.  Són gestos que aquest Ajuntament fa envers la UPC, i no els 
critiquem, el comptem positiu.   
 
Volem dir que volem enllaçar amb una moció que va presentar el govern fa un 
parell de mesos sobre intentar que Nàutica arribi a Vilanova, com una solució 
possible per a aquesta UPC a Vilanova.  Llavors aquest mateix regidor va 
posar a disposició el seu grup i les seves influències polítiques en diferents 
estaments per tal que això sigui possible.  Senyora alcaldessa, el meu grup 
reitera avui aquell oferiment i per tant esperem el moment determinat que les 
negociacions avancin en la possible arribada de la Nàutica a Vilanova, 
comptin amb el nostre grup i la seva influència possible, que petita, però la 
tenim.  Res més.  Votarem favorablement. 
 



 

 

 

 

  

 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver, només una petita reflexió.  És el primer conveni que es signa 
amb la UPC, crec que és un tema que estava pendent des de feia molt de 
temps i per tant aquí crec que arrangem una solució que no estava prou ben 
solucionada.  I ja que ha fet referència al seu oferiment, està molt present... 
crec que li vaig fer arribar la resposta, que ens esperéssim, perquè ara no era 
el millor moment per fer segons quines accions, però per descomptat que hem 
de fer servir totes les eines i en el moment que veiem que sigui oportú, 
estarem en contacte i demanarem que també ens puguin donar aquest suport. 
 
Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, breument.  El senyor Gerard Figueras ja ho ha esmentat.  En la Comisió 
Informativa vam fer avinent la qüestió que sembla, es dóna a entendre per la 
lectura del conveni, que sigui avui mateix o amb l’aparició del govern actual, 
en què es comença a col·laborar amb la Politècnica, i aquesta història ve de 
lluny, la col·laboració, perquè abans ja ha parlat el regidor Claver que la 
vinculació de la Politècnica amb la ciutat és llarga i per tant doncs ha anat 
donant-li suport gent que ha estat al govern i gent que no ha estat al govern 
però que com a regidors o gent... càrrecs polítics que són del municipi han 
donat suport, i per tant diria que sempre hem treballat amb una unanimitat.   
 
Llavors jo demanaria, ho vaig demanar a la Comisió Informativa i veig que és 
veritat que ho ha esmentat el senyor Figueras, però no queda recollit, va dir 
que ho faríem recollir i devia quedar ben recollit, que en algun dels apartats 
s’esmentés que aquesta relació de l’Ajuntament -Ajuntament, eh?- amb la 
Politècnica ve de llarg i en diferents moments, més que res perquè al final del 
conveni s’expliciten una sèrie de convenis que ja es van... del 2005, del 2006, 
que estan actius.  Per tant, es dóna per sobreentès això.  Jo crec que 
ajudaríem també a donar una imatge de dir: no és únicament amb el Pla de 
Mandat actual que apareix aquesta voluntat, sinó que és una qüestió que tots 
els grups municipals hi han treballat quan han existit, quan no han existit i des 
de fa molts anys.  Una mica per donar també la sensació real de que tothom 
ens sentim partícips d’això.   
 
I després donar també el suport per tirar endavant el tema de la facultat de 
Nàutica, que és veritat i estava present en aquesta conversa, que aturem 
durant un temps a l’espera de com acaba la situació econòmica de la 
Politècnica i també de direcció, que crec que hem de posar-nos un període 
d’espera.  Però bàsicament això, que ens agradaria que figurés -votarem a 



 

 

 

 

  

favor evidentment, ja ho vam dir-, que figurés explícitament aquesta 
unanimitat de tots plegats per donar suport a la Politècnica, més enllà del 
tema de l’IBI, que això és veritat que es fa avui i s’aprova i per tant quedarà 
recollit així. 
 
ALCALDESSA 
 
Ho recollim així.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Simplement, tal com va manifestar el senyor Martorell, 
hem estat parlant amb Serveis Jurídics, i en la part no dispositiva, per tant en 
la part expositiva incorporarem una petita redacció que pugui recollir aquesta 
relació històrica.  En nom del govern, simplement per tancar, agrair-los el 
suport de tots plegats i vaja, creiem que aquest és un pas més per consolidar 
la història, que ve de molt lluny, de la nostra ciutat com a ciutat universitària 
amb l’Escola i que tant de bo ben aviat pugui veure’s complementada amb 
aquesta Escola Nàutica. Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs, si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a favor?  
Estem al punt 23.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

 24.  PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DEL 
REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS NO SEDENTARIS 
DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
El 12 de desembre de 2006 el Parlament europeu i el Consell va aprovar la 
Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior que obligava als 
Estats membres de la Unió Europea a la transposició al seu Dret intern. 
 
D’acord amb les seves competències, l‘Estat espanyol, va aprovar la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 



 

 

 

 

  

lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici (la Llei òmnibus). 
 
Amb l’aprovació de la Llei 1/2010, d’1 de març, del comerç minorista, que 
inclou una nova regulació, amb caràcter bàsic, de la venda ambulant, finalitza 
el procés de transposició de la Directiva a nivell estatal. 
 
Per la seva banda, a Catalunya s’ha aprovat el Decret legislatiu 3/2010, de 5 
d’octubre, d’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, 
que va modificar el Text refós sobre comerç interior de 1993, que també regula 
la venda no sedentària. Posteriorment el Decret legislatiu 3/2010, en relació 
amb la venda no sedentària ha estat modificat per la Llei 7/2011, de 27 de 
juliol, de mesures fiscals i administratives. 
 
I. Atès que el Reglament regulador dels mercadals de Vilanova i la Geltrú es va 
aprovar el 24 de gener de 2005 i, per tant, no s’ajusta a la normativa vigent. 
 
II. Vist que l'informe de la Direcció dels Mercats Municipals és favorable. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb els articles 49. i 22.2.d de la LRBRL; 56 del TRRL, 178 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril) i 63 del ROAS. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació el següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’avantprojecte del nou Reglament regulador 
dels mercadals de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant publicació, 
durant trenta dies, al BOP, DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita i 
al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de que es puguin formular 
al·legacions. 
 
TERCER. Considerar aprovat definitivament aquest avantprojecte, si en el 
termini d’exposició al públic no es formula cap reclamació o al·legació. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquest acord.” 
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REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
1. El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no 
sedentària exercida en els mercadals de Vilanova i la Geltrú. Es considera venda no 
sedentària la realitzada per comerciants, fora d’un establiment comercial permanent, 
de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs 
degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i 
en els termes i les condicions establerts en el DL 1/1993 de 9 de març sobre comerç 
interior. 
 
D’altra banda, també són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat 
d’empresa, reconegut a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de 
serveis i d’establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
desembre, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, 
delimitats entre d’altres raons d’interès general, per la protecció dels drets dels 
consumidors/res, i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions 
comercial i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà. 
 



 

 

 

 

  

2. Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s’hagi 
previst en aquest Reglament, tret que per a casos puntuals existeixi una autorització 
expressa de l’Ajuntament. 

 

ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
L’activitat de venda en el mercat es durà a terme en les hores i els dies de la setmana 
i una periodicitat setmanal marcats en els annexos. 
 
L’Alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de 
l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats es 
considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i 
els festius de cada any. 
 
L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al 
mercat. Sempre que l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquestes 
facultats ho farà, donant-ne compte, amb informació detallada, als titulars de les 
autoritzacions amb la suficient antelació. 
 
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan 
sigui possible, cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida. 
 

ARTICLE 3. PARADES, NOMBRE MÀXIM I AUTORITZACIONS 
 
• Les parades: 
 
1. La superfície de les parades estarà limitada, en quant a la llargada, per un màxim 

de 12 ml. i un mínim de 3 ml. i pel que fa a l’amplada, per un màxim de 3,5 ml., i 
amb una alçada no inferior a 80cms, excepte en els casos que per les 
característiques especials de l’article de venda o de la composició dels elements 
que conformen la parada, hagin estat així autoritzats per l’Ajuntament. 

 
2. Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les entrades dels 

portals de les cases dels veïns, ni els guals, ni els dels establiments comercials o 
industrials o bé els seus aparadors o exposicions. 

 
3. Discrecionalment es disposaran passos d’evacuació entre parades. Aquests 

espais no podran ser ocupats per part del/de la comerciant/a o les seves 
mercaderies. S’obligarà a respectar els espais i les distàncies necessaris per 
facilitar el pas i l’actuació dels serveis d’urgència o emergència. 

 
4. Els llocs de venda han d’oferir les condicions de seguretat i d’higiene exigides per 

la normativa específica vigent. 
 
 



 

 

 

 

  

• Nombre màxim: 
 
El nombre de parades i d’autoritzacions d’ocupació del domini públic és el que consta 
als annexos del present Reglament, o en els plecs de clàusules que s’aprovin en cada 
cas per a l’ atorgament de les autoritzacions per a l’ocupació del domini públic per a 
l’exercici de la venda no sedentària. 
 
• Autoritzacions: 
 
La limitació d’autoritzacions d’ocupació del domini públic per a la venda no sedentària 
ve determinada per: 
 

� El sòl públic disponible. 
 
� La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran 

establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents 
productes amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. 

 
� Els condicionaments urbanístics i circulatoris. 
 
� Aspectes mediambientals i de política social. 
 
� Per raons d’interès general, es podrà modificar el nombre i la tipologia de les 

parades, els metres de les mateixes i el nombre d’autoritzacions d’ocupació del 
domini públic per a la venda no sedentària. 

 

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’ajuntament: 
 

� Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària. 
 
� Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de 

les modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès 
públic. 

 
� El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació dels horaris de 

venda i la periodicitat de celebració del mercat. 
 
� Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la 

gestió, administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi 
del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb 
relació a la seguretat i vigilància. 

 
� Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai 

públic. 
 



 

 

 

 

  

� Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies 
de celebració del mercat. 

 
� Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat 

pública els dies de celebració del mercat. 
 
� Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del 

domini públic els dies de celebració del mercat. 
 
� Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida 

selectiva dels residus. 
 
� Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat. 
 
� Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat. 
 
� Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la 

seva competència sancionar. 
 
� Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la serva competència 

sancionar, posar-les en coneixement de l’administració competent. 
 

CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ 

ARTICLE 5. REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
hauran de complir els següents requisits: 
 
1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, 

inscrita al registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure 
l’activitat a prestar. 

 
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan 

en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa 
específica vigent. 

 
3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i 

estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne exempts, estar 
donats d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

 
4. Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els 

treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la 
Seguretat Social. 

 



 

 

 

 

  

5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes que tinguin a la venda. 

 
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 

sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells 
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents. 

 
7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 

600.000 euros. 
 
8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors 

estant adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de 
treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els estatuts socials de 
la cooperativa. 

ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir 
les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es 
realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a 
resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i 
publicitat. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i 
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que 
ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s 
desestimada. 

ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
 
L’interessat/da haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:  
 

� El compliment dels requisits establerts a l’article 5. 
 
� Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de 

l’activitat. 
� El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de 

l’autorització. 
 
� Que autoritza a l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions 

competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar 
telemàticament els registres i arxius d’altres administracions i entitats 
publiques. 

ARTICLE 8. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ 
 



 

 

 

 

  

Les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament hauran d’indicar: 
 

� Les dades del titular i, en el seu cas, de les persones amb relació laboral o 
familiar autoritzades que vagin a desenvolupar l’activitat en nom del titular. 

 
� Lloc on pot exercir-se l’activitat. 
 
� Productes autoritzats per a la venda. 
 
� Horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat. 
 
� Durada de l’autorització. 
 
� Condicions particulars a les quals està subjecte l’exercici de l’activitat, incloent 

les de caràcter higiènic sanitari, quan s’escaigui. 
 

ARTICLE 9. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ 
 
L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de 
quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració 
equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics. 
 
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats 
a acreditar anualment davant de l’Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb 
la Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació 
que els imposi l’Administració local, com el pagament de la corresponent taxa i tributs 
municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 

ARTICLE 10. ARTICLES DE VENDA AUTORITZADA 
 
Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en els següents 
grups, en funció dels articles de venda autoritzada:  
 
Grup 01: Alimentació. 
Grup 02: Equipament de la llar. 
Grup 03: Equipament de la persona. 
Grup 04: Lleure i cultura. 
Grup 05: Tèxtil i moda. 
Grup 06: Salut, cosmètica i drogueria. 
L’Ajuntament, per acord plenari, podrà modificar els grups i/o subgrups de classificació 
en funció del manteniment de l’equilibri comercial, de l’interès públic, o per qualsevol 
altra circumstància que tingui incidència en relació a la venda. 
 



 

 

 

 

  

 

ARTICLE 11. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS 
 
El titular d’una autorització podrà presentar una sol·licitud de canvi en l’article de 
venda, o de canvi d’ubicació i/o d’ampliació d’una parada. 
 
Per donar resposta a la sol·licitud, que sempre haurà de tenir presents les seves 
disponibilitats, l’Ajuntament tindrà en compte, els criteris següents: 
 

Primer.- La proximitat de la parada a espais buits. 
 
Segon.- El canvi de grandària de la parada (de menor a major). 
 
Tercer.- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades 
confrontants del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del 
mateix producte. 
 
Quart.- El canvi a camió - botiga. 
 
Cinquè.- En relació al canvi d’article de venda, prevaldrà a més a més, el 
manteniment de l’equilibri en l’oferta comercial. 

 
No s’autoritzaran els canvis d’articles de venda quan s’hagi formulat anteriorment una 
sol·licitud de canvi i no hagi transcorregut, entre aquestes, un any. 

ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS 
 
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals 
que s’estableixen en l’Ordenança Fiscal vigent. 

 

CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 

ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, 
podrà transmetre l’autorització prèvia comunicació a l’Ajuntament, sempre i quan el 
cessionari compleixi les condicions necessàries per l’exercici de l’activitat, en les quals 
va ser atorgada l’autorització inicial, tant en la durada com en l’activitat autoritzada i 
tenint en compte que la transmissió aportarà valors similars en el cas d’adjudicació per 
concurs (característiques, punts, etc), en els supòsits següents: 
 
a) Per cessament voluntari del titular o titular de l’activitat. 
 
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o 

situacions anàlogues, acreditades degudament. 



 

 

 

 

  

 
c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l’autorització podrà ser transmesa d’acord 

amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor haurà de 
comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntant 
una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud 
perquè se li transmeti l’autorització.  

 
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa, 
s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia 
expressa del seu dret en favor de l’adquirent. 
 
En tot cas: 
 
a) El cedent, tant per actes “intervius”, com per actes “mortis-causa”, haurà 

d’acreditar estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, del 
pagament de les taxes municipals que graven l’activitat i també de qualsevol altra 
obligació que els imposi l’Administració Local. 

 
b) El cessionari, en els casos anteriors, haurà d’adjuntar a la sol·licitud una declaració 

responsable en la forma establerta a l’article 7 de la present ordenança. 
 
Les transmissions estaran subjectes a la taxa municipal que estableixi l’ordenança 
fiscal vigent en cada moment. 

ARTICLE 14. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Primer. L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, sense dret a 
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
 

� Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
 
� Compliment / fi del termini de vigència. 
 
� La no recollida de l’autorització i carnet de venda a les dependències 

municipals en el termini màxim de 20 dies, a comptar des del dia següent al de 
la data de notificació. 

 
Segon. L’autorització municipal serà revocada en els següents supòsits, sense dret a 
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
 

� Transmissió no autoritzada. 
 
� Manca de pagament de la taxa corresponent. 
 
� Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a 

gaudir de l’autorització. 
 



 

 

 

 

  

� Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals 
s’atorgà l’autorització. 

 
� Per la venda de productes falsificats. 
 
� Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva 

possessió lícita. 
 
� L’acumulació de 2 infraccions greus en el període de dotze mesos consecutius 

o l’existència d’una infracció molt greu. 
 
� Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja. 
 
� No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 3 dies seguits de 

mercat o 5 dies de manera alterna, en el període d’un any. No es 
comptabilitzaran com a falta d’ocupació els dies en què, per inclemències 
meteorològiques, l’ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels llocs de 
venda. 

 

CAPÍTOL IV. DE L’EXERCICI DE VENDA 

ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament 
l’autorització municipal corresponent. 
 
L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà 
el nom del mercat, el número de l’autorització, ubicació de la parada i metres, nom del 
titular (foto en el cas de persona física i del representant legal en cas de persona 
jurídica), productes concrets per la qual és vàlida i el dia de mercat. Aquest distintiu 
haurà d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda. 
 
Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant 
evitar els riscos i accidents de tot tipus. 
 
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles 
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla 
d’evacuació i emergència del mercat. 

ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
Es regiran per allò que s’estableix en els annexos del present Reglament, els acords 
que l’ajuntament pugui adoptar amb la suficient motivació o en els plecs de clàusules 
que s’aprovin en cada cas. 



 

 

 

 

  

 

ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS 
 
1. Pel que fa als vehicles, es tindrà cura del següent: 
 

a) A l’àrea destinada al lloc de venda i el seu entorn més immediat no hi podrà 
romandre cap vehicle més temps que el necessari per fer la càrrega i 
descàrrega de les mercaderies dins dels horaris establerts.  

 
b) No es podran aparcar o estacionar vehicles dins el recinte del mercat. 
 
c) Només podran aparcar aquells vehicles que, per les seves característiques o 

disseny, estan especialment condicionats com a tendes ambulants i també 
aquells vehicles que, tot i que no disposen d’aquests condicionaments per 
circumstàncies especials, disposin del corresponent permís municipal. En 
aquest cas, caldrà aportar a més a més de l’autorització, on s’indiqui que pot 
vendre directament a través del vehicle, la fitxa tècnica del vehicle. 

 
2. Els Serveis de la Policia Local, vetllaran pel compliment d’allò que es disposa en 
aquest article, podent sancionar als infractors en aplicació del Codi de circulació i de 
les Ordenances pertinents, sense perjudici de poder imposar-se també sancions per 
infracció d’aquest mateix Reglament. 
 

CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS 

ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES 
 
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix 
l’Ajuntament. 
 
Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat 
comercial. Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada 
per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i 
assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. 
 
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui 
integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la 
relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat. 
 
Cap persona, física o jurídica, pot acumular la titularitat de més d’una autorització. En 
el cas de les persones jurídiques, aquesta prohibició serà extensiva també a les 
persones que hi formin part, les quals no podran ser titulars d’una altra parada. 
 
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta 
subjecció a les condicions de l’autorització atorgada. 
 



 

 

 

 

  

En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista 
que hagi d’exercir la venda. 

ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS 

� DRETS 
 
Els titulars de les parades tindran els següents drets: 
 
- Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
 
- Rebre per part de l’Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de tots 

aquells aspectes que modifiquin o afectin la venda. 
 
- Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la 

corresponent autorització. 
 
- Elaborar els seus productes a la mateixa parada, en cas d’activitat artesanal 

expressament autoritzada. 
 
- Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada, però 

sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 
 
- Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 11. 
 
- Transmetre l’autorització en els casos autoritzats d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 13. 
 
- Nomenar representants i constituir entitats de representació. 
 
- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que 

tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat. 
 
- Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega per complir amb els horaris 

establerts a l’autorització, tot i que es trobin fora de la franja horària genèrica 
establerta a la normativa vigent. 

� OBLIGACIONS 
 
Els titulars de les parades tindran les següents obligacions: 
 
- Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. 
 
- Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi 

acordat l’Ajuntament, sense interrupcions injustificades, i respectant durant la 
càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge el descans dels veïns. 

 



 

 

 

 

  

- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest reglament 
i la normativa general i sectorial específica en relació a les instal·lacions, equips i 
productes a la venda. 

 
- Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control. 
 
- Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos 

inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada. 
 
- Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la 

vista del públic. 
 
- Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el 

pes i el preu dels productes i l’import de la seva compra. 
 
- Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric 

decimal, podran ser objecte de comprovació per l’encarregat municipal de control 
dels mercats de venda no sedentària. 

 
- Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la 

recollida dels residus, que s’hauran de dipositar en els llocs assenyalats. Netejar 
l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat i dipositar 
les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, per tal de 
deixar completament neta la part ocupada en finalitzar cada jornada. Caldrà 
separar selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica. 

 
- Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, 

amb el personal municipal i amb el públic en general. 
 
- Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 

concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat. 
 
- Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir 

personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet 
acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, i assalariats, amb contracte de treball i en situació d’alta a 
la Seguretat Social. 

 
- Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin i en les formes que 

estableixi l’Ajuntament. 
 
- Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant 

l’Ajuntament que estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb 
l’Administració Tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi 
l’administració local. 

 
- Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant 

l’Ajuntament que estan al corrent en el pagament de l’assegurança de 
responsabilitat civil. 



 

 

 

 

  

 
- Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per 

l’Ajuntament. 
 
- Disposar de fulls oficials de reclamació. 
 
- Exhibir la mercaderia sense superar els límits de cap element, taulell, voladís o 

gènere, assenyalats per a cada parada. 
 
- Els productes de venda no podran ser exhibits, en cap cas, sobre el terra o 

paviment, s’hauran d’exhibir en taulells amb una alçada no inferior a 80 cm; llevat 
de casos excepcionals i autoritzats expressament per l’Ajuntament. 

 
- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 

encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal auxiliar o 
subaltern. 

 
- Comunicar a l’Ajuntament, amb la suficient anterioritat, les absències previstes 

incloent-hi les vacances. 
 
- Els titulars que venguin roba, o altres articles d’equipaments de la persona que els 

compradors s’hagin d’emprovar, hauran d’habilitar a l’interior o al darrere de 
cadascuna de les parades els emprovadors necessaris, que hauran de ser 
tancats. 

 
- Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena 

que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els 
paviments, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre 
el terra i els elements de la instal·lació. 

 
- Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
 
- Reparar els desperfectes que causin a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, 

jardineria i mobiliari urbà en general. 
 
- Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
 
- Mantenir les condicions establertes en el moment de l’atorgament o adjudicació 

del concurs, de l’autorització. 
 
- Fer front a les despeses i costos derivats de la dotació d’infraestructures, 

manteniment i conservació de les instal·lacions i espais ocupats pel mercat. Així 
com a les derivades dels serveis relacionats, directa o indirectament, amb el 
mercat. 



 

 

 

 

  

 

ARTICLE 20. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan 
competent. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la 
persona que exercirà l’activitat. 
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes el període de 
vacances de què preveu gaudir.  

ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, 
les següents: 
 
� en cas de matrimoni. 
 
� en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau 

de consanguinitat o afinitat. 
 
� per trasllat de domicili habitual. 
 
� pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs 

l’exercici del sufragi actiu. 
 
� l’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el 

desenvolupament normal de l’activitat comercial. 
 
Les absències per causa justificada, no eximeixen del pagament de les taxes 
corresponents al llarg dels períodes d’absència. 
 

ARTICLE 22. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels 
consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya. 
 

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 

ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DEL MERCAT  
 



 

 

 

 

  

Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les 
mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes 
adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc pel 
consumidor. 
 
Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar. 
 
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats 
a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries 
amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 
 
L’Ajuntament designarà el personal del mercat, a qui li correspondrà el control del 
mercat. També li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de 
venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del 
mercat, i en tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de 
disposar les mesures necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte 
dels fets i incidències a l’òrgan competent. 
 
Correspon a la Policia Municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar 
també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del mercat. 
 
Correspon a la Inspecció Sanitària, examinar, les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 
deficients. 
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre 
els àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels 
marxants en el mercat. 
 

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 

ARTICLE 24. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, 
greus i molt greus. 
 
Les infraccions prescriuran: 
 

� les lleus als sis mesos. 
 
� les greus als dos anys. 
 
� les molt greus als tres anys. 

 
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir 
de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en 
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita. 



 

 

 

 

  

� INFRACCIONS LLEUS  
 
Tindran consideració d’infraccions lleus: 
 
� El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a 

les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat. 
 
� No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada. 
 
� La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de 

l’activitat. 
 
� L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades. 
 
� L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de mercaderies 

fora del lloc assignat. 
 
� No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació. 
 
� No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
 
� No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació 

relativa a la parada. 
 
� Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
 
� L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no 

tinguin el caràcter de greus o molt greus. 
 

� INFRACCIONS GREUS  
 
Tindran consideració d’infraccions greus: 
 
� La reincidència d’infraccions lleus dins el període de dotze mesos. Es considera 

que existeix reincidència quan es comet en el termini de dotze mesos, més de 
dues infraccions, quan així és declari per resolució ferma. 

 
� La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i 

un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 
 
� La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

 
� Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. 
 



 

 

 

 

  

� La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament 
del mercat doni el personal del mercat. 

 
� L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
 
� L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
 
� La manca de condicions higiènic - sanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor. 

 
� La venda de productes no compresos en la corresponent autorització. 
 
� Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
 
� La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense 

autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta. 
 
� No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de 

compra dels productes que es posin a la venda. 
 
� Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 

alimentària. 
 
� Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades 

a la venda d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a 
la resta de comerciants ni als ciutadans. 

 
� La connivència amb la venda il·legal. 
 
� Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat 
 

� INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
 
� La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any. 
 
� El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
 
� Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 
 
� El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
 
� Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria. 
 



 

 

 

 

  

� La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o 
d’inspecció en les matèries objecte de l’Ordenança. 

 
� L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 

comunicació a l’Ajuntament. S’exclou el període normal de vacances, que també 
ha de comunicar-se per escrit. 

 
� La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades. 
 
� Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
 
� No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 
 
� Exercir l’activitat sense l’autorització municipal 
 

ARTICLE 25. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la 
suspensió o revocació absoluta de l’autorització. 
 
� Infraccions lleus: 
 

I. Advertiment. 
II. Multa fins 500,00€. 

 
Concretament les infraccions lleus, que tot seguit s’indiquen, tindran la sanció 
pecuniària següent: 
 
 

Infracció Sanció 
1. El comportament que produeixi 
molèsties lleus al públic o altres 
paradistes i el contrari a les bones 
costums i normes de convivència dins el 
recinte del mercat. 
 

100,00 € 
 

2. No tenir en lloc visible la identificació o 
distintiu de la parada. 
 

50,00 € 

3. La negligència en el correcte dipòsit 
dels embolcalls i productes excedents de 
l’activitat. 
 

125,00 € 

4. L’incompliment dels horaris de 
muntatge, venda o desmuntatge de les 
parades. 
 

125,00 € 

5. L’ocupació per la parada de més 100,00 € 



 

 

 

 

  

espai de l’autoritzat, i l’exposició de 
mercaderies fora del lloc assignat. 
 

 

6. No tenir a disposició del públic els fulls 
oficials de reclamació. 
 

50,00 € 

7. No exhibir els preus de venda al 
públic de les mercaderies.  
 

50,00 € 

8. No tenir a disposició dels agents de 
l’autoritat o personal autoritzat que li 
requereixen la documentació relativa a la 
parada. 
 

50,00 € 
 

9. Realitzar operacions de pesada i 
mesura fora de la vista del públic. 
 

125,00 € 

 
 
� Infraccions greus: 
 

I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos. 
II. Multa a partir de 500,00 € fins 1.500,00 €. 

 
Concretament les infraccions greus, que tot seguit s’indiquen, tindran la sanció 
pecuniària següent: 
 

Infracció Sanció 
1. La manca de neteja del lloc reservat i el seu 
entorn, mentre es realitza la venda i un cop finalitzat 
el mercat i retirades les instal·lacions. 
 

501,00 € 

2. L’ocupació o el dipòsit de materials en els 
espais previstos com a pas entre parades laterals. 
 

501,00 € 

3. La venda de productes no compresos en la 
corresponent autorització. 
 

501,00 € 

4. Llençar brossa o deixalles de qualsevol 
mena fora dels espais habilitats. 
 

1.000,00 € 

5. La modificació de la configuració, grandària i 
ocupació de les parades sense autorització del 
personal del mercat o sense ajustar-se a les 
condicions d’aquesta. 
 

600,00 € 

6. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. 
 600,00 € 

 
 
 



 

 

 

 

  

� Infraccions molt greus: 
 

I. Revocació de l’autorització. 
II. Multa a partir de 1.500,00 € fins 3.000,00 €. 
 

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures 
complementàries com: 
 
� La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de 

riscos a la salut de les persones. 
 
� El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi 

sense disposar de la preceptiva autorització. 

ARTICLE 26. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre 
que d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 
 
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 
 
3. El grau d’intencionalitat. 
 
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
 
5. La quantia del benefici il·lícit. 
 
6. El volum de vendes. 
 
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
 
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 
 
9. El risc de dany a la salut i seguretat. 
 
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors 
cancel·lats. 

ARTICLE 27. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR  
 
Correspon a l’alcalde o alcaldessa la competència per imposar les sancions que 
preveu aquesta Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient 
sancionador, d’acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
 



 

 

 

 

  

Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de multa amb una reducció del cinquanta per cent de l’import de la sanció 
que aparegui en el plec de càrrecs o en els casos abreujats, en la proposta de 
resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà del vint-i-cinc per cent de 
l’import de sanció que aparegui en la proposta de resolució. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes de règim 
local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, 
de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni 
de les administracions públiques 
 
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els 
que incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament 
modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament 
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret 
legislatiu esmentat, és a dir fins el 7 de juliol de 2025 i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars. 
 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel 
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta 
Ordenança.  
 
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un període de quinze 
anys. És a dir s’aplicarà aquesta disposició a les autoritzacions atorgades entre el 7 
de juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011. Aquestes autoritzacions són prorrogables, de 
manera expressa, per períodes similars i també transmissibles, prèvia comunicació a 
l’Ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 
d’aquesta Ordenança. 



 

 

 

 

  

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resta derogat l’antic Reglament regulador dels mercadals, aprovat el 24 de gener de 
2005, pel Ple de l’Ajuntament. 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment 
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 d’abril de 2013 
 
 
 
ANNEXOS I PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS 

DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
 

ANNEX 1 - MERCAT NO SEDENTARI DEL CENTRE 
 
Ubicació: El mercadal del Centre es celebrarà a la proximitat del Mercat del Centre, 
als carrers Josep Llanza, Lleida, Av. Francesc Macià i a la Pl. Soler i Carbonell, els 
dissabtes de 7h a 14 h. 
 
El muntatge es podrà realitzar a partir de les 6 h. del matí havent de finalitzar com a 
molt tard a les 8,30 h. i el desmuntatge no podrà començar abans de les 14,00 h. i 
haurà d’haver finalitzat abans de les 16,00 h. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de realitzar amb la major celeritat 
possible i tenint en compte les indicacions dels responsables del mercat. 
 
Es prohibeix la circulació de qualsevol tipus de vehicle durant les hores de mercat. 
 
Nombre d’autoritzacions actuals:  173 
 
� Activitats actuals i quantitat de parades: 
 

MERCAT DEL CENTRE NÚMERO DE PARADES  

Grup 01- ALIMENTACIÓ  38 
Fruites , verdures i hortalisses 35  
Herbolaris, fruits secs i 1  



 

 

 

 

  

llaminadures 

Pesca salada 1  
Menjar i Complements per 
animals domèstics 1  

Grup 02- EQUIPAMENT DE LA 
LLAR  16 

Productes tèxtils per la llar 8  
Parament de la llar, ferreteria 2  
Floristeria: flors naturals,i 
artificials. Planter 3  

Altres 3  
Grup 03- EQUIPAMENT DE LA 
PERSONA  18 

Marroquineria, joieria, rellotgeria, 
bijuteria 4  

Bosses de mà i articles de pell 4  
Calçat 8  
Altres 2  
Grup 04- LLEURE I CULTURA  2 
Música, papereria, llibres, 
revistes i articles de regal 2  

 
Grup 05-TEXTIL I MODA  96 
Confecció infantil 1  
Confecció masculina i femenina 78  
Roba interior, cotilleria i merceria. 15  
Confecció especialitzada: talles 
grans, roba esportiva, roba de 
treball... 

3  

Grup 06- SALUT, COSMÈTICA, I 
DROGUERIA  2 

Perfumeria i cosmètica 2  
 
 
L’Ajuntament basant-se en un principi d’interès general i amb l’objectiu de donar un 
aspecte més homogeni a l’espai podrà augmentar o disminuir les autoritzacions 
actuals i també augmentar i disminuir les dimensions de les parades d’aquestes 
autoritzacions, d’acord amb el que disposa el Reglament. 
 
En cas de produir-se vacants, l’Ajuntament podrà optar per la pública concurrència per 
a la seva ocupació o bé per la distribució dels metres en altres autoritzacions. 
 
Les activitats de les autoritzacions vindran determinades a partir de les inicials i per 
l’equilibri de les mateixes i sempre tenint en compte d’interès general. 
 



 

 

 

 

  

ANNEX 2 - MERCAT NO SEDENTARI DE LA COLLADA 
 
Ubicació: El mercadal de La Collada es celebrarà al solar d’equipament situat al costat 
del Centre Cívic de La Collada, els diumenges de 7 h a 14 h. 
 
El muntatge es podrà realitzar a partir de les 6 h. del matí havent de finalitzar com a 
molt tard a les 8,30 h. i el desmuntatge no podrà començar abans de les 14,00 h. i 
haurà d’haver finalitzat abans de les 16,00 h. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de realitzar amb la major celeritat 
possible i tenint en compte les indicacions dels responsables del mercat. 
 
Es prohibeix la circulació de qualsevol tipus de vehicle durant les hores de mercat. 
 
Nombre d’autoritzacions actuals:  98 
 
 
� Activitats actuals i quantitat de parades: 
 
 

MERCADAL DE LA COLLADA NUMERO DE PARADES  

Grup 01- ALIMENTACIÓ   11 
 Fruites, verdures i hortalisses 3  
Herbolaris, fruits secs i 
llaminadures 

2 
 

Pesca salada 1  
Xarcuteria 1  
Xurreria 2  
Menjar i Complements per 
animals domèstics 

1 
 

Altres 1  
Grup 02- EQUIPAMENT DE LA 
LLAR   8 

Productes tèxtils per la llar 4  
Parament de la llar, ferreteria 1  
Floristeria: flors naturals,i 
artificials. Planter 3  
Grup 03- EQUIPAMENT DE LA 
PERSONA  12 

Marroquineria, joieria, rellotgeria, 
bijuteria 5  
Bosses de mà i articles de pell 3  
Calçat 4  
Grup 04- LLEURE I CULTURA  1 



 

 

 

 

  

Música, papereria, llibres, 
revistes i articles de regal 1  
Grup 05- TEXTIL I MODA  61 
Confecció infantil 2  
Confecció masculina i femenina 49  
Roba interior, cotilleria i 
merceria. 6  
Confecció especialitzada: talles 
grans, roba esportiva, roba de 
treball... 

4 
 

Grup 06- SALUT, COSMÈTICA, 
I DROGUERIA  5 

Drogueria , neteja i higiene 1   
Altres 4  

 
L’Ajuntament basant-se en un principi d’interès general i amb l’objectiu de donar un 
aspecte més homogeni a l’espai podrà augmentar o disminuir les autoritzacions 
actuals i també augmentar i disminuir les dimensions de les parades d’aquestes 
autoritzacions, d’acord amb el que disposa el Reglament. 
 
En cas de produir-se vacants, l’Ajuntament podrà optar per la pública concurrència per 
a la seva ocupació o bé per la distribució dels metres en altres autoritzacions. 
 
Les activitats de les autoritzacions vindran determinades a partir de les inicials i per 
l’equilibri de les mateixes i sempre tenint en compte d’interès general. 
 

ANNEX 3 - MERCAT NO SEDENTARI DE MAR 
 
Ubicació: El mercadal de Mar es celebrarà a la proximitat del Mercat del Mar, als 
carrers Llibertat, Conxita Soler i a la Rbla. De la Pau, els divendres  de 7h a 14h. 
 
El muntatge es podrà realitzar a partir de les 6 h. del matí havent de finalitzar com a 
molt tard a les 8,30 h. i el desmuntatge no podrà començar abans de les 14,00 h. i 
haurà d’haver finalitzat abans de les 16,00 h. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de realitzar amb la major celeritat 
possible i tenint en compte les indicacions dels responsables del mercat. 
 
Es prohibeix la circulació de qualsevol tipus de vehicle durant les hores de mercat. 
 
Nombre d’autoritzacions actuals:  39 
 
 
� Activitats actuals i quantitat de parades: 
 



 

 

 

 

  

MERCADAL DE  
BAIX A MAR NUMERO DE PARADES  

Grup 01- ALIMENTACIÓ   4 
 Fruites, verdures i hortalisses 2  
Herbolaris, fruits secs i 
llaminadures 

1 
 

Menjar i Complements per 
animals domèstics 

1 
 

Grup 02- EQUIPAMENT DE LA 
LLAR   3 

Productes tèxtils per a la llar 2  
Floristeria: flors naturals,i 
artificials. Planter 1  
Grup 03- EQUIPAMENT DE LA 
PERSONA  5 

Marroquineria, joieria, rellotgeria, 
bijuteria 1  
Bosses de mà i articles de pell 2  
Calçat 2  
Grup 05- TÈXTIL I MODA  27 
Confecció infantil 2  
Confecció masculina i femenina 18  
Roba interior, cotilleria i merceria 2  
Confecció especialitzada: talles 
grans, roba esportiva, roba de 
treball... 

3 
 

Altres 2  
 
 
L’Ajuntament basant-se en un principi d’interès general i amb l’objectiu de donar un 
aspecte més homogeni a l’espai podrà augmentar o disminuir les autoritzacions 
actuals i també augmentar i disminuir les dimensions de les parades d’aquestes 
autoritzacions, d’acord amb el que disposa el Reglament. 
 
En cas de produir-se vacants, l’Ajuntament podrà optar per la pública concurrència per 
a la seva ocupació o bé per la distribució dels metres en altres autoritzacions. 
 
Les activitats de les autoritzacions vindran determinades a partir de les inicials i per 
l’equilibri de les mateixes i sempre tenint en compte d’interès general. 
 

ANNEX 4 - CALENDARI DELS MERCADALS 2013 
 
Mercadal del Centre tots els dissabtes de l’any excepte els festius. 
Mercadal de La collada tots els diumenges de l’any excepte els festius. 



 

 

 

 

  

Mercadal de Mar tots els divendres de l’any excepte els festius. 
 
Aquells dies festius determinats per la Generalitat com de lliure elecció, l’Ajuntament 
podrà decidir, amb l’antelació suficient, la celebració dels mercadals setmanals.  
 
 

PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA 
NO SEDENTÀRIA 
 
Apartat 1. Sol·licitant 
 
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no sedentària 
les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar, 
que no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb 
l’administració previstos al Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Apartat 2. Inici del procediment 
 
I. El procediment s’iniciarà mitjançant resolució de l’òrgan competent municipal, que 

es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i s’exposarà en el tauler d’anuncis 
(i, en el seu cas, a la web municipal). 

 
II. En l’esmentada resolució s’indicarà que el termini per resoldre les sol·licituds 

presentades serà de dos mesos des de la petició i que la manca de resolució 
expressa en dit termini tindrà efectes desestimatoris (arts. 56 i 57 del Reglament 
de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 

 
III. Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar, d’acord amb el 

formulari adjunt, les següents dades: 
 

a) Nom i cognoms del peticionari, o raó social. 
 
b) Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta 

la persona que signa la sol·licitud. 
 
c) Número del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques. 
 
d) Domicili / domicili social. 
 
e) Descripció de les característiques de les parades i dels articles de venda. 
 
f) Ordre de preferència de les parades a que vol optar. 

 
- En el cas de persones jurídiques, a més a més, es farà constar: 
 



 

 

 

 

  

g) Referència al nom, domicili, i DNI / CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat que 
vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta. 

 
IV. Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable en la que el 
sol·licitant manifesti: 
 

- el compliment dels requisits establerts. 
 
- disposar de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat. 
 
- mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització. 
 

 
La declaració responsable, a més, haurà d’incloure els següents extrems: 
 

- estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la 
corresponent tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris. 

 
- estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
 
- en el cas de nacionals de tercer països, disposar d’autorització de residència i 

treball. 
 
- haver contractat o contractar una assegurança de responsabilitat civil amb 

cobertura dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial 
desenvolupada. 

 
- complir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o 

productes a vendre. 
 
Apartat 3. Instrucció del procediment 
 
I. Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior, 
l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la 
mancança o aporti el document o documents preceptius, amb l’advertiment que de no 
fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que aquesta s’arxivarà (art. 71 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú). 
 
II. Per formular la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals 
hauran d’emetre informe valorant les sol·licituds degudament presentades, i sempre 
tenint en compte les disponibilitats de l’Ajuntament, d’acord amb els següents criteris. 
 
 
A. Tipologia de parades: 
 
Els llocs de venda a adjudicar, es distribueixen en les següents tipologies de producte: 
 
 



 

 

 

 

  

Nombre de parades  Sector comercial 

 Alimentació 

 Equipament de la llar 

 Equipament de la persona 

 Lleure i cultura 

 Tèxtil i moda 

 Salut, cosmètica i drogueria 

 
B. Criteris de valoració: 
 
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, els serveis tècnics municipals 
que hagin d’emetre informe, consideraran els criteris de valoració següents: 
 
 
   

FORMACIÓ / 
EXPERIÈNCIA 
 

Hores d’activitats formatives 
acreditades relacionades directament 
amb l’activitat (especificar punts per 
hora). 
 
Experiència acreditada en l’activitat i/o 
sector. 
 

Fins a ... punts 
 

MIX COMERCIAL 
 

Si el concurs es subdivideix en funció 
de les diferents categories de productes 
de venda, no cal incloure’l. Si no és el 
cas, es pot establir puntuacions més 
altes per aquelles activitats que es 
considerin prioritàries. 
 

Fins a ... punts 
 

PRODUCTES 
 

Productes del territori, amb un valor 
afegit lligat al territori i a la qualitat 
(argumentat en base a raons 
mediambientals)  
 
Productes sense presència actual al 
mercat que acompleixin determinades 
característiques que justifiquin la seva 
priorització, sempre i quan es defineixi 
clarament el concepte i el grau de 
valoració (argumentat en base a alguna 
de les “raons imperioses d’interès 
general” com les de la protecció de la 
salut o el medi ambient).  
 
S’hi inclou el desenvolupament 
d’accions relacionades amb la 
responsabilitat social. 
 

Fins a ... punts 
 



 

 

 

 

  

CARACTERÍSTIQUES 
DEL LLOC DE VENDA 
 

Qualitat i seguretat de l’estructura i els 
components de les parades 
(argumentat en base a “raons 
imperioses d’interès general” com la 
protecció als consumidors i dels propis 
treballadors, la protecció civil i la 
protecció de l’entorn urbà). 
 
Estètica, uniformitat i visió amable. 
 

Fins a ... punts 
 

 
MILLORES EN LA 
PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS 
 

Activitats que millorin l’atenció al client  
 

Fins a ... punts 
 

 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL 
 

Nombre de treballadors. 
Situacions d’exclusió social (atur de 
llarga durada, discapacitat física o 
psíquica, etc.). 

Fins a ... punts 
 

Total puntuació màxima ....... punts 

 
La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds 
presentades i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les que obtingui/n la major 
puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre aquestes sol·licituds. 
 
 
Apartat 4. Resolució del procediment 
 
La resolució del procediment correspondrà a (òrgan municipal) que serà qui atorgui 
les corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança de venda no 
sedentària de data ..... 
 
Apartat 5. Llista d’espera 
 
Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament 
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta 
llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds 
per ordre decreixent de la puntuació obtinguda. La vigència de la llista d’espera, serà 
d’un any a comptar des de l’adjudicació de les parades. 
 
Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització 
restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenint-
se a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes. 
 
Vilanova i la Geltrú, 4 d’abril de 2013 
 
 



 

 

 

 

  

FORMULARI PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE 
VENDA AMBULANT ALS MERCADALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
 
Nom i cognoms o raó social: 
(Persona física o jurídica) 
 
 
En qualitat de:  
(Persona jurídica) 
 
 
DNI/NIF/CIF: 
 
 
 
Domicili / domicili social: 
 
 
Municipi:                                                                                                   Codi postal: 
 
 
Telèfon:                              Fax:                                Correu electrònic: 
            
 
 
En el cas de persones jurídiques: 
 
Nom i cognoms de la persona que farà ús de la llicència: 
 
 
 
DNI/NIF/NIE: 
 
 
 
DADES DE LA PARADA 
 
Característiques de la parada: 
(Descripció) 
 
 
 
Fotografia:    Sí  �      No  �                                                           
 
 
Articles de venda: 
 
 
Parades a les que vol optar, per ordre de preferència: 
 
               Identificació del lloc de venda:                                               ml.:  
 
 1r. 
 
2n. 
 



 

 

 

 

  

3r. 
 
4t. 
 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
En qualitat de sol·licitant o representant legal de qui sol·licita, declaro sota la meva responsabilitat que: 
 
1. La persona sol·licitant compleix i aplica els requisits establerts en la legislació. 
 
2. Disposar de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat. 
 
3. Estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la corresponent tarifa, o en 

cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris. 
 
4. Estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. 
 
5. En el cas de nacionals de tercer països, disposar d’autorització de residència i treball. 
 
6. Haver contractat o contractar una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos 

derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada d’acord amb el que estipula el Reglament 
perceptiu. 

 
7. Complir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes a vendre. 
 
 
8. Em comprometo a complir aquests requisits durant el termini de vigència de l’autorització. 
 
 
9. Són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que 

l’Administració pot comprovar la veracitat de les dades declarades. 
 
 
 
Signatura de la persona titular o representant legal 
 
 
 
................................................................., a ......... de ................................. de 20..... 
 
 
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals facilitades per la persona interessada o el seu representant 
s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la 
legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila núm. 8, 08800 
Vilanova i la Geltrú). 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Figueras. 
 



 

 

 

 

  

GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Passem ara a un altre dels àmbits de la promoció 
econòmica de la ciutat, que és tot el referent als mercats municipals.  Com 
saben, una de les competències públiques que té aquest Ajuntament és la 
provisió del servei de Mercats Públics.  En aquests Mercats Públics hi ha 
dugues àrees, els Mercats diguem municipals, el Mercat del Centre i el Mercat 
de Mar, i al costat hi ha tota la qüestió dels mercadals, o els mercadillos. 
 
A la ciutat tenim la sort de poder-ne comptar amb tres, el mercat del centre 
dels dissabtes, el del divendres a baix a Mar i el dels diumenges a la Collada-
Els Sis Camins, i el que ens semblava per una banda per voluntat de 
regularitzar una mica... o actualitzar, posar al dia diguem la situació de com es 
gestionaven aquests mercadals, com també amb l’obligatorietat de transposar 
una nova normativa europea que regula en aquest cas els mercadals relatius 
a la venda no sedentària, vam impulsar l’actualització, en aquest cas la 
redacció d’un nou Reglament de Mercadals.  És en aquest sentit que després 
de diversos mesos, i no voldria fer aquesta intervenció sense agrair la feina 
per part de Serveis Jurídics de la casa i Secretaria, i també doncs per part de 
tots els tècnics de Mercats, s’ha estat doncs fent una feina no senzilla i un 
punt doncs feixuga de primer, transposar la normativa i segon, fer que aquesta 
normativa a l’hora d’aplicar-la en els mercats de Vilanova doncs fos el màxim 
d’àgil possible.  És en aquest sentit que avui els demanem el vot afirmatiu en 
aquest Reglament que els presentem i que bàsicament m’agradaria destacar 
dugues qüestions, més enllà del que hagin pogut parlar amb els grups, que és 
u, jo diria la democratització si volen també, o l’actualització del que és la 
gestió dels mercadals a la nostra ciutat.  Entenem que en una Europa que no 
té fronteres ens sembla que la igualtat d’oportunitats hi ha de ser en tots els 
àmbits de la vida, i també s’ha de poder donar en el cas dels mercadals; i 
l’altre, doncs amb la capacitat, amb l’eina que representarà aquest nou 
Reglament, no?  Per tots és sabut la situació econòmica en la que estem i que 
en ocasions els mercadals, més enllà d’aquelles famílies que tradicionalment 
doncs ja s’hi han dedicat i han fet d’aquesta font la seva manera de viure, 
doncs també estem tinguent un allau de demandes de ciutadans de la ciutat, i 
d’altres ciutats, però principalment de la ciutat que ens diuen: ei, ens agradaria 
també poder participar d’aquests mercadals.  Per tant, el valor que jo crec que 
té aquesta eina, més enllà diguem de posar-nos al dia amb el que ens marca 
la normativa europea i de tractar tothom amb igualtat d’oportunitats, és una 
nova eina que ens permeti, d’una banda, donar resposta a les demandes que 
tenim de ciutadans que volen entrar en aquests mercadals, i de l’altra doncs 
ajudar en els propis mercadals en si.  
 
Com saben, vaja, un dels tres, que és el Mercat del Centre, doncs té una salut 
jo diria de ferro i envejable pels que hem pogut passejar una mica pels 



 

 

 

 

  

diversos mercadals del país, i en canvi els altres dos van un punt coixos, no?  
Ens sembla que aquesta eina també ens ajudarà per acabar de donar l’impuls 
que creiem necessari des del govern i que també se’ns reclama des de la 
ciutadania, de que els altres dos mercadals tinguin també una repercusió o un 
nivell jo diria a l’alçada del que es mereix la ciutat.   
 
Sense més, també hi ha disposició per si tenen alguna pregunta a fer i 
demanar-los novament el vot afirmatiu agraint finalment també la feina feta per 
la gent de la casa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Alguna paraula sobre aquest tema? No?  
Passem a la votació.  Vots a favor?  Ho aprovem per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

25. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DELS ACORDS DE 
JGL DE TRASPÀS DE PARADES DE MERCAT: 

   - PARADA NÚM. 12 DEL MERCAT DE MAR 
   - PARADA NÚM. 39 DEL MERCAT DEL CENTRE 

 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
Vist que les Juntes de Govern Local de 19 de març i de 30 d’abril de 2013 van 
prendre els acords d’autoritzar el traspàs de les parades núm. 12 del Mercat de 
Mar i núm. 39 del Mercat del Centre. 
  
Atès que un dels punts d’aquests acords diu que hauran de ser ratificats pel 
Ple de la Corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Rafiticar l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de març de 
2013, pel qual s’autoritza el traspàs de la parada núm. 12 del Mercat de Mar a 
la Sra. MONTSERRAT MUÑOZ LÓPEZ, i que diu literalment el següent: 
 



 

 

 

 

  

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 nº 12 del Mercat de Mar. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 12 del Mercat de Mar, 
amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa 
activitat de Volateries, ous, a favor de la senyora MONTSERRAT MUÑOZ 
LÓPEZ, amb DNI 52202549R, i domicili al passeig del Mas, 14 de Cunit i 
per la durada que es deriva del Reglament de Patrimoni dels ens locals de 
Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària, senyora Mª LUZ 
FERNÁNDEZ LLORCA, el pagament del 10 % de l’import del valor 
declarat de traspàs de sis mil euros (6.000,00€), que d’acord amb les 
Ordenances Municipals Art.7è, punt 2, apartat a), l’import serà de sis-cents 
euros (600,00€). 
 
QUART. En concepte de permís de venda, la nova concessionària haurà 
de satisfer la quantitat de 202,00€ per metre lineal de parada (6,53 ml), 
segons les Ordenances Municipals Art. 7è, punt 1, que representarà un 
import total de mil tres-cents dinou euros, amb sis cèntims (1.319.06€) i 
accepta complir 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. 

 
SEGON. Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 30 d’abril de 2013, pel 
qual s’autoritza el traspàs de la parada núm. 39 del Mercat del Centre a favor 
del Sr. JAVIER GARCÍA BENEGAS, i que diu literalment el següent: 

 
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 nº 39 del Mercat del Centre. 
 
SEGON. Autoritzar el traspàs de la parada núm. 39 del Mercat del Centre, 
amb les mateixes condicions que l’anterior adjudicatari i la mateixa 
activitat de Peix i marisc, a favor del senyor JAVIER GARCÍA BENEGAS, 
amb DNI 39912658E, i per la durada que es deriva del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
 
TERCER. Requerir a l’actual concessionària, senyora MONTSERRAT 
FORMENT CALVO, 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, divuit mil 
euros (18.000,00€), l’import  resultant serà de mil vuit-cents euros 
(1.800,00€). 
 
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, el nou concessionari haurà de satisfer l’import resultant de 
multiplicar la quantitat de 202,00€ pels metres lineals de parada (4.62ml), 
ascendint l’import total a nou-cents trenta-tres euros, amb vint-i-quatre 
cèntims (933,24€) 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.” 
 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyor Figueras, vols dir alguna cosa?  
Crec que és bastant... no cal... és bastant evident.  Hi ha alguna paraula?  Sí, 
senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement és una qüestió... no té a veure concretament amb el punt, sinó 
amb la situació... 
 
ALCALDESSA 
 
Estaria bé que tingués que veure amb el punt, eh? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
... amb la situació del Mercat.  Ens preocupa com a grup municipal i som 
conscients de la situació de la realitat econòmica, que hi han doncs algunes 
empreses que estan ubicades i que tenen parades, i concretament a la zona 
del peix del Mercat Central, que en aquests moments doncs per la crisi 
econòmica han vist com els seus treballadors s’han acomiadat i possiblement 
es tanquen aquestes parades, no? 



 

 

 

 

  

 
El peix, i deixi-m’ho dir així, és un referent i un impulsor bàsicament de la 
funció que fa el Mercat del Centre, i en aquest sentit ens agradaria i aprofitem 
aquí el punt, doncs que realment hi hagués una atenció directa per part de 
l’Ajuntament a la situació d’aquestes parades concretes, a la situació concreta 
d’aquestes empreses que estan doncs fent una funció molt de promoció de la 
nostra ciutat i del mercat fonamental, i en aquest sentit ens està preocupant 
aquesta situació que veiem doncs que empreses que estan plegant i que en 
tot cas, a part de l’afectació de treballadors i treballadores que tota la vida han 
estat venent al mercat, doncs veure què passarà amb aquestes parades, 
perquè no se’ns vagi buidant bàsicament l’illa central del Mercat del nostre 
centre. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Vaja, rebem amb molt bons ulls el prec que ens 
fa la senyora Sánchez, i simplement per posar en valor, diguem-ne... és 
evident que el nostre Mercat Central té com a estrella les parades del peix de 
la nostra llotja i en aquest sentit intentem fer tot el possible per cuidar-los. No 
sé si s’han fixat que en el darrer any el que fem des de l’Ajuntament és 
conveniar molt amb el que és la Junta dels diferents Mercats, a través de 
l’organisme de la Junta General de Mercats, doncs totes les accions 
promocionals, d’una banda per fer més coneguts els nostres mercats, i com 
han vist en la passada temporada, diguem, dintre de la campanya de 
promoció estiuenca hi han hagut accions específiques de promoció dels 
nostres mercats.  En aquests moments, en conveni amb una de les empreses 
de la ciutat, doncs si veuen en el setmanari que setmanalment es publica, 
també hi han diguem... hem intentat incorporar o introduir la tecnologia en 
sistemes de promoció diguem dels mercats, per atraure-hi un públic més jove, 
i finalment doncs vaja, no deixem d’estar també amatents en els paradistes de 
veure, diguem, conscients de que lo que no pot fer l’Ajuntament és posar 
recursos de les butxaques dels ciutadans perquè vagin a comprar, sí que 
veiem com podem fer les coses el màxim de fàcils possibles perquè el mercat 
no només no vagi endarrere, sinó que es mantingui i fins i tot avanci, no?  En 
aquest sentit, enllaçat amb el punt d’abans, que ara hem fet el Reglament dels 
Mercadals, ja està en marxa un nou també Reglament de Mercats perquè ens 
permeti ser molt més àgils a l’hora de posar les coses fàcils amb els 
paradistes que hi han ara i que no volem perdre i també doncs en el cas que 
n’hagin d’entrar de nous, poder fer una rotació molt més àgil per incorporar i 
tenir uns mercats lluïts.  Però vaja, gràcies per la... pel suggeriment. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Passem, per tant, a la votació.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
 

 26. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE LES 
NOVES BASES DEL PREMI ROIG TOQUÉS APROVADES PER 
LA JGL EN DATA 23 D’ABRIL DE 2013. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de fets 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va instituir el Premi Francesc Roig 
Toqués, Vilanova i la Geltrú com a reconeixement de la persona del Sr. Roig 
Toqués i la seva feina, i que servirà per donar a conèixer i reconèixer 
institucions, persones o col·lectius que hagin fet una tasca per divulgar, 
promocionar o impulsar tants aspectes relatius al mar. 
 
El jurat del premi va considerar, en la sessió del dia 24 de maig de 2012, 
proposar una modificació de les bases del premi per tal d’incloure al jurat un 
membre de les diferents formacions polítiques que tenen representació a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, o persona que proposin, i adaptar el 
procediment intern emprat per al seu atorgament. 
 
Aquesta proposta es va sotmetre a la consideració de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Promoció Econòmica, que la va trobar adient. 
 
La Junta de Govern Local va aprovar les noves Bases en data 23 d’abril de 
2013. 
 
Fonaments de Dret 
 
1.- Article 22 llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
2.- Article 53 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós Llei municipal i 
de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent  
 



 

 

 

 

  

A C O R D 
 

Únic. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local aprovat en la sessió del dia 
23 d’abril de 2013, el tenor literal del qual es transcriu a continuació: 
 
“PRIMER. S’aproven les noves bases del Premi Roig Toqués, el tenor literal 
de les quals es transcriu a continuació: 
 

BASES DEL PREMI FRANCESC ROIG I TOQUÉS 
 
Nom: Premi Francesc Roig i Toqués. 
 
El Premi és anual, honorífic i no remunerat, i consisteix en ser distingit amb 
l’honor del premi i el lliurament d’una escultura realitzada per un artista local 
de prestigi durant els actes de la Setmana del Mar – Festes de Sant Pere, en 
un acte protocol·lari instituït a aquests efectes. 
 
Objecte: Reconeixement a la dedicació d’un projecte o trajectòria de tipus 
cívic, cultural o científic de l’àmbit de la Mediterrània que ha contribuït al 
coneixement i divulgació d’algun aspecte relatiu al mar. 
 
Candidatures: Qualsevol membre del Jurat pot presentar candidatures al 
Premi. Els candidats seran persones a títol individual, institucions o col·lectius 
que s’hagin distingit en l’objecte d’aquest premi. 
La documentació mínima necessària que ha d’acompanyar a cadascuna de 
les candidatures ha de contenir el currículum professional del candidat o 
trajectòria de l’associació, entitat o institució i el mèrit o mèrits mereixedors de 
la distinció. 
 
Organitzadors: L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Jurat: L’Alcalde o Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, que presidirà el jurat, el 
Regidor o Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que 
actuarà de secretari del jurat, un representat de la família Roig i Toqués, un 
representant de l’Institut Setmana del Mar, dos representats del món de les 
humanitats, un representat del món científic i un membre o persona a 
proposta de cadascuna de les formacions polítiques que integren la comissió 
informativa municipal de l’àrea de cultura. La designació de les persones que 
en formaran part seran es farà per Decret d’Alcaldia.  
  
Procediment: Durant el primer trimestre de cada any es constitueix el jurat del 
Premi i els seus membres presentaran les seves candidatures. Durant el mes 
de maig es reuneix el jurat per valorar les candidatures presentades i 
elaborarà una proposta de candidat a l’obtenció del premi, que elevarà al Ple 



 

 

 

 

  

de l’Ajuntament. Atorga premi l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a proposta 
del jurat. 
 
SEGON. El present acord s’haurà de ratificar al proper Ple de la Corporació.” 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bona tarda.  És per portar a aprovació la modificació de 
les bases del Premi Roig Toqués, aprovades per la Junta de Govern Local, en 
el sentit de que fins ara no hi havia participació de cadascun dels grups 
polítics representats en aquest consistori, i així es va demanar l’any passat 
que fos d’aquesta manera.  Es va arribar a l’acord de que per a aquest any, 
per al Premi Roig Toqués 2013 es faria aquesta modificació i això és el que 
portem a aprovació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Senyor Martorell.  Hi havia alguna paraula més 
demanada per allà?  No? Senyor Martorell, doncs. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, breument.  No, només per recordar que és un premi que és un homenatge 
al senyor Francesc Roig Toqués, que va doncs difondre la ciutat més enllà de 
les nostres fronteres i que aquest premi, que és un premi singular també, 
doncs esperem que tingui, amb les modificacions que pugui sofrir al llarg del 
temps, doncs llarga vida.  I en aquest sentit agrair la iniciativa de l’antiga 
regidora de Cultura, Isabel Pla que, conjuntament amb en Rafael Argullol, 
arrel evidentment de la mort de Francesc Roig Toqués, doncs van buscar una 
manera d’homenatjar aquest personatge vilanoví, i és una manera amable i 
crec que interessant, al qual doncs de mica a mica haurem d’anar donant... 
aportant iniciatives per millorar-lo, i aquí aquesta aportació em sembla idònia.  
Per tant, votarem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Passem a la votació, si els hi sembla.  Vots 
a favor de la ratificació?  S’aprova per unanimitat.  



 

 

 

 

  

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

 
27. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ DE LA CESSIÓ 

GRATUÏTA DE “LA VELA” AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
El secretari dóna lectura a la part dispositiva de la proposta que es transcriu a 
continuació: 
 
Relació de fets 

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través de la 
Subdirecció General de Promoció Cultural, sol·licità d’aquest Ajuntament la 
cessió gratuïta del bé moble patrimonial conegut amb el nom de «La Vela». La 
seva destinació ha de ser el Projecte de Circ Nacional.  
 
Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat 
acreditat que el moble té naturalesa patrimonial, que les finalitats previstes 
són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i que no podrien 
ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi 
un dret real, a favor de la fundació interessada. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació 
dins el termini corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient al 
Departament de Governació de la Generalitat. 
 
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i 212 del 
Text Refós pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
per acordar l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al 
municipi. D’altra banda, la privació de la propietat del bé esmentat no 
representa cap perjudici, vist que, pel mal estat de conservació que presenta, 
és difícil obtenir-ne cap rendiment econòmic, a la qual cosa s’afegeix la manca 
de previsió de servir-se’n per a cap servei públic municipal. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix 
l’article 47.3.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, dels 
següents 

ACORDS: 
 
“I. CEDIR amb caràcter gratuït i permanent al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya la plena propietat del bé moble municipal i de 
qualificació patrimonial, conegut amb el nom de «La Vela», per destinar-lo al 
Projecte de Circ Nacional. 
 



 

 

 

 

  

II. FIXAR en cinc anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de 
la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús 
del bé per a les finalitats objecte de la cessió. 
 
III. DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar 
afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret 
al patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de 
constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la 
reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si 
escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat 
pels béns. 
 
IV. FACULTAR l’alcaldessa a signar tots els documents públics i privats 
necessaris per executar els acords anteriors.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  De fet és l’últim tràmit de tots els tràmits administratius 
que ja hem anat fent perquè la Generalitat en fes l’ús de destinar aquest 
equipament a ús del circ nacional.  Per tant, és l’últim tràmit que faltava.  
L’anterior que havíem fet era incloure’l dintre del... com a bé moble de 
naturalesa patrimonial, dintre del Registre de Béns Patrimonials de 
l’Ajuntament, per poder fer ara aquest últim tràmit que és el de cessió.  Per 
tant, és simplement això.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Riba.  Alguna paraula?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas per manifestar que és algo que ens sorprèn.  En aquest sentit 
algunes qüestions, és a dir, no podem fer que la nostra ciutat mantingui un 
projecte de circ com cal perquè la Generalitat... bueno, ja ho hem comentat 
abans, ho han comentat abans, ens treu i ens ha retallat les subvencions en 
l’àmbit cultural o ha anat retallant tot allò, i ara resulta que com a ciutat, un 
patrimoni de la ciutat i que ara registrem com a patrimoni de la ciutat li cedim 
de forma permanent a la Generalitat perquè evidentment fagi un projecte de 
circ d’àmbit nacional.  És sorprenent, no?, resulta que no podem fer i ampliar 
la nostra acció cultural, perdem la Vela, perquè bàsicament qui ha de finançar 



 

 

 

 

  

i ha de donar suport al món local i als ajuntaments és la pròpia Generalitat de 
Catalunya, com a administració superior, que també té un projecte nacional de 
circ, i com a ajuntament doncs fem aquest favor en aquest cas nacional, fem 
aquest favor nacional de cedir-ho permanent.  
 
Nosaltres en aquest sentit sí que haguéssim volgut que batalléssim com a 
ciutat per mantenir el projecte de circ i el projecte de la Vela a la nostra ciutat, i 
per tant votarem en contra. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, per anunciar el posicionament del nostre grup i fer una petita 
proposta, crec que segurament no té gaire rellevància, però jo crec que pot 
ser important, perquè no oblidem que estem parlant d’un equipament que va 
costar uns recursos, ara no puc dir quants, però recordo que en el seu 
moment em va semblar que era una despesa important, molt important.  Es 
feia aquella despesa o aquella inversió, si se li vol dir, amb un determinat 
objectiu, que era el de promocionar el circ a la nostra ciutat.  Per les 
circumstàncies que siguin, aquest objectiu s’ha pogut fer durant uns anys, no 
ha pogut tenir continuïtat i ara el que fem doncs és cedir gratuïtament aquest 
equipament que, insisteixo, va costar uns recursos en els ciutadans de 
Vilanova, cedim gratuïtament a la Generalitat.   
 
Nosaltres no ens oposarem, donarem suport a la proposta d’aquesta cessió 
gratuïta, però sí que en tot cas, no sé si hi som a temps, crec que potser 
valdria la pena, ja que és un equipament que ens va costar recursos i ho 
cedim gratuïtament, que com a mínim en algun lloc pogués aparèixer que 
aquest és un equipament cedit gratuïtament per l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Alguna paraula més?  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, gràcies, breument.  Primer, lamentar que és la consumació de la 
desaparició d’un equipament cultural de la ciutat.  Hi han diferents passos i 
aquest és l’últim pas, i per tant lamentar aquesta qüestió.  I després, tampoc 
no acabem d’entendre el conveni, no?, la cessió a canvi de... de fet, pel que 



 

 

 

 

  

veig aquí, per l’explicació, ben poca cosa, a part del reconeixement com a 
ciutat.  Per tant, votarem en contra per aquest motiu.  Vull dir que si tenim un 
material, home, negociem la cessió d’alguna manera perquè en puguem 
treure profit també la ciutat, que semblaria lògic, eh?, més enllà de tota la 
història que ha portat el tema de la Vela i del circ i la relació entre el 
Departament de Cultura i l’Ajuntament de Vilanova.  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, breument.  Començaré per la referència que ha fet el senyor Martorell.  En 
aquest sentit també llargament s’ha anat explicant en comisions informatives 
el perquè s’acabava cedint gratuïtament aquest equipament.  Perquè també 
entenem que... entenem no, s’ha entès conjuntament Generalitat i aquest 
Ajuntament doncs que era producte d’una inversió, es va instal·lar aquí aquest 
equipament, però producte d’una inversió també conjunta entre Generalitat, o 
sigui, hi havien diners públics tant de la Generalitat com del propi Ajuntament.  
Per tant, és un bé que ara tampoc no té una valoració massa alta, perquè 
s’havien ja doncs de començar a arreglar... ara no sé jo els termes exactes, 
eh?, unes betes que lliguen des del pal fins a... etc., etc., s’havia de renovar -
això suposa una despesa important-, hi havien uns talls que s’havien fet, per 
tant jo crec que és un equipament que en aquests moments està poc valorat, 
però la Generalitat sí que es veu amb cor d’usar-lo i de posar-lo a disposició 
del món del circ del país. 
 
I per una altra banda, senyora Sánchez, doncs jo també ho lamento, però 
també lamento no haver trobat... vostè diu que no hem batallat prou o alguna 
expresió similar.  Jo lamento que no s’hagués batallat durant els anys en què 
aquest equipament va estar plantat a l’anterior legislatura.  I ho dic, perquè ja 
s’ha dit en aquest Ple, ja es va dir alguna altra vegada, és un projecte nacional 
que no va estar ben defensat, no va estar ben defensar políticament.  Era un 
projecte nacional de molts diners, que no va ser mai nacional, que el municipi 
hi tenia que abocar molts diners, amb convenis anuals que no lligaven a 
masses compromisos i que feien trontollar molt el que s’estava fent.  Per tant, 
jo repeteixo, ho vaig dir, ho he dit públicament, que vam trobar un projecte, un 
cadàver sobre la taula pel que fa a aquesta Vela i a aquest projecte nacional 
de circ. I en els moments del 2011, que vostè sap com estava la caixa 
d’aquesta casa i del municipi, era molt difícil fer ressucitar un cadàver. 
 
En aquest sentit s’ha anat explicant llargament en les Comisions Informatives 
tots aquests passos que hem anat fent i que ara lamentablement aquest és 



 

 

 

 

  

l’últim i amb aquesta cessió definitiva i que ha desaparescut aquest 
equipament de la ciutat, però s’ha anat explicant, i era per arribar avui en 
aquest punt que sabíem que havíem d’arribar-hi, perquè són els tràmits 
administratius que manaven que havíem de fer-ho d’aquesta manera.  Moltes 
gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Ha demanat la paraula el senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Sí, perquè novament estem en un moment en el que l’Ajuntament de Vilanova 
plega la vela, mai més ben dit, i la dóna a la Generalitat de Catalunya, després 
de dos anys d’estar governant per culpa del govern anterior.  Jo els hi 
demanaria que assumeixin alguna responsabilitat, alguna, de tant en tant ni 
que sigui, perquè... a veure, diu que la Generalitat de Catalunya se’l fa seu i 
es veu amb cor d’assumir-lo per poder desenvolupar l’activitat... i per què no 
ho fa aquí?, que l’Ajuntament de Vilanova hi ha posat duros i hi ha posat 
recursos.  Per què no ho fa aquí?  On ho farà?  En un altre municipi?  Pues 
que ho faci aquí.  És una possibilitat.  
 
I durant dos anys, durant dos anys, han tingut l’oportunitat de fer altres coses i 
el que han fet ha estat plegar-la i regalar-la a la Generalitat, que és una opció, 
i nosaltres no la compartim.  Però assumeixin que és una opció seva, seva vull 
dir del govern, no com a conseqüència del passat, perquè si tot és 
conseqüència del passat, tot el que és evidentment dolent, doncs això vol dir 
que tenen un grau d’irresponsabilitat molt alt, des del punt de vista estricte.  És 
a dir, són irresponsables políticament perquè tota la responsabilitat sempre la 
té el passat i vostès estan aquí per governar i no només per queixar-se. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Si em permet, més que una queixa jo també tinc percepcions i tinc opinions i 
també crec que les puc manifestar lliurement, com vostè acaba de fer. I li 
explico, per puntualitzar, la Generalitat donarà aquest equipament al món del 
circ i així és com s’ha pactat, però no és perquè pugui fer aquest projecte en 
una altra ciutat.  El mateix que estava aquí no es podia fer perquè la part que 
havia de posar l’Ajuntament no es pot posar perquè vostè sap com estan els 
pressupostos.  I evidentment que aquí governem i no fa dos anys que hem 
esperat per fer aquesta cessió, des del primer mes de govern es va passar per 
Comisió Informativa, la primera Comisió Informativa que jo vaig fer en aquesta 
legislatura es va parlar de que es plegaria la Vela, eh?  Hem plegat veles, com 
vostè ha dit.  I al cap de dos anys resulta que els tràmits administratius han 



 

 

 

 

  

durat dos anys, però no han sigut dos anys d’esperar a fer això, eh?, des del 
primer mes es va decidir i hi han declaracions meves en públic de que la Vela 
havia de plegar-se perquè era insostenible, perquè no s’havia trobat un 
projecte ben armat i perquè el municipi no tenia suficients diners per tirar 
endavant un projecte nacional de circ que no estava ben lligat perquè no hi 
havien convenis, no hi havien convenis amb la Generalitat que demostressin 
que això podia ser viable.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  I senyor Elena, disculpi’m, però crec que vostè és la 
persona menys indicada per donar lliçons de governar, vist com va deixar 
aquest Ajuntament quan vostè va plegar.  Gràcies. 
 
Senyor Elena, sí. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Jo sóc el representant d’un partit polític que està en aquest Consistori perquè 
l’han votat com a vostè els ciutadans, i tinc absoluta legitimitat per defensar 
els interessos de la ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
I tant! 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Que és la meva obligació: defensar els interessos dels treballadors, defensar 
els interessos del circ i defensar els interessos del que correspongui en el 
nostre programa electoral.  I jo crec que vostè el que hauria d’acceptar és més 
la crítica, perquè probablement entre tots podríem construir més. 
 
ALCALDESSA 
 
Tota la crítica que vulgui, senyor Elena, però no lliçons.  Gràcies. 
 
Passem a la votació d’aquest punt.  Vots a favor?  Vots en contra?  
Abstencions?  Queda aprovat amb els vots a favor del govern... crec que hi ha 
un empat.  Nou, deu, onze... vuit, nou, deu... queda aprovat, em sembla.  Sí, 
sí, queda aprovat. 
 
 
 



 

 

 

 

  

SECRETARI 
 
Hi han d’haver tretze vots a favor, sinó no s’aprova. 
 
ALCALDESSA 
 
Ah, majoria qualificada...  Vale, pues així no queda aprovat.  Molt bé, pues no 
queda aprovat. 
 
SECRETARI 
 
Es pot repetir el resultat?  Si me’l pot dir, de totes maneres.... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí.  Ha estat una... repetim? 
 
Era important tenir en compte en aquest punt, que no ho hem explicat, que 
feia falta majoria qualificada.  Desitgen que ho tornem a votar?  Tornem a 
repetir la votació, en tot cas, i segurament serà la mateixa. 
 
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  D’acord, pues per tant crec que 
era important que abans se sabés que era aquí, perquè per tant a partir d’aquí 
tots actuen tal com creuen convenient.  Molt bé. 
 
 
Aquest acord requereix majoria qualificada i per tant, amb el resultat de la 
votació obtingut no queda aprovat. 
 
El resultat és el següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9) i PP (2) = 11 vots 
  Vots en contra: PSC (7) i ICV (2) = 9 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 

 
28. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA 

REGULADORA DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MOBILIARI D'ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE 
RESTAURACIÓ. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
En els darrers anys les activitats a l’aire lliure com fires, Mercadals, etc., s’han 
incrementat. Per altra banda, la promulgació de la Llei anti-tabac i l’aparició de 



 

 

 

 

  

noves formes d’ocupació de l’espai públic com les tarimes en calçada, han 
provocat un increment de les demandes d’ocupació de la via pública per part 
dels establiments de restauració. 
 
Totes aquestes circumstàncies ha fet palesa la necessitat d’afrontar una 
normativa específica per a regular aquestes noves situacions d’ocupació de la 
via pública, per tal de fer-ne un ús acurat i racional de l’espai públic. 
 
L’objectiu d’aquesta Ordenança és triple: 
 
a) Endreçar l’espai públic mitjançant la regulació de les terrasses 

d’establiments de restauració, fent especial èmfasi a la seva dimensió, 
situació, mobiliari i elements auxiliars. 

b) Facilitar l’assentament d’establiments de restauració en la ciutat, 
promocionant així la ciutat i reactivant l’economia mitjançant la generació 
de nous llocs de treball. 

c) Garantir l’accessibilitat a establiments, promocionar i garantir la lliure 
circulació i el correcte gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania. 

 
Fonaments de dret 
 
- Constitució Espanyola. 
- Articles 4.1.a), 22.2.d), 25.2 , 49, 56, 65.2, 70.2, 84.1.a) i 139 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.. 
- Llei Articles 51, 52, i 86 de la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim 

jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu 
comú 

- Articles 8.1.a), 52.2 d), 66.3, 145, 178 i 179, i 237 del Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (aprovat per DL 2/2033, de 28 
d’abril) 

- Articles 55.1.a) i 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les 
entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
Vista la proposta d’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via 
pública amb mobiliari d’establiments comercials i de restauració, i l’informe 
jurídic incorporat a l’expedient, es proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació 
del següent acord: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de 
l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració, segons text que s’adjunta al present acord.  
 
SEGON. Sotmetre a informació pública l’expedient i l’esmentat document pel 
termini de TRENTA DIES HÀBILS, a fi que 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. 
 
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, l’Ordenança aprovada 
inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap 
tràmit ulterior. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma 
següent: 

a)  Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així 
com el text íntegre de l’ordenança. 

b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada. 

 
 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ 
DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI 

D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
CAPÍTOL I.   Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
Article 2. Objecte 
Article 3. Classificació de conceptes 

 

CAPÍTOL II. LOCALITZACIÓ DE LES TERRASSES  

 

Secció primera. Normes comunes 
 

Article 4. Normes comunes 
 
 
Secció segona.  Normes particulars 
 
Article 5. Carrers de calçada única i illes de vianants 
Article 6. Rambla Principal i rambla de la Pau 



 

 

 

 

  

Article 7. Passeig del Carme i passeig Marítim 
Article 8.   Plaça de la Vila 
Article 9.  Resta de l’Eixample Central 
Article 10.    Nucli històric: Vilanova Vella i la Geltrú 
Article 11.    Terrasses en calçada 
 
 
CAPÍTOL III. CONDICIONS DELS ELEMENTS  

 
Article 12.   Integració amb l’entorn 
Article 13. Taules i cadires  
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

DISPOSICIÓ FINAL 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els darrers anys, Vilanova i la Geltrú ha incrementat de manera significativa el 
nombre d’activitats dutes a terme a l’aire lliure. Mercadals, fires i rues de diverses 
característiques han aprofitat el clima suau de la comarca per proliferar. Per una altra 
banda, la promulgació de normativa específica com la llei anti-tabac i l’aparició de 
noves formes d’ocupació de l’espai públic (com les tarimes en calçada o els cossos 
tancats) ha provocat un increment de les demandes d’ocupació de la via pública per 
part dels establiments de restauració de tot el municipi. 
 
Tot això s’uneix a la voluntat de l’Ajuntament de regular situacions com els 
aprofitaments especials dels espais de la via pública per part de determinats 
establiments de restauració. 
 
La convivència de totes les circumstàncies esmentades amb la situació econòmica 
actual ha fet palesa la necessitat d’afrontar una normativa específica per regular de 
forma objectiva i tècnica tant les noves situacions d’ocupació de la via pública 
esmentades com les ocupacions tradicionals, per garantir, d’una banda, la facilitació 
d’assentaments d’establiments comercials a l’espai públic i, d’altra, un ús acurat i 
racional de l’espai públic que no impedeixi ni dificulti la proliferació de la resta 
d’activitats al carrer. 
 
Aquesta ordenança, per tant, neix amb un triple objectiu: 
 
i) El primer objectiu consisteix en endreçar l’espai públic mitjançant la regulació de les 
terrasses d’establiments de restauració, fent especial èmfasi en la seva dimensió, 
situació, mobiliari i elements auxiliars. En aquest sentit, es pretén dotar de racionalitat 
a l’ocupació de la via pública per terrasses d’establiments de restauració vinculant la 
seva autorització amb criteris tècnics de caire objectiu i basats en un principi 
d’autoritzar, amb caràcter general i únicament amb determinades excepcions, la 
instal·lació de terrasses davant de la façana de l’establiment de referència. 
 
ii) El segon objectiu que busca aquesta ordenança és facilitar, en la mesura del 
possible i sota un principi de racionalitat, l’assentament d’establiments de restauració 
que permeti generar un clima propici per a l’aparició d’iniciatives de caire empresarial 
que generin, per una banda, llocs de treball al municipi per reactivar l’economia i, per 
una altra, una xarxa d’establiments atractiva i equilibrada per a la promoció de la 
ciutat. 
 
iii) En tercer lloc, i vinculat als dos objectius anteriors, la redacció d’aquesta ordenança 
garanteix l’accessibilitat entre establiments i via pública del municipi, promocionant i 
garantint la lliure circulació i el correcte gaudi de l’espai públic per part de la 
ciutadania. 



 

 

 

 

  

 
De la conjugació d’aquests tres objectius neix la present ordenança que s’articula en 
set capítols:  
 
• Un primer capítol que recull les disposicions generals prèvies i necessàries per a 

la correcta interpretació de la resta de l’ordenança.  
 
• Un segon capítol que estableix les normes de localització de les terrasses, dividit 

en dues seccions: la primera relativa a les normes comunes de localització, i la 
segona relativa a les normes particulars de cada una de les zones del municipi 
que es creu mereixen un tractament especial per les seves especials 
circumstàncies.  

 
• El Capítol III recull les condicions dels diferents elements existents en les 

terrasses. 
 
• El Capítol IV estableix disposicions relatives als horaris.  
 
• El Capítol V les normes relatives al compliment de l’ordenança.  
 
• El Capítol VI recull un seguit de disposicions relatives a la concessió de les 

llicències d’ocupació i el seu tractament. 
 
• I en el Capítol VII es recull el règim sancionador pels eventuals incompliments de 

l’ordenança.  
 
• L’última part de l’ordenança recull una disposició addicional, una transitòria, una 

derogatòria i una final. 
 
 
CAPÍTOL I. Disposicions generals 
 
 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
Article 2. Objecte 
 
 
1. La present ordenança té per objecte la regulació i les condicions necessàries per a 

l’autorització o denegació de l’ocupació en sòl públic (voravia, passeig, plaça, etc.) 
mitjançant una terrassa o similar al servei d’establiments comercials i de 
restauració.  

 
2. A aquest efecte, s’entendrà per terrassa l’espai públic o privat ubicat en un lloc 

obert i de lliure circulació destinat a acollir instal·lacions annexes a un establiment i 
on es col·loca mobiliari al seu servei. 



 

 

 

 

  

 
3.  Queden excloses d’aquesta regulació les ocupacions sol·licitades amb motiu de 

festes de barri i d’altres festes d’interès general per a la ciutat que, en tot cas, no 
podran ser superiors a 20 dies consecutius. Aquestes ocupacions es regiran pel 
procediment general d’autorització d’ocupació del domini públic. 

 
 
Article 3. Classificació de conceptes 
 
 
3. A. MOBILIARI DE L’ESTABLIMENT 
  
• Taules i cadires.  
 
• Elements supletoris d’establiments tipus: ferreteries, botigues de material de 
platja, fruiteries, floristeries, etc, que instal·lin botes de vi, mobiliari auxiliar de 
restauració, arbres, elements nadalencs, jardineres, etc. 
 
• Mobiliari auxiliar propi de l’activitat: (i) Elements publicitaris, cendrers, 
papereres, etc, (ii) Elements de l’establiment com: moquetes, catifes, rampes 
col·locades a la via pública per l’establiment, (iii) Estufes i/o aparells climatitzadors, (iv) 
para-sols, etc. 
 
• Elements auxiliars de reclam, com aparells d’atracció infantil i màquines 
expenedores, pissarres ... 
 
 
3. B. TARIMES A LA CALÇADA 
 
 
3.C. COSSOS TANCATS 
 
• Terrasses tancades. 
 
• Aprofitaments especials. 
 
 
CAPÍTOL II. Localització de les ocupacions 
 
 
Secció primera. Normes comunes 
 
 
Article 4. Normes comunes 
 
La instal·lació de mobiliari a la via pública haurà de complir, en tot cas, les condicions 
següents: 
 
a) Com a regla general l’ocupació es realitzarà davant de la façana de l’establiment a 



 

 

 

 

  

què estigui vinculada. 
 
Excepcionalment:  
 

1. Cas que un establiment doni a un vial on no sigui possible realitzar 
l’ocupació de la via pública, l ’ocupació es podrà fer  en un emplaçament proper 
que compleixi la resta de condicions exigides en aquesta ordenança, les normes 
sanitàries pertinents, així com qualsevol altra normativa vigent.  
 
2. Quant a les terrasses situades davant de l’establiment, es podrà  autoritzar  
una  ocupació  longitudinal  major  a  la  façana  de l’establiment, sense 
perjudici d’allò establert en l’article 27 d’aquesta ordenança. 

 
b) No es podrà ocupar més superfície de l’assenyalada en la llicència, que faculta 
únicament la instal·lació del mobiliari que s’especifiqui en ella. 
 
c) L’ocupació haurà de garantir un espai lliure mínim d’1,80 m (excepcionalment 1,50 
m)  per al pas de vianants, a comptar des de la façana de l’edifici fins a la línia d’inici 
de la terrassa.  
 
Tanmateix, per garantir el respecte als recorreguts d’accessibilitat, per a la concessió 
de la llicència es preveuran per part dels tècnics municipals, els espais lliures 
pertinents entre terrasses o en la mateixa terrassa amb les mateixes distàncies 
esmentades al paràgraf anterior.  
 
d) L’espai ocupat amb mobiliari haurà de distar, com a mínim, 0,40 m del límit entre la 
vorera i la calçada.  
 
En tots els casos es respectaran els arbres, els escossells, el mobiliari urbà i els 
itineraris de vianants, i no podran perjudicar el normal desenvolupament dels treballs 
de manteniment i de reparació dels serveis instal·lats en les vies públiques tals com el 
clavegueram, l’enllumenat públic, llocs enjardinats, parades i marquesines de 
transport públic, contenidors de recollida selectiva, etc.  
 
e) A les places i als espais públics, l’emplaçament del mobiliari no podrà alterar la 
normal utilització de l’espai per a esbarjo i joc d’infants. L’ocupació de les places de la 
ciutat es veurà limitada a nivell general per a la totalitat dels establiment que s’hi hagin 
d’instal·lar, a un màxim del 40% de la superfície total, i la seva disposició física 
respectarà les formes i dimensions que determinin els informes tècnics corresponents 
i els plànols orientatius continguts en aquesta ordenança  (Annex I). 
 
f) La disposició del mobiliari de les terrasses permetrà sempre l’evacuació i accés dels 
edificis o locals davant dels quals es troben les taules i cadires i altres elements. Es 
garantirà l’accessibilitat en totes les circumstàncies.  
 
g) No es podran ocupar els espais situats davant dels passos de vianants, les parades 
d’autobús i entrades i sortides de vehicles amb llicència. 
 
h) No es podrà autoritzar l’ocupació sobre superfícies destinades a jardí ni sobre la 



 

 

 

 

  

calçada, llevat d’aquells carrers contemplats en aquesta ordenança. 
 
i) Sempre que per criteris tècnics es consideri pertinent, i a sol·licitud de l’interessar, la 
llicència d’ocupació podrà delimitar la zona ocupada per terrasses amb element 
mòbils i fàcilment enretirables,  com testos o jardineres que s’hauran de posar dins de 
la zona autoritzada i hauran de complir les característiques que s’indiquen en el 
Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
j) Les ocupacions permetran la visibilitat d’entrada i sortida dels passos de vianants i 
entrades i sortides de vehicles amb llicència. 
 
k) L’autorització de l’ocupació de la via pública als voltants dels monuments 
historicoartístics es farà amb les garanties necessàries per evitar que tinguin un efecte 
negatiu sobre aquests. 
 
l) No s’autoritzaran, a partir de l’entrada en vigor, de què la instal·lació de qualsevol 
tipus d’aprofitament especial de la via pública que comporti cossos tancats o la 
instal·lació fixa d’elements de qualsevol tipus en la via pública. 
 
             
Secció segona. Normes particulars 
 
 
Article 5. Carrers de calçada única, places i illes de vianants 
 
1. S’autoritzaran terrasses quan aquestes estiguin adossades a la façana de 
l’establiment. En el cas de places, se situaran de la forma més propera possible a la 
façana o de conformitat a allò establert en els plànols recollits a l’Annex I d’aquesta 
ordenança. 
 
2. Únicament s’autoritzarà l’ocupació de la via pública en carrers superiors als 7 
metres d’amplada o, en el cas de carrers d’amplada inferior, quan hi hagi circulació 
restringida i s’autoritzi pels serveis tècnics municipals corresponents. 
 
 
 
Article 6.   Rambla Principal i rambla de la Pau 
 
1. Les terrasses tindran una fondària màxima de 4 metres a la rambla Principal i a la 
rambla de la Pau, a comptar des de l’inici del paviment central. Quan no existeixi 
paviment central, la col·locació de les terrasses haurà de respectar un mínim de 3,5 m 
entre la façana i l’inici de la terrassa per garantir el trànsit rodat. 
 
2. En tot cas, a l’alçada dels carrers de vianants perpendiculars a la rambla que vagin 
a parar-hi, es preveurà un espai suficient per garantir el pas de la totalitat del flux de 
gent que pugui circular pels esmentats carrers i que s’incorpori a la rambla. Aquest 
espai de la rambla tindrà, com a mínim, l’amplada corresponent a l’amplada del carrer 
de vianants perpendicular que hi arribi.  
 



 

 

 

 

  

3.  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir els requeriments determinats 
en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els tancaments 
de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
4. El mobiliari s’emmagatzemarà dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat sempre que sigui possible. No es permetrà l’amuntegament 
d’elements de mobiliari a la via pública que no estiguin autoritzats.  Els titulars de 
l’activitat estaran obligats a retirar el mobiliari de l’espai públic en el període de 
vacances. 
 
5. Els colors que predominaran en els tendals d’aquesta zona als tendals seran els 
tons crus i no estridents. 
 
 
Article 7.   Passeig del Carme i passeig Marítim 
 
1.  Es podrà autoritzar una franja per a taules i cadires al voltant de tots els elements 
d’aprofitament especial preexistents, i fins a la superfície equivalent d’un mòdul més, 
com a terrassa adossada als esmentats aprofitaments en aquells que ho permetin per 
la seva ubicació, respectant en tots els casos la normativa d’accessibilitat vigent i 
l’alineació dels mòduls. 
 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior dels espais 
d’aprofitament especial preexistents o adossat a la façana de l’establiment sempre 
que així ho permeti la llicència.  
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari fora de 
l’espai delimitat pels aprofitaments especials. 
 
4. Els aprofitaments especials preexistents hauran de seguir els criteris que 
s’estableixin per part de l’Ajuntament en relació a la seguretat i manteniment per 
assegurar el seu estat en condicions òptimes, així com a la normativa d’accessibilitat 
de referència. 
 
5 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats al Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
6. Els colors dels tendals que predominaran en aquesta zona seran els tons crus, 
blaus i blancs i no estridents. 
 
 
Article 8.   Plaça de la Vila 
 
 
1. Les terrasses es disposaran en les zones més properes a les façanes i hauran de 
complir les característiques que s’indica al Capítol III d’aquesta ordenança. No es 
permetrà col·locar cap tipus de mobiliari a sota de la zona porxada. Les terrasses 
s’instal·laran, únicament, al lateral corresponent davant de les porxades. 



 

 

 

 

  

No es permetrà ocupar el paviment central de la plaça ni el mòdul central de la façana 
de l’Ajuntament.  
 
2. El mobiliari auxiliar propi de l’activitat s’haurà d’ubicar a l’interior de l’espai 
autoritzat. En aquesta zona no s’admetran els tancaments de les terrasses amb 
gelosies ni jardineres. 
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
4 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. 
   
5. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons crus i 
no estridents. 
 
 
Article 9.   Resta de l’Eixample Central 
 
1. El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els 
tancaments de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
2. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en que aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament,  l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
3. Els colors que predominaran en els tendals en aquesta zona seran els tons 
granatosos i no estridents. 
 
 
Article 10. Nucli històric 
 
 
1. El nucli històric està format per la Vilanova Vella i la Geltrú, tal com consta definit en 
el plànol que s’adjunta com a Annex III d’aquesta ordenança, en tots aquells àmbits 
que no estiguin expressament recollits en aquesta ordenança com a zones de 
tractament particular. 
 
2 .  El mobiliari que ocupi la via pública haurà de complir amb els requeriments 



 

 

 

 

  

determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. En aquesta zona no s’admetran els 
tancaments de les terrasses amb gelosies ni jardineres. 
 
3. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la via 
pública. Si el titular de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el 
mobiliari en l’interior del local en l’horari de tancament, l’Ajuntament, previ informe 
tècnic corresponent, podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari a la via pública. 
Durant el període de vacances de l’establiment, no podrà restar emmagatzemat a la 
via pública cap tipus de mobiliari. 
 
4. Els colors que predominaran en el tendals en aquesta zona seran els tons crus i 
ocres, permetent-se els tons negres a la zona de la Geltrú, essent, en tot cas, colors 
no estridents. 
 
 
Article 11. Terrasses a la calçada 
  
1.  Les terrasses a la calçada han aparegut com una realitat facilitadora del 
sosteniment econòmic de l’establiment. Quan no sigui possible efectuar l’ocupació 
amb taules i cadires damunt la vorera, previ informe favorable dels Serveis Tècnics 
municipals i atenent a criteris  d’uniformitat  del vial i accessibilitat, es podrà autoritzar 
l’ocupació de la calçada situada enfront de l’establiment de pública concurrència per 
mitjà de tarimes de fusta, desmuntables i que garanteixin l’estabilitat necessària per a 
un ús públic, sempre que es compleixin de forma acumulativa  els requisits següents: 
 
• La banda del carrer on es pretengui la instal·lació d’una terrassa en calçada haurà 
de tenir una vorera mínima de 90 cm. 
 
• S’haurà de mantenir, en tot cas, un carril de circulació amb una amplada mínima 
de 3,50 m per a carrers d’un únic carril i per a aquells carrers amb més d’un carril 
s’afegiran un mínim de 3 metres per cada carril addicional. 
 
• Ha d’estar permès l’estacionament de vehicles al carrer. Per aquest motiu el 
conjunt de les terrasses en calçada pels diferents trams de carrer no podran superar 
el 10% d’ocupació de l’espai i en cap cas s’instal·laran dues terrasses juntes. 
 
• No hi ha d’haver places d’aparcament  reservades  a minusvàlids, zones 
reservades per a la càrrega i descàrrega, zones d’aparcament en bateria o altres tipus 
de reserva en l’espai que es pretén ocupar. Amb la sol·licitud de terrasses en calçada, 
els Serveis Tècnics estudiaran la possibilitat de modificar les zones esmentades per a 
un millor aprofitament de l’espai, a càrrec del sol·licitant. 
 
• La seva disposició física i col·locació respectarà en tot moment el trànsit rodat, no 
comprometent en cap cas la seguretat vial. 
 
• La instal·lació de la terrassa haurà de permetre la normal circulació de les aigües 
d’escorrentia i la neteja i manteniment del sistema de sanejament municipal. 
 



 

 

 

 

  

2. La profunditat màxima a ocupar serà d’1,80 m i, en tot cas, s’ha de garantir que la 
vorera quedi totalment lliure per al pas de vianants i la no ocupació dels carrils de 
circulació de la calçada.  
 
3. L’amplada màxima a ocupar serà de 6 m quan l’establiment tingui una façana 
inferior a 5 m, i com a màxim 8 m quan l’amplada de la façana de l’establiment sigui 
superior a 5 m.  
 
4 .  El mobiliari que ocupi les terrasses en calçada haurà de complir els requeriments 
determinats en el Capítol III d’aquesta ordenança. 
 
5. El mobiliari s’emmagatzemarà a dins de l’establiment en les hores en què aquest 
romangui tancat i no es permetrà l’amuntegament d’elements de mobiliari a la tarima. 
 
6.  Caldrà complir els criteris tècnics establerts en l’Annex II d’aquesta Ordenança: 
Condicions sobre el disseny de la implantació de les terrasses en calçada, amb el seu 
corresponent model de barana. 
 
7. No s’autoritzaran terrasses en calçada en les vies principals següents: carrer de la 
Unió, carrer de Josep Coroleu i rambla de Salvador Samà.   
 
8. Les terrasses en calçada hauran d’estar sempre situades davant de l’establiment i 
al mateix costat del carrer, excepte si hi ha acord entre les parts, de conformitat amb 
l’article 27.4 d’aquesta ordenança. 
 
 
CAPÍTOL III. Condicions dels elements 
 
 
Article 12. Integració amb l’entorn 
 

1. Les  instal·lacions  dels  elements  mobiliaris objecte  d’aquesta  ordenança han 
d’integrar-se adequadament  amb  l’entorn  en  el  qual  se  situïn.  La  seva  
instal·lació  no  podrà malmetre el paviment, evitant els colors estridents. 
 
2. En les zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança no s’admetrà  
mobiliari on el contingut publicitari sigui el seu tret més distintiu.  
En la resta de zones de la ciutat, s’admetrà la publicitat de marques comercials en els 
elements objecte d’aquesta ordenança. No obstant això, la publicitat no pot ocupar 
més del 50% de la superfície on apareix.   
 

3. S’evitarà la instal·lació de qualsevol element que pugui generar perill per a les 
persones amb mobilitat reduïda, i el seu disseny i ubicació garantiran especialment la 
seva accessibilitat. 

 

4. No s’admetran, en cap cas, tancaments de cap tipus en la via pública, més enllà 
dels ja preexistents a l’entrada en vigor de la present ordenança. 



 

 

 

 

  

 
5. Tots els elements que ocupin la via pública hauran de tenir caràcter de temporalitat 
com a norma general per tal que, fora de l’horari de funcionament de l’activitat, es 
puguin recollir tots els materials en l’interior dels respectius establiments. Si el titular 
de la llicència acredita no tenir espai suficient per amuntegar el mobiliari en l’horari de 
tancament, en l’interior del local, l’Ajuntament, previ informe tècnic corresponent, 
podrà autoritzar l’amuntegament del mobiliari en la via pública. Durant el període de 
vacances de l’establiment no podrà restar emmagatzemat a la via pública cap tipus de 
mobiliari. 

 
6. Tots els elements que es col·loquin a la terrassa hauran d’estar degudament 
inclosos i detallats en la corresponent llicència. No es podrà instal·lar cap element que 
no estigui expressament inclòs en la llicència d’ocupació pertinent. 
 
7. Els elements de mobiliari autoritzats no es disposaran, en cap cas, de forma que 
conformin un tancament de la terrassa. 
 
 
Article 13. Taules i cadires 
 
 
1. Les  taules  i  cadires  seran  apilables  i  del  material  menys  sorollós  possible  i 
incorporaran proteccions de goma per evitar el contacte entre elles quan s’hagin 
d’apilar. Alhora, disposaran de tacs de goma per evitar el contacte directe de les parts 
metàl·liques amb el sòl. 
 
2. En les zones subjectes a les normes particulars d’aquesta ordenança,  no 
s’autoritzaran taules i cadires amb estructura de material tipus plàstic o resina de 
baixa qualitat, i els materials hauran de ser perdurables (acer inoxidable o galvanitzat, 
alumini, fusta tropical o tractada AC, polipropilè d’alta qualitat, fenòlics, etc.). 
 
 
Article 14. Elements de coberta 
 
 
1. Podran instal·lar-se para-sols desmuntables i enretirables. 
 
2. Els para-sols seran plegables i estaran a una alçada mínima de 2,20 m. La seva 
coberta serà de lona o similar, dels colors establerts en cada una de les zones subjectes a 
les normes particulars d’aquesta ordenança, i de qualsevol altre color a la resta de la ciutat. En 
la mesura del possible, els para-sols que s’autoritzin hauran d’ésser fabricats amb materials 
que absorbeixin el soroll. 
 
3. La projecció en  planta  dels  para-sols no  sobrepassarà els  límits  de  la  
superfície destinada a terrassa o tarima. 
 
4. Podran anar sustentats en peus autònoms o ancorats al paviment llevat, en 
aquest cas, en  aquells trams de vies públiques que comptin amb aparcament 
soterrani o altres instal·lacions soterrades que ho impedeixin. 
 



 

 

 

 

  

L’ancoratge  necessita  la  prèvia  autorització expressa  i el compliment estricte de  
les característiques que assenyalin els Serveis Tècnics municipals. 
L’ancoratge s’executarà de forma que durant les retirades temporals quedi protegit 
amb una tapa metàl·lica o similar. En cas que la retirada sigui definitiva caldrà reposar 
el paviment d’origen. 
 
5. Si la llicència comporta l’ancoratge del para-sol o para-sols en el paviment, es 
dipositarà una fiança de 100 €/element que respondrà a la correcta restitució del 
paviment el dia que es retirin. 
 
 
Article 15. Jardineres i gelosies 
 
1.  Els testos o jardineres seran de fusta, fosa, resina o similar i tindran el marcatge 
CE assimilable. 
 
2. El conjunt de test i plantació tindrà una amplada màxima de 0,50 m i 1,20 m 
d’alçada. 
 
3.  S’admetrà la col·locació d’aquests elements quan estiguin recollits en la llicència. 
 
4. Les gelosies o mampares tindran una alçada màxima d’1,20 m, garantint la 
visibilitat a través seu amb materials tipus vidre, metacrilat o similars. La base podrà 
ser opaca, amb una alçada màxima de 0,40 m. 
 
5. Aquests elements es col·locaran dins de la zona autoritzada i només en els laterals 
de la terrassa, havent-se de retirar de l’espai públic en finalitzar l’horari de l’activitat. 
 
 
Article 16. Estufes i/o aparells de climatització 
 
 
1. Aquests aparells seran d’exterior, hauran d’estar homologats i la seva  estructura 
estarà protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulació dels 
elements que contenen gas, si fos el cas. 
 
2. L’interessat haurà de disposar d’extintors de pols ABC, eficàcia 21A-113B, en un 
lloc fàcilment accessible i d’un  contracte  amb  una  empresa  subministradora  per al 
subministrament  de  gas  en  les  estufes.  Serà responsabilitat del llicenciatari el 
manteniment del corresponent certificat d’instal·lador acreditatiu de les bones 
condicions de la instal·lació, mantenint l’esmentat certificat en tot moment a disposició 
de l’Ajuntament. 
 
3. No es podrà autoritzar la instal·lació a menys de 2 m de la línia de façana dels 
immobles ni d’altres elements, com ara arbres, fanals, etc. 
 
4. Només s’admetrà una estufa com a màxim per cada quatre taules autoritzades. 
Igual que la resta d’elements, s’hauran de retirar diàriament de la via pública. 
 
5. La temporada en què es podran col·locar les estufes a la via publica serà la 
compresa entre els mesos d’octubre a abril. 



 

 

 

 

  

 
6. Tanmateix, sempre que ho autoritzi la llicència, es podran instal·lar altres elements 
de climatització tals com polvoritzadors d’aigua, etc., sempre sotmesos als criteris i 
característiques requerits pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
Article 17. Contaminació acústica 
 
 
1. Els titulars de les llicències hauran de vetllar pel control de les molèsties generades 
per l’activitat en la terrassa, especialment pel que fa al soroll, per mantenir les 
condicions fixades en la llicència d’acord amb el nivell guia establert en la zonificació 
acústica aprovada per l’àmbit municipal corresponent. 
 
2.  Es prohibeix la instal·lació de qualsevol element acústic extern o de megafonia, ni 
aparell de reproducció de música, ni la realització d’actuacions o música en viu en les 
terrasses. 
No obstant, es podran realitzar excepcions en aquest punt en aquells supòsits en que 
l’Ajuntament acceptés puntualment la seva autorització per motius d’interès popular 
(celebracions d’actes culturals, festes de barri, festes majors o similars). En aquest 
cas, caldrà sol·licitar autorització expressa i únicament es podrà atorgar si les 
característiques de l’emplaçament ho permeten i es duen a terme les mesures 
preventives que es considerin oportunes pel que fa a la prevenció de la contaminació 
acústica. 
 
3. La recollida i col·locació del mobiliari de la terrassa es realitzarà amb el màxim 
silenci possible, evitant l’arrossegament i colpeix del mobiliari. 
 
4. El titular de la llicència serà el responsable d’advertir al públic assistent dels 
possibles incompliments dels seus deures civils o d’obligatori compliment en atenció a 
les normes de convivència, tals com la producció de soroll i d’altres similars. En cas 
necessari, a petició de l’Ajuntament, caldrà disposar d’una persona encarregada de 
vetllar per a que es respecti la convivència veïnal i el seu descans. 
 
 
Article 18. Condicions tècniques   
  
1. La instal·lació elèctrica haurà d’integrar-se perfectament en el conjunt i s’ajustarà al 
reglament de baixa tensió. No s’admetran instal·lacions d’aparença provisional. 
 
Aquesta instal·lació s ’ ha de revisar anualment per un instal·lador autoritzat que 
emetrà el corresponent butlletí de conformitat. Aquest butlletí podrà ser demanat, en 
qualsevol moment, per l’Ajuntament. 
 
2. Les responsabilitats que derivin de les instal·lacions o ocupacions recauran sobre 
el titular de l’establiment. 
 
3. Els titulars de les ocupacions seran els responsables de desmuntar o retirar els 
elements  o mobiliari que ocupa la via pública els dies de fort vent i/o tempesta. En 
especial, hauran de retirar-se els para-sols i els tendals sempre que hi hagi la 
previsió de climatologia adversa. 



 

 

 

 

  

 
 
 
 
CAPÍTOL IV. Disposicions relatives als horaris 
 
 
Article 19. Horaris de les terrasses  
 
Els horaris seran, com a màxim, els establerts en els establiments, sense perjudici de 
que els Serveis Tècnics Municipals, en el moment de concedir la llicència o amb 
caràcter posterior, puguin limitar els esmentats horaris, establint-ne un d’inferior, per 
raons d’interès públic o per l’especial situació de l’establiment en relació amb els veïns 
i la pacífica convivència amb ells. 
 
Els establiments no podran iniciar el seu servei a les terrasses, en cap cas, abans de 
les 8 del matí. 
 
En cap cas, aquests horaris podran superar els màxims permesos per a la llicència de 
l’activitat. 
 
La recollida dels elements i neteja de l’espai ocupat s’haurà de completar en un 
termini màxim de TRENTA (30) MINUTS des del tancament de la terrassa. 
 
Aquests horaris podran ésser limitats a criteri de l’Ajuntament per qüestions relatives a 
condicionants de l’entorn, compatibilitat d’usos, proximitat a habitatges, queixes 
veïnals o molèsties reiterades als veïns o ciutadans, degudament verificades per la 
Policia Local, etc. 
 
 
CAPÍTOL V. Disposicions relatives al compliment de l’ordenança 
 
Article 20. Espai ocupat 
 
En relació a l’espai ocupat regulat en aquesta ordenança, s’hauran de complir les 
condicions següents: 
  
a)  Respectar la superfície, el nombre i  condicions dels elements per als quals 

s’ha atorgat la llicència. 
 
b)  No es podran instal·lar o dipositar  caixes, ampolles, contenidors ni altres 

objectes que s’utilitzin per a l’activitat dins l’espai autoritzat ni al seu voltant si no 
es estan autoritzades de forma expressa en la llicència. 

 
c)  Mantenir la superfície o espai ocupat de via pública, així com els elements que 

s’hi continguin, en les degudes condicions de seguretat, neteja i salubritat. 
 
 Aquesta obligació s’estén al perímetre que envolta l’espai ocupat, en les 

condicions que s’assenyalen en l’article següent. 
 



 

 

 

 

  

d)   Reposar  el  paviment  i  els  desperfectes  ocasionats  com  a  conseqüència  de 
l’ocupació i/o l’activitat desenvolupada, així com fer-se càrrec de la senyalització 
vertical i/o horitzontal que correspongui en cada cas. 

 
e)  No danyar els elements de mobiliari urbà que es troben al seu entorn. 
 
f)   No  impedir  o  obstaculitzar  el  pas  de  vianants,  de  veïns  ni  dels  vehicles 

d’emergències, garantint en tot cas la correcta accessibilitat. 
 
g)  No afectar la seguretat del trànsit rodat de vehicles ni de vianants. 
 
h)  No obstaculitzar l’entrada als habitatges i l’accés als hidrants, les boques de reg, 

les sortides d’emergència, els guals permanents i altres elements de mobiliari 
públic. 

 
i)  Respectar les condicions de la llicència i/o aquelles altres condicions 

específiques que s’hi puguin incloure per raons d’interès públic. 
 
j)  Respectar els horaris que es fixin. 
 
k)  Complir els requeriments que faci l’Ajuntament en matèria de reducció de terrassa 

o retirada total d’aquesta, per interès general.  
 
l)  Quan les ocupacions de la via pública es trobin sobre registres de serveis  

públics (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions, etc.), aquests hauran d’estar 
obligatòriament disponibles per al seu manteniment i reparació.  

 
m)  No utilitzar la via pública per emmagatzemar més taules i cadires de les que 

estiguin contingudes en la llicència.  
 
n)  Les taules i cadires i altres elements de mobiliari urbà han de retirar-se de l’espai 

de la via  pública per al que té llicència, en el termini d’un dia a comptar de la 
data de cessament  definitiu o de paralització temporal de l’activitat de 
l’establiment o de la terrassa,  sigui  quina  sigui  la  causa (tancament  definitiu  
de  l’activitat,  vacances, caducitat de la llicència...). 

 
o)  Reposar el paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats, en 

el termini  màxim de cinc dies, a comptar des del cessament o paralització de 
l’activitat de l’establiment o de la terrassa. 

 
p)  La terrassa no podrà interferir els itineraris accessibles i es tindrà en compte per a 

la seva autorització la possible afectació als vianants en zona d’alta concentració 
comercial. 

 
q)  Per causa d’interès públic degudament justificat, l’Ajuntament podrà sol·licitar, amb 

un preavís d’un mínim de SET (7) DIES, la retirada puntual de les terrasses en 
calçada i la resta d’elements continguts en la llicència. 

 
r)  En relació a la resta de les terrasses, i per causa degudament justificada per 

l’Ajuntament, el llicenciatari haurà de permetre la retirada immediata temporal del 
mobiliari existent, amb un preavís de SIS (6) HORES. 

 
 
Article 21. Mesures de col·laboració cívica 



 

 

 

 

  

 
 
1. El titular de la llicència és responsable de mantenir l’espai públic afectat, les 
instal·lacions i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat i 
seguretat. 
 
2. Els establiments regulats en aquesta ordenança no podran originar fums ni males 
olors i hauran de garantir la disponibilitat per part dels clients d’un cendrer, de manera 
que sempre romangui neta la via pública. 
 
3. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o espais de 
vianants  que ocupen, en especial de la  retirada  de la via pública d’ampolles, 
envasos, gots i altres deixalles produïdes per l’activitat de la instal·lació. Tanmateix, el 
titular serà responsable de procedir a la neteja de l’espai públic afectat, diàriament, un 
cop finalitzada l’activitat. 
 
4. Serà responsabilitat del titular de la llicència evitar els sorolls que puguin 
comprometre el descans i la bona convivència veïnal. 
 
 

CAPÍTOL VI. Concessió de la llicència 

 
 
Article 22. Llicència 
 
 
1. L’ús d’una porció de la via pública resta subjecte a l’atorgament d’una llicència 
d’ocupació temporal de la via pública, que origina una situació de possessió precària 
essencialment revocable per raons d’interès públic, sense dret a indemnització. 
 
2. En virtut de les notes d’inalienabilitat i imprescriptibilitat dels béns de domini públic, 
la mera concurrència dels requisits necessaris perquè l’ocupació pugui ser autoritzada 
no  atorga  cap   dret  a  l’obtenció  de  la  llicència.  L’Ajuntament,  considerant  les 
circumstàncies que concorren en cada cas, tindrà llibertat per concedir o denegar la 
llicència, tenint en compte que l’interès general ha de prevaler damunt del particular. 
 
3. L’ocupació de la via pública estarà condicionada a l’obtenció de la resta 
d’autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat. 
 
4. El titular de la llicència ha de tenir-la permanentment a disposició dels agents de 
l’autoritat i dels Serveis Tècnics Municipals a l’establiment, juntament amb l’últim rebut 
de pagament de la taxa corresponent. 
 
5. Amb caràcter previ a la concessió de la llicència es requerirà els Serveis Tècnics 
Municipals per tal que informin sobre els models, materials i característiques del  
mobiliari i altres elements que s’autoritzin. 
 
 
Article 23. Durada 
 
Les llicències per ocupar una porció de la via pública es concediran en les 
modalitats següents: 



 

 

 

 

  

 
a) Anual, entenent-se que la temporada anual s’estén de l’1 de gener de cada any fins 
al 31 de desembre. Aquesta es considerarà renovada automàticament fins que alguna 
de les dues parts notifiqui a l’altra, per escrit, la seva revocació.  
 
Quan l’establiment que no realitzi ocupació de la via pública la sol·liciti, aquesta serà 
atorgada en funció de l’ocupació que ja s’estigui efectuant davant del seu establiment.  
 
Si no es realitza cap tipus d’ocupació en la zona sol·licitada, aquesta es podrà atorgar 
si no concorren cap circumstàncies que no ho permetin. Si contràriament la zona 
sol·licitada ja està ocupada per algun altre establiment proper al sol·licitant, aquesta 
autorització no podrà ser atorgada fins a l’inici de l’any següent, amb la corresponent 
reubicació o reducció de l’ocupació de qui fins a les hores l’estava exercint. 
 
b) Temporal. Es poden demanar aquest tipus de llicències per períodes curts de 
temps, segons el següent: 
 
- Mensuals, tots els mesos de l’any, excepte juny i setembre que han de ser 
quinzenals. 
 
Les temporades són les següents: 
 
- Temporada alta (des del 16 de juny al 15 de setembre) 
- Temporada mitja (de l’1 de maig al 15 de juny i del 16 de setembre al 30 

d’octubre) 
- Temporada baixa (de l’1 de gener al 30 d’abril i de l’1 de novembre al 31 

de desembre).  
 
Article 24. Taxa 
 
1. La taxa que s’haurà de pagar és la marcada per la corresponent ordenança fiscal. 
 
2. L’incompliment del requisit de pagament de períodes anteriors corresponents a 
l’autorització motivarà que no s’atorgui o renovi la llicència fins que no estigui al 
corrent de les seves obligacions o s’hagi formalitzat el corresponent pla de pagament. 
 
 
Article 25. Sol·licituds 
 
1. Les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament mitjançant 
instància d’entrada. 
 
2. Podran sol·licitar llicència per ocupar la via pública les persones físiques i 
jurídiques, titulars d’un establiment que tingui accés directe, particular i únic a la via 
pública i que disposi de la corresponent llicència d’activitats. 
 
 
Article 26.  Documentació 
  
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades amb la documentació següent: 



 

 

 

 

  

 
 
a)  Instància presentada segons el model oficial, on consti: el nom, l’edat i el 

domicili  de la persona sol·licitant, la denominació social  de l ’act ivi tat  i  les 
seves dades f iscals,  el títol en virtut del qual sol·licita l’autorització i la 
descripció de l’activitat que pretén desenvolupar, així com els elements i disposició 
dels mateixos que es pretenguin instal·lar a la terrassa. 

 
b)   Documentació acreditativa de l’alta censal de l’activitat a l’Agència Tributària. 
 
c)  Pòlissa de responsabilitat civil i incendis on s’inclogui la superfície corresponent 

a la terrassa. 
 
d)  Documentació gràfica de l’emplaçament de l’ocupació, tot indicant els elements de 

mobiliari urbà existents, així com la disposició del mobiliari necessari per a 
l’activitat.   

 
e) Memòria descriptiva del mobiliari complementari i les seves prescripcions 

tècniques (marcatges o assimilables) o fotos del material i elements a instal·lar. 
 
f)   Si resulta pertinent, característiques de les instal·lacions a efectuar i de 

l’escomesa elèctrica, que haurà d’anar acompanyada per un certificat d’instal·lador 
elèctric. 

 
g)  Document de compromís de retirar la instal·lació durant el període de 

tancament de la terrassa (nits) i quan finalitzi la llicència, i de reposar el 
paviment, si és el cas, i els elements de mobiliari urbà afectats. 

 
h)  Quan es pretengui la instal·lació d’estufes a les terrasses, s’haurà d’aportar còpia 

de la pòlissa d’assegurances que les cobreixi, certificat CE, fitxa tècnica i còpia del 
contracte de manteniment anual. 

 
 
Article 27. Atorgament 
 
1. En el cas que les persones sol·licitants de llicència per ocupar la via pública,  
més enllà de la façana  del seu establiment, siguin més d’una, es tindran en 
compte preferentment, entre d’altres, els criteris següents: 
 
a)  La vinculació de la instal·lació a un establiment de pública concurrència que tingui 

un local fix degudament legalitzat. 
b)  La idoneïtat de l’ocupació d’una determinada porció de la via pública.  
c)  La millor integració dels elements a instal·lar amb l’entorn, segons el catàleg de la 

zona i les normes recollides en la present ordenança. 
 
2. En el cas que diverses de les instàncies presentades sol·licitessin l’ús de la mateixa 
porció   del  domini  públic  en  idèntiques  condicions, es vetllarà per assolir un 
acord entre elles amb mediació de l’Ajuntament i, en cas de no ésser possible aquest 
acord, es decidirà unilateralment per part de l’Ajuntament quin ha de ser el 
repartiment, ja sigui a parts iguals, de forma rotativa o altres fórmules similars. 
 
3. En el supòsit que se sol·liciti una llicència d’ocupació temporal de l’espai 
corresponent a la projecció de la façana de l’establiment i aquest espai es trobi ja 



 

 

 

 

  

ocupat per un establiment proper, s’aplicaran les mateixes regles contingudes en 
aquest article, donant prevalença, en qualsevol cas, a l’establiment que té l’espai 
sol·licitat a la projecció de la seva façana. 
 
 
4. Les llicències per a les terrasses a la calçada s’atorgaran per un període de 2 anys, 
que podrà ser renovable a sol·licitud del titular. Cas de concurrència entre dues o més 
sol·licituds que reuneixin el conjunt de requisits previstos en aquesta ordenança, 
l’atorgament es farà per sorteig, cas de no arribar a un acord previ entre les parts. 
 
5. Tots els elements de la terrassa s’hauran d’enretirar temporalment en aquelles 
situacions o jornades especials que determini l’Ajuntament, com poden ser obres al 
carrer o actes especials (concerts, manifestacions, actes de la Festa Major, fires, etc., 
o diades especials com Sant Jordi, Diada de Catalunya o similars). 
 
6. Si en el moment de la sol·licitud de la llicència o a la seva renovació existís obert un 
expedient de queixes o un expedient sancionador on s’hagués constatat 
l’incompliment per part del titular de l’activitat d’alguna de les condicions imposades en 
la llicència o règim de comunicació de l’activitat, es podrà suspendre la tramitació de 
l’autorització de la instal·lació de la terrassa.  
 
7. L’obtenció de la llicència estarà condicionada a què l’establiment no tingui cap 
deute pendent amb l’Ajuntament o bé l’acord bilateral d’efectuar el pagament 
fraccionat corresponent. 
 
 
Article 28. Canvis de titularitat / baixes 
 
 
Els canvis de titularitat de la llicència d’ocupació temporal de la via pública han d’anar 
sempre en paral·lel al canvi de titularitat del títol habilitant de l’establiment al qual es 
troben vinculades, o en un termini màxim d’un mes des de l’alta de la nova titularitat. 
 
Els canvis de titularitat suposaran una revisió de les condicions de les autoritzacions i 
els conseqüents ajustos a aquesta ordenança. 
 
Per donar de baixa una llicència concedida s’haurà de comunicar a través del Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament amb un preavís d’un (1) mes abans de la renovació anual 
automàtica, o es procedirà al pagament de la totalitat de l’import corresponent a l’any 
següent un cop autoritzada. 
 
 
 
CAPÍTOL VII. Règim sancionador 
 
 
Article 29. Classificació d’infraccions 
 
 
1. La inobservança d’aquesta ordenança o d’alguna de les condicions imposades en 
la  llicència serà sancionada per l'Ajuntament d’acord  amb aquest règim 



 

 

 

 

  

sancionador, de conformitat amb el que estableixi la normativa vigent.  
 
2. A més de les faltes tipificades en el text legal vigent, tenen la consideració de 
faltes lleus les següents: 
 
 
a)  L’ocupació d’una superfície major a l’autoritzada. 
 
b)  Excedir-se en el compliment de l’horari de tancament establert en la llicència. 
 
c)  No tenir cura del compliment dels deures cívics i de bona convivència dels clients 

de l’establiment, per garantir la convivència veïnal i el seu descans. 
 
d)  La producció de molèsties als veïns o als vianants derivades de l’ocupació i/o del 

funcionament de la instal·lació. 
 
e)  La instal·lació de mobiliari de l’establiment sense la deguda autorització o en una 

disposició diferent a l’autoritzada. 
 
f)  Malmetre elements del mobiliari urbà propers a la instal·lació. 
 
g)  La manca de neteja de l’espai ocupat, tant durant l’horari de funcionament de 

l’activitat com un cop hagi finalitzat. 
 
h)  La no comunicació del canvi de nom de l’activitat en un termini d’un (1) mes a 

comptar des de l’alta del canvi de nom per part del nou titular de l’activitat. 
 
i)   Dipositar envasos, caixes o altres estris al costat de la instal·lació.  
 
j)   No tenir a disposició dels agents municipals la llicència que acredita l’ocupació de 

la via pública o l’últim rebut de pagament. 
 
k)  Qualsevulla altra falta que no estigui tipificada com a greu o molt greu. 
  
 

Són faltes greus: 

 
a)  Mantenir les taules i cadires apilades si el tècnic competent no ha autoritzat 

l’emmagatzematge. Tindrà la mateixa consideració el manteniment de taules i 
cadires apilades a la via pública  que es realitzi amb autorització del tècnic, però 
en disposició o característiques diferents a les establertes per aquest.  

 
b)  La instal·lació de qualsevol tipus de rètols, tanques publicitàries o altres elements 

de reclam que no estiguin inclosos en la corresponent llicència. 
 
c)  Incomplir les disposicions de la present ordenança en allò que impedeix la 

circulació dels vianants i/o dificultar la visibilitat necessària per al trànsit o l’accés 
als edificis o locals comercials o l’accés als diferents elements de servei a la ciutat 



 

 

 

 

  

(boques de reg, registres de clavegueram o similars). 
 
d)  Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per 

l’Ajuntament.  
 
e)  La reincidència en l’ocupació d’una superfície major o distribució diferent a 

l’autoritzada en la llicència. 
 
f)  La reincidència en l’incompliment de l’horari de funcionament establert en la 

llicència. 
 
g)  En general, la reiteració de dues o més faltes lleus. 
 
 
Són  faltes molt greus: 
 
a)  La reiteració de dues o més faltes greus. 
 
b)  La desobediència als requeriments dels inspectors o autoritats. 
 
c)  No desmuntar les instal·lacions un cop finalitzat el període de llicència o quan fos 

ordenat per l’autoritat municipal. 
 
d)  Instal·lar qualsevol tipus de mobiliari o maquinària no autoritzat prèviament per 

l’Ajuntament si aquest pot comportar perill per a les persones, seguretat vial o un 
perjudici greu de  l’accessibilitat. 

 
e)  La utilització del domini públic sense haver obtingut la corresponent llicència o 

autorització o per un període no autoritzat. 
 
 
Article 30. Graduació de les sancions 
 
1.  Les sancions a les infraccions tipificades en l’article anterior són les següents: 
 

a) Infraccions lleus se sancionaran amb multes d’entre 150 i 400 euros. 
b) Infraccions greus se sancionaran amb multes d’entre 401 i 800 euros. 
c) Infraccions molt greus se sancionaran amb multes d’entre 801 i 1.500 euros. 

 
Tanmateix, les sancions lleus i greus podran incloure la suspensió de la concessió de 
la llicència per un termini no superior a SIS (6) MESOS. 
 
Les sancions molt greus podran incloure la suspensió de la concessió de la llicència 
per un termini d’entre SIS (6) MESOS i UN (1) ANY. 
 
2. Les sancions seran graduades en atenció als següents criteris: 
 

a)  L’existència d’intencionalitat o reiteració. 



 

 

 

 

  

b)  La gravetat dels perjudicis causats. 
c)  La reincidència d’infraccions. 

 
 
Article 31.  Revocació de la llicència 
 
Atesa la naturalesa precària de la llicència, aquesta podrà ser revocada, sense dret a 
indemnització i amb audiència prèvia a l’interessat, per raons d’interès públic, per ser 
l’ocupació de la via pública incompatible o conflictiva amb el trànsit de persones i/o 
vehicles o per l’ús abusiu que se’n fes. 
 
 
Article 32. Retirada de la via pública 
 
Quan,  prèvia  ordre  de  l’Ajuntament,  i a  manca  de  llicència  o  si aquesta ha 
estat revocada, l’interessat no procedeixi a la retirada del mobiliari atorgat, la 
retirada serà executada  subsidiàriament  per l’Ajuntament, éssent les despeses a 
càrrec de l’interessat. 
 
 

Article 33. Òrgan competent 
 
L’òrgan competent per resoldre l’expedient sancionador és l’alcalde/ssa o en qui el/la 
mateix/a delegui. 
 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
 
Les instal·lacions existents en el moment de l’aprovació d’aquesta ordenança 
quedaran revocades quan es produeixi un tancament de l’activitat per un període 
superior a SIS (6) MESOS. A partir d’aleshores, l’ocupació de la via pública s’haurà de 
realitzar segons el que es recull en aquesta ordenança i les que siguin d’aplicació en 
aquell moment. 
 
A criteri dels Serveis Tècnics Municipals, i quan s’hagi realitzat una inversió 
considerada rellevant per adequar les terrasses de conformitat amb l’ordenança 
anterior, amb el vistiplau dels tècnics pertinents, es podrà autoritzar temporalment 
l’ocupació de l’espai públic en les condicions establertes en l’anterior ordenança, per 
un període màxim de CINC (5) anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la present 
ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
 
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang que 
s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta ordenança. 
 



 

 

 

 

  

DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al mes següent de la publicació del seu text 
íntegre  en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini 
previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local; i, romandrà en vigor fins que s’aprovi la seva modificació o derogació. 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor secretari.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  En els darrers anys a Vilanova i la Geltrú s’han 
incrementat de forma significativa les activitats que es duen a terme a l’aire 
lliure: mercadals, fires, rues... diverses activitats que aprofiten el clima suau de 
la nostra vila.  Per una altra banda, la promulgació de la normativa específica 
com la Llei antitabac i l’aparició de noves formes d’ocupació de l’espai públic 
com les tarimes o els cossos tancats, han provocat un increment de les 
demandes d’ocupació de la via pública per part dels establiments de 
restauració de tot el municipi. 
 
La convivència de totes les circumstàncies esmentades amb la situació 
econòmica actual ha fet palesa la necessitat d’afrontar una normativa 
específica per regular de forma objectiva i tècnica totes les noves situacions 
d’ocupació de la via pública esmentades, com les ocupacions tradicionals per 
garantir, d’una banda, la facilitació d’assentaments d’establiments comercials 
a l’espai públic i, d’altra, un ús acurat i racional d’aquest espai, que no 
impedeixi i ni dificulti la proliferació de la resta d’activitats al carrer. 
 
Així doncs, aquesta ordenança neix amb un triple objectiu, d’una ens 
proposem endreçar i millorar l’espai públic, de l’altra facilitar millor 
l’assentament de possibles establiments de restauració.  I tenir molta cura, el 
tercer seria tenir molta cura de tot el lliure accés i d’accessibilitat dels vianants. 
 
És per tot això que els hi demanem el seu vot a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
 



 

 

 

 

  

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement per manifestar el vot favorable que farà el nostre grup.  És 
aprovació inicial, en tot cas ja segurament tenim un període per intentar doncs 
fer algunes aportacions i crec que val a dir que s’ha fet un bon treball a la 
Comisió Informativa en quant al treball polític de debat i d’incorporació 
d’aportacions que han fet els grups municipals, i sóc conscient malauradament 
que el nostre grup municipal no ha fet aportacions en aquesta concreta 
Ordenança, tot i això hem seguit les aportacions que han fet la resta de grups 
municipals, que s’ha treballat també amb les associacions de veïns i amb els 
gremis pertinents, i per tant doncs que creiem que en aquest sentit doncs es 
mereix doncs que segueixi la tramitació i que per tant doncs tinguem una bona 
ordenança.   
 
És cert, i ho comentava en la seva explicació, doncs que l’espai públic és 
l’espai de tots, és l’espai comú, i que en aquest sentit hem de buscar els 
mecanismes convivencials per un costat.  Cada cop la nostra ciutat s’està fent 
més complexa en aquest sentit, i que hem de buscar segurament doncs 
mecanismes per intentar ordenar, amb flexibilitat, amb garanties de donar 
servei a tothom i sobretot de garantir que aquesta complexitat convisqui de 
forma adient.  Segurament no serà... segurament afectarà algú i segurament 
podríem filar prim i ser millorables, però creiem que és una bona ordenança i 
per tant li donarem el suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, bé, gràcies.  Bé, en el mateix sentit la CUP hi votarem a favor.  Com deia la 
Glòria, les ciutats han de complir diverses funcions: comercials, de lleure... i 
aquesta Ordenança doncs és un element, una prova d’aquesta recerca 
d’equilibri entre aquestes diverses funcions.  La CUP i jo mateix he intentat, 
hem intentat aportar el màxim a aquesta Ordenança, tot el que hem pogut, per 
tant agraeixo a la Glòria, al Joan, els tècnics, el Francesc, que m’han aguantat 
totes les constants esmenes i reflexions.  Reflexions que hem fet des de la 
CUP bàsicament sobre el manteniment de l’espai públic per a un ús 
principalment públic, no?   
 
Entenem perfectament que en el context de dificultats econòmiques i, com 
deia també, de proliferació constant doncs de neguit, de negocis i de bars, 
etc., creiem doncs que hem de trobar aquest equilibri, però tampoc no caure 
en l’excusa aquesta del tot s’hi val, degut al context econòmic en què ens 



 

 

 

 

  

trobem, i per tant començar a privatitzar totalment l’espai públic, com nosaltres 
creiem que s’estava fent últimament amb les terrasses i determinat mobiliari 
de la via pública que crèiem que en determinades places era excessiu, no?  I 
és en aquest sentit que per garantir aquest equilibri entre l’ús privat i l’ús 
públic de la via pública hem fet diverses propostes que han estat recollides, 
com per exemple al principi es plantejava un 60% d’ocupació de les places i 
ho hem aconseguit doncs baixar a un 40%; també doncs tenir especial cura 
de les persones amb mobilitat reduïda i les persones invidents, que determinat 
mobiliari que fiquen a les façanes doncs pot influir doncs al seu dia a dia, quan 
passegen, etc.; facilitar també les connexions... carrers que van a parar a la 
rambla, que no estiguin tapats per terrasses; o també fer especial esment en 
dies concrets que hi ha especial conflictes, com Sant Jordi, Festa Major, o així, 
que primin primer els interessos diguem-ne de ciutat que no pas l’interès, 
totalment legítim, però també d’un negoci concret.  Doncs tots aquests 
equilibris, no? 
 
Malgrat tot, malgrat que estem contents i que donarem suport, hi ha coses que 
encara ens generen certs dubtes i que es fan de difícil encaix doncs en 
aquesta Ordenança, com per exemple negocis on les terrasses són el triple, 
per exemple, o el quadriple dels metres quadrats que tenen al seu propi local, 
no?  O que no tenen lavabos preparats, per exemple, per assumir tanta gent 
que tenen a la terrassa, però en canvi el seu local potser té 40 metros 
quadrats i la terrassa en té 300, no?  I per tant fan més negoci doncs de 
l’explotació d’aquest espai públic que del seu propi local, no?  Són coses de 
difícil encaix.  Nosaltres aquesta solució la vem plantejar ara, en aquest tema 
concret la vem plantejar amb el tema de fer una extensió màxima a les 
terrasses, principalment de la rambla, una extensió màxima, no de profunditat 
sinó de longitud, que finalment no ha quedat regulat, però bueno, que 
intentarem doncs ara amb el període que s’obre d’esmenes i com que encara 
no està a aprovació definitiva, doncs acabar d’aportar-hi coses, no? 
 
També temes com els aprofitaments especials d’aquests cossos tancats, això 
que tenen principalment a la façana marítima, al passeig Marítim i al passeig 
del Carme... bueno, principalment al passeig Marítim, que són espais que 
directament han estat privatitzats perquè són habitacions, diguem-ne, davant 
dels restaurants, que s’han menjat l’espai públic, no?  Sí, regular-ho, però 
intentar no fer-ne més, al nostre parer, no?  I llavors aquí també tenim un 
tema, sobretot al passeig del Carme, d’aquestes franges que es fan davant 
de... de la banda de les façanes, però també a la banda del propi passeig del 
Carme, amb l’aprofitament especial que hi ha, no?  Ja ho he comentat més 
d’una vegada. 
 
Malgrat tot, però, entenem que és una Ordenança necessària per ordenar 
aquest espai públic, per garantir els drets de la ciutadania.  Hi estarem a 



 

 

 

 

  

sobre, sobretot amb els temes aquest que hem dit abans del 40% i del tant per 
cent d’aprofitament... bueno, de marcar aquests límits, a veure com es 
marquen aquests límits per garantir doncs aquestes dues funcions que hem 
dit, perquè volem que les places també no només serveixin perquè hi hagi 
terrasses, sinó també per passejar-hi, per seure-hi, per jugar, i no semblar que 
estiguis fent cua o si estàs en un banc a vegades tens una terrassa a sobre i 
sembla que hagis de demanar algo al cambrer i no, no?, jo també tinc dret a 
assentar-me en un banc sense tenir ganes de demanar doncs una beguda o 
el que sigui, no? 
 
Entenem, per tant, que s’havia d’ordenar davant d’aquest nou context, la Llei 
antitabac, proliferació de terrasses, etc.  També les terrasses en calçada, que 
aquestes porten una mica més de controvèrsia, però que entenem que s’ha 
arribat a una bona solució, i per tant li donarem suport.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Ràfols.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Buenas tardes a todos.  Voy a empezar, 
antes de hacer mi exposición, de alguna manera mencionar un par de asuntos 
que ha comentado el señor Ràfols, con todos mis respetos, pero que tengo 
que discrepar.  Uno de ellos es dar prioridad a temas de ciudad.  Mire, yo me 
siento… bueno, yo me siento aquí delante y miro lo que hay delante mío en 
cada Pleno y yo me parece que el primer tema de ciudad, el principal 
problema de esta ciudad y desgraciadamente de toda Europa, a lo mejor, o de 
gran parte de Europa, es la falta de puestos de trabajo.  Yo me parece que no 
hay ningún asunto que es más importante que este, la dificultad de creación 
de puestos de trabajo, y la dificultad de creación de puestos de trabajo está 
relacionado en cuanto al tema que estamos tratando pues a lo mejor en que 
se puede hacer más terraza o menos, sí que es verdad que hay que 
establecer un límite, pero yo me parece que este límite también tenemos que 
ir con cuidado a la hora de ().   
 
Yo no veo porqué la ocupación del espacio público tenga que ir en función de 
la grandaria del local, en primer lugar porque sea más, sea menos lo que 
tenga que ocupar el espacio público, yo creo que no tiene tanto que ver con la 
grandaria del local, o por lo menos esto es lo que nosotros podemos ver, por 
lo que ocurre en la realidad, ¿eh?, porque ya digo, estamos pensando 
también en lo que ocurre en la realidad.  Sí que es verdad de que si se intenta 
establecer alguna conexión entre que un local muy pequeño no pueda tener 
una terraza un poco más grande, pues bueno, de alguna manera sí que es 



 

 

 

 

  

verdad que se limita la creación de puestos de trabajo y por otro lugar sí que 
es verdad que se favorece a esas… no sé, a esos grandes marcas y a esas 
grandes franquicias en contra de en este caso los hosteleros más humildes, 
¿no?  Nosotros queremos un poco de igualdad de condiciones en ese sentido. 
 
Bien, dicho esto, la Ordenanza dice en primer lugar que facilita la implantación 
de iniciativas empresariales, pero esta Ordenanza lo que establece al final son 
limitaciones, limitaciones de muchos tipos, de las que ahora hablaré.  No 
podré hablar de todas porque nos llevaría mucho tiempo, pero establece 
básicamente limitaciones, que en ningún momento decimos que sí que se 
tiene que ordenar según qué cosas, pero establece muchas limitaciones en 
muchos sentidos que creemos que ni es el momento, en algunos casos, y en 
otros casos pueden ser incluso problemáticas.  Por lo tanto no creo que esta 
Ordenanza favorezca una mayor creación de actividad y por lo tanto de 
puestos de trabajo, sino lo contrario, ¿no? 
 
Luego hay… voy a mencionar un par de pinceladas de lo que establece la 
Ordenanza.  Por ejemplo el tener que almacenar los elementos de las terrazas 
en los locales, entonces ya se dijo en Comisión Informativa que esto en la 
mayoría de sitios no iba a ser posible, ahora dicen que no, que siempre y 
cuando no se acredite que… siempre y cuando no se pueda acreditar que no 
tienen espacio.  Bueno, depende de ese espacio.  Yo puedo tener… una 
persona puede tener un establecimiento en un lugar y 100 metros más allá 
tener donde guardar las terrazas, bueno les haremos a los trabajadores 
recorrer 100 metros cada día para… 100 ó 200 metros para guardar los 
elementos de la terraza.  Eso sí, deprisa, ¿eh?, muy aprisa, ¿eh?, muy aprisa 
porque se establece una limitación de 30 minutos para recoger y limpiar la 
terraza. 
 
Miren, hablo por desconocimiento de causa ¿eh?  Sí que todos conocemos a 
gente que trabaja en la hostelería, pero… desconocimiento de causa, ¿eh?, 
pero yo me imagino que cuando se recoge una terraza el trabajador, si tarda 
más de 30 minutos, no será porque le hace mucha ilusión estar limpiando y 
estar recogiendo las sillas, lo que pasa es que claro, tenemos que ponernos 
también un poco en la otra parte y pensar, pues, estarán el tiempo que les sea 
necesario porque no creo que esté más tiempo del necesario porque les haga 
una especial ilusión. 
 
Establece algo que a mi personalmente no me gusta, no me gusta… 
establece una serie de colores en diferentes zonas de la ciudad.  Según en 
qué zonas los tendales tendrán que ser de un color u otro.  No porque no me 
gusten o no los colores, no sé, personalmente no creo que sea el momento de 
regular ahora hasta los colores, no sé.  En el Nucli Antic se llevarán ocres, en 
la rambla crudos, en el paseo Marítimo blancos y azules.  Esto debe ser el 



 

 

 

 

  

señor Sánchez el que lo ha puesto… Como la  Peña Barcelonista se quiera 
instalar en el paseo Marítimo tenemos lío para rato, ¿eh?   
 
Pero bueno, dicho esto, esto no mejora para nada la implantación de negocios 
que tienen su imagen corporativa.  La implantación, digo, repito, que tienen 
imagen corporativa.  Aquí se interviene y se dice: no, es que aquí se tienen 
que poner en cada sitio de este color porque nosotros lo consideramos mejor, 
o porque como dijo el señor Giribet, y reproduzco, en Comisión Informativa, 
porque hay ciudades como Praga que son más atractivas… Bueno, las 
ciudades mediterráneas son diferentes.  Pero que en todo caso creo que no 
es el momento de establecer este tipo de limitaciones y ya digo, algunas son 
discutibles. 
 
Se establece también una limitación en cuanto a las terrazas con publicidad, si 
puede ser mayor o menor, o si puede ser más pronunciada la visibilidad de la 
publicidad.  También en esto hace una separación, o sea, 
independientemente de que podamos estar a favor o en contra de que se 
pueda ver más visible las terrazas con la marca, es que resulta que hay unos 
lugares en los que se podrá… se establece una limitación mayor y otra menor, 
porque a lo mejor es que hay unos barrios que tienen que ser de primera y 
otros de segunda… no lo sé, ¿eh?, no lo sé, pero no entiendo. 
 
Pero sobretodo hay una cosa que nos oponemos totalmente y se lo digo, 
señora García y señor Giribet, porque han participado los dos, me opongo 
porque no es posible, porque el día que sea posible, yo se lo firmo.  Le voy a 
decir una cosa, yo estoy encantado con que haga… con que aquí hiciera una 
temperatura como Canarias.  Es que prohibe poner las estufas, dentro de los 
elementos poner estufas en un periodo fuera del de abril a octubre.  Es decir, 
esta Ordenanza establece que prohibe que haga frío en mayo.  Que me 
parece, oiga, me parece perfecto, es más, yo me gustaría… aquí sí que haría 
una modificación, oiga, yo prefiero que de enero a diciembre –y perdón por los 
que vendan estufas- que no haga frío y que por lo tanto no se dediquen a 
poner estufas, pero me parece un poco broma decir: oiga, ahora en el mes de 
mayo, en el mes de septiembre, nos viene una bajada de temperaturas, oiga, 
es que está prohibido poner estufas.  Bueno, son cosas, son cosas que 
ocurren cuando queremos regular en demasía algunas cuestiones que, no 
digo yo que algo se tenga que regular, pero ni vemos que sea un principal 
problema actualmente, ni vemos que sea el momento, ni vemos que el exceso 
de burocracia… por cierto, una cosa que es verdad también, cualquier 
elemento auxiliar también se tiene que incluir en la licencia y añadir fotos.   Es 
decir, a partir de ahora un restaurador, si se aprobase asín, ¿eh?, si cambia la 
pizarra tendrá que ir, incluirlo en la licencia, hacer la fotografía de la pizarra y 
llevarlo. 
 



 

 

 

 

  

Yo ya dije en su momento, nosotros ya expusimos en su momento en la 
Comisión Informativa de que nosotros nos oponemos a las () marxistas, y digo 
marxistas de Groucho Marx.  Aquello de que los políticos están para crear 
problemas y luego intentar solucionarlos.  Oiga, no nos metamos en estos 
jardines, vamos a intentar no crear problemas a la ciudadanía.  Vamos a 
centrarnos en problemas mucho mayores y a veces de más fácil solución, en 
pisar la calle y así creerán un poco más en nosotros.  Y en definitiva –
volviendo a lo mismo, ¿eh?-, el daño que puede hacer esto a la creación de 
puestos de trabajo, que es () de exposición. 
 
Nosotros votaremos en contra de esta propuesta, pero yo le pediría, apelando 
al libre voto de… a la libertad de voto de cada regidor, en su conciencia y 
también en su opinión, al señor de Promoción, al señor Figueras de 
Promoción Económica, que si usted no cree en esta Ordenanza, yo le animo, 
yo le apoyo a que vote en contra de esta propuesta.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet.  
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Nosaltres pensem, de fet vam instar en una moció per 
presentar... que es tirés endavant una Ordenança per regular doncs tots els 
aspectes de la via pública, com fan la majoria de ciutats catalanes, doncs que 
tenen un ús intensiu de l’espai públic, i creiem que entre la desregulació i la 
limitació estricta hi ha un camí intermig per ordenar tota aquesta qüestió, que 
és el que marca una mica aquesta Ordenança. 
 
Nosaltres, al debat de l’Ordenança que hem tingut durant els darrers mesos, 
l’hem abordat des de tres visions: l’accessibilitat, que consideràvem el més 
important, sobretot en determinats indrets on hi havia hagut una 
sobresaturació i un ús molt intensiu per part d’aquestes activitats, des de la 
convivència amb la resta de comerços i sobretot també amb la convivència 
d’aquestes activitats amb els veïns. 
 
Les terrasses, evidentment, són un aspecte positiu de dinamització, d’atracció, 
per carrers, per places, però no podem deixar d’oblidar que es tracta d’un ús 
privatiu de l’espai que és de tots, de l’espai col·lectiu i que en alguns aspectes, 
doncs, i en alguns àmbits doncs ha generat algun problema, algunes 
diferències de convivència entre els veïns.  La nostra idea de l’espai públic és 
que sigui endreçat, que s’actuï amb racionalitat i sobretot amb sentit comú.  
 



 

 

 

 

  

Agraïm que gran part de les aportacions que hem fet durant el debat doncs 
s’hagin anat recollint.  Veiem que hi ha bastants elements positius en aquesta 
Ordenança, però tot i això hi ha algun aspecte doncs que ens deixa una mica 
amb el dubte, com tot el tema de la regulació de la distribució de places i 
carrers i de com es regularan els possibles conflictes que hi hagi.  Per aquest 
punt nosaltres ens abstindrem, a l’espera també de veure com s’aplica 
aquesta Ordenança durant aquest estiu, per veure com funciona i doncs per 
fer després una reflexió tots plegats, que crec que serà positiu, de com ha 
funcionat aquests mesos. 
 
Per tot això, doncs anunciem l’abstenció i felicitem la feina, malgrat això, i 
doncs ens emplacem al debat que haurem de tenir. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Jo primer de tot felicitar que en la primera intervenció 
m’he deixat l’equip tècnic i de funcionaris treballadors municipals, encapçalats 
pel Francesc Surroca, que han fet una tasca jo crec que bastant important, i 
sobretot de diàleg.  No hem complert el termini, senyor Llobet, dels dos mesos 
que ens vam marcar, però sí que hem fet una... jo penso que una bona feina 
de consens i hem intentat encabir-hi totes aquelles aportacions que han fet els 
diferents grups, que s’han debatut, que no s’han dit que no a la primera, sinó 
que s’han debatut, que s’han parlat i que entre tots jo penso que quan hem 
exclòs una de les intervencions, doncs home, ha sigut sempre amb l’ànim de 
tenir una ordenança de consens. 
 
Senyora Sánchez, no pateixi, el silenci en el seu cas serà positiu i aquesta 
regidora doncs cregui’m que l’agraeix. 
 
I miri, senyor Álvarez, no tinc paraules per poder definir o contestar a tot el 
discurs que vostè ha fet.  De tot el que ha arribat a dir, el que he entès i el 
que... escolti’m, em congratula i em fa molt, molt feliç, és que s’ha tornat vostè 
un lliurepensador i que considera que tothom pot fer allò que cregui i quan 
cregui, perquè està en contra d’una Ordenança que ha dit que era massa 
normativa.  Escolti’m, benvingut al club de les persones que pensem que això 
està bé.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Ràfols, havia demanat la paraula? 



 

 

 

 

  

 
RAIMON RÀFOLS 
 
Sí, gràcies.  Bé, bàsicament per contestar algunes coses i perquè sinó a 
vegades es queda tan ample i diu això, no?  Bé, des de la CUP totes les 
facilitats als comerciants, totes les facilitats sempre.  Simplement estem dient 
de que hi ha d’haver un equilibri entre l’ús privat de l’espai públic i l’ús públic 
d’aquest espai públic, i aquest equilibri ens toca com a administració doncs 
regular-lo i treballar-lo.   
 
Per tant, jo només deia que hi han uns dies puntuals, que són dies d’actes de 
ciutat: Festa Major, Sant Jordi, Fires a la rambla, etc., que cal cuidar 
especialment l’interès general davant l’interès particular.  I això jo crec que ho 
entén tothom i no significa cap mena de pèrdua de llocs de treball.  El que 
significa una pèrdua de llocs de treball és aprovar reformes laborals com la 
que han aprovat vostès i donar tots els diners a la banca i als corruptes del 
seu partit, d’acord?, això és lo que treu llocs de treball, això és el que ens 
ensorra com a societat. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Silenci, si us plau.  Senyor Álvarez, per al·lusions, evidentment. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Sí, por alusiones y por… oiga, miren, yo expreso mi opinión y usted puede 
expresar la suya.  Yo me parece que el principal problema de la ciudadanía es 
los puestos de trabajo y yo creo que sí que puede afectar.  Por eso yo no les 
voy a decir a ustedes corruptos ni les voy a… porque yo vengo a hablar de 
aquí de Vilanova i la Geltrú, o sea, yo no vengo aquí a hacer mociones sobre 
reformas laborales, ni vengo a hacer cuestiones de estas, ni voy a hablar de 
quién contrata espías en Valls, por ejemplo.  Yo vengo simplemente a hablar 
sobre una ordenanza que me parece, como hemos dicho desde… como ya he 
expuesto, que me parece que es perjudicial. 
 
Ahora bien, ahora bien, si sacar los elementos, ya digo por ejemplo de que en 
el mes de septiembre no se podrá poner una estufa, por ejemplo, o que los 
colores tendrán que ser de esta manera, o que el trabajador a los 30 minutos 
como no haya recogido la terraza, resulta que se le podrá sancionar, etc., etc., 
etc.  Si esto a usted le parece ofensivo, oiga, mi intención no era hacerlo, era 
poner acento en cuestiones que me parece que pueden crear problemas.  Y 
vuelvo a repetir, no veo un principal problema en muchas de las cuestiones 



 

 

 

 

  

que se regulan aquí y creo que sí se pueden crear problemas después si esta 
Ordenanza sale adelante. 
 
Dicho esto, pues mire, lo siento.  Pensamos así y tenemos derecho a pensar 
así.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Crec que les postures han quedat prou 
expresades.  Si els hi sembla, passem a la votació.   
 
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  L’Ordenança queda aprovada 
amb els vots a favor d’Iniciativa, de la CUP i del govern, el vot en contra del 
Partit Popular i l’abstenció del Partit Socialista. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 
   Vots en contra: PP = 2 vots 
   Abstencions: PSC = 7 vots 

 
 

 29. SERVEIS A LA CIUTAT. APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA 
ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS. 

 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Relació de Fets  
 
1.  La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels 

éssers vius, en general, i dels animals més propers a les persones, en 
particular, ha suscitat els darrers anys una intensa activitat normativa a 
Catalunya. Tanmateix, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns 
propietaris d’animals ha provocat problemes de convivència amb els seus 
veïns.  

 
2.  Per altra banda, la inquietud social generada per atacs a les persones per 

part de gossos amb especial agressivitat, i la tendència de la ciutadania 
d’adquirir animals de fauna no autòctona per conviure, recomana regular 
els aspectes corresponents als gossos considerats potencialment perillosos 
i als animals exòtics.  

 
3.  L’ordenança va dirigida a fomentar la tinença responsable dels animals. 

D’aquesta manera, tenir animals comportarà obligacions per a la persona 
propietària o posseïdora, el coneixement de les quals es converteix en un 



 

 

 

 

  

element perquè els qui ho pretenguin, valorin i sospesin la decisió i 
importància de fer-se càrrec d’un animal.  

 
4.  Amb la present ordenança municipal sobre tinença d’animals, es pretén 

regular les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb 
les persones en l’aspecte higiènic sanitari, i també una eficaç protecció dels 
animals, adequant el seu contingut a la vigent normativa en matèria de 
protecció dels animals a Catalunya.  

 
5.  Tot plegat, i essencialment degut als canvis legals produïts en els darrers 

anys en matèria de protecció dels animals, aconsella la substitució de la 
fins ara vigent ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics de 
companyia aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 6 de novembre de 1995 i 
modificada per acord plenari del 6 de novembre de 2000, pel present marc 
normatiu actualitzat que desenvolupa la present ordenança.     

 
6.  En conseqüència, des del Servei de Medi Ambient d’aquest Ajuntament  es 

van iniciar els treballs amb l’adaptació de l’ordenança tipus elaborada per la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, prenent-la com a base per 
adequar-la a la realitat i necessitats del nostre municipi, als efectes de 
disposar d’una nova ordenança que substitueixi la fins ara vigent ordenança 
municipal sobre tinença d’animals domèstics de companyia. 

 
7.  En aquesta línia, en data 29 de gener d’enguany el Servei de Medi Ambient 

va posar a disposició dels membres de la Comissió Informativa de Serveis 
a la Ciutat l’esborrany d’avantprojecte de la referida ordenança elaborat des 
d’aquest Servei, per tal que poguessin efectuar les aportacions i 
suggeriments que estimessin oportuns al respecte. De la mateixa manera, i 
per tal de disposar del màxim d’aportacions que puguin contribuir a millorar 
el contingut d’aquesta avantprojecte, en paral·lel també s’ha fet extensiu 
aquest esborrany a determinades associacions animalistes del municipi.  El 
mateix text d’esborrany, ha estat així mateix, treballat i consensuat amb 
tècnics d’altres administracions com la Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i altres ajuntaments. 

 
8.  El 8 de febrer, es crea per mitjà de Decret d’Alcadia una Comissió d’estudi 

per a la redacció de l’avantprojecte d’Ordenança municipal sobre la tinença 
d’animals, que va estar integrada per les següents persones: 

 
o Els membres de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat. 
o El Sr. Enric Garriga Elies, cap de Servei de Medi Ambient. 
o El Sr. Tomás Bonilla Núñez, cap dels Serveis Jurídics-adm. 

d’Urbanisme. 



 

 

 

 

  

o La Sra. Pilar Pérez Marquina, tècnica veterinària del Servei de Medi 
Ambient. 

 
Actuant com a presidenta de dita Comissió d’estudi la presidenta de la 
Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat. 
 
La Comissió d’Estudi va rebre l’encàrrec d’elaborar un avantprojecte 
d’Ordenança, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim 
de tres (3) mesos. 
 
La Comissió en les diferents reunions ha anat definit el tex de 
l’avantprojecte, introduint millores i definint la proposta final de text. 

 
9. Finalment, el dia 18 d’abril, l’esborrany d’ordenança es va presentar 

públicament als representant de les AAVV de la ciutat, de les entitats 
animalistes i del Defensor de la Ciutadania, en una reunió on es van recollir 
també comentaris i esmenes, que han ajudat a completar el text definitiu 
que es presenta a aprovació. 

 
 
Fonaments de Dret 
 
1.  D’acord amb l’article 25.2 h) de la Llei de Bases de Règim Local, els 

municipis tenen competències en matèria de protecció de la salubritat 
pública. 

 
2.  Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 

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

 
3.  Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als 

efectes de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació 
aplicable en matèria de règim local. 

 
4.  Els articles 60 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 

locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 1749 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment establert 
per a l’aprovació d’ordenances. 

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

de la present ordenança és el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb 



 

 

 

 

  

l’article 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local. En el present cas, 
s’aprova per majoria simple (art. 65.2 ROAS). 

 
6.  Per tot l’exposat, vista la proposta de l’esmentada ordenança, així com 

l’informe tècnic emès pel Cap de Servei de Medi Ambient incorporat a 
l’expedient i l’informe jurídic corresponent, i de conformitat amb l’art. 25.1 
de la Llei de Bases de Règim Local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a 
la Ciutat, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Ratificar el Decret d’Alcaldia de 8 de febrer de 2013, pel qual es va 
constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’ordenança 
municipal sobre tinença d’animals. 
 
SEGON. Aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal sobre tinença 
d’animals.  
 
TERCER. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en la web municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació 
pública, juntament amb el text íntegre de la proposta d’ordenança, pel termini 
de TRENTA (30) DIES HÀBILS, d’acord amb l’article 63.2 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny), durant el qual es podran presentar reclamacions i al·legacions. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
darrera de les publicacions oficials abans esmentades. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada en el Servei 
de Medi Ambient, ubicat a la Plaça de la Vila, 12, 2n, 08800 de Vilanova i la 
Geltrú (Barcelona). 
 
QUART. Disposar que en el supòsit que no es presentin reclamacions o 
al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada l’ordenança, un cop 
transcorregut el termini d’informació pública, sense cap tràmit ulterior. En cas 
contrari, caldrà adoptar un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la 
definitivament. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la forma següent: 
 



 

 

 

 

  

a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així 
com el text íntegre de l’ordenança. 

b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 
anteriorment esmentada.” 
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ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 

 
PREÀMBUL 
 
La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, 
en general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat els 
darrers anys una intensa activitat normativa a Catalunya.  
 
Tanmateix, en ocasions, la manca de responsabilitat d’alguns propietaris d’animals ha 
provocat problemes de convivència amb els seus veïns.  
 
Amb la present ordenança municipal sobre tinença d’animals, es pretén regular les 
mesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb les persones en 
l’aspecte higiènic sanitari, i també una eficaç protecció dels animals, adequant el seu 
contingut a la vigent normativa en matèria de protecció dels animals a Catalunya.  
 
Per altra banda, la inquietud social generada per atacs a les persones per part de 
gossos amb especial agressivitat, i la tendència de la ciutadania d’adquirir animals de 
fauna no autòctona per conviure, recomana regular els aspectes corresponents als 
gossos considerats potencialment perillosos i als animals exòtics.  
 
L’ordenança va dirigida a fomentar la tinença responsable dels animals. D’aquesta 
manera, tenir animals comportarà obligacions per a la persona propietària o 
posseïdora, el coneixement de les quals és converteix en un element perquè els qui 
ho pretenguin, valorin i sospesin la decisió i importància de fer-se càrrec d’un animal.  
 
Tot plegat, i essencialment degut als canvis legals produïts en els darrers anys en 
matèria de protecció dels animals, aconsella la substitució de la fins ara vigent 
ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics de companyia aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament el 6 de novembre de 1995 i modificada per acord plenari del 6 de 
novembre de 2000, pel present marc normatiu actualitzat que desenvolupa la present 
ordenança.     
 
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte  
 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció i tinença d’animals en la seva 
convivència amb les persones, assolint el màxim nivell de protecció i benestar dels 
animals, garantint una tinença responsable i reduint al màxim les pèrdues i els 



 

 

 

 

  

abandonaments d’animals, a més de preservar la salut, la tranquil·litat, la convivència i 
la seguretat de les persones. 
 
Article 2. Àmbit de l’ordenança 
 
Aquesta ordenança regula la tinença, comerç, protecció i tractament d’animals 
domèstics i de companyia que conviuen habitualment amb les persones dins del 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú. En aquest sentit afecta a totes les persones 
particulars i entitats jurídiques que en són propietàries o posseïdores.  
 
En tot cas, s’ha de respectar l’establer al Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, així com la resta de 
normativa que sigui d’aplicació, i la que el complementi, modifiqui o substitueixi. 
 
Article 3. Definicions  
 
Als efectes de la present ordenança, s’entén per:  
 
Animal domèstic: aquell que pertany a espècies que habitualment es crien, es 
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. També 
tenen aquesta consideració els animals que es crien per a la producció de carn, de 
pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els que proporcionen ajut laboral, 
els usats en pràctiques esportives o els animals utilitzats en activitats d’esbargiment, 
espectacles, circs, etc.  
 
Animal de companyia: aquells animals domèstics que es crien i reprodueixen amb la 
finalitat de conviure amb les persones i obtenir-ne companyia, especialment totes les 
subespècies i varietats de gats (Felis catus), totes les subespècies i varietats de 
gossos (Canis familiaris), fures (Mustela putorius). 
 
Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de 
pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.  
 
Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals 
originàries  de fora de l’Estat espanyol.  
 
Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera 
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri.  
 
Colònia urbana de gats: Indret sotmès a control de personal acreditat per 
l’administració destinat a tenir un conjunt de gats, lliures, no socialitzats, que hi viuen 
de manera habitual i que són alimentats per aquest personal i que els individus que la 
conformen estan esterilitzats o en vies de ser-ho.  
 
Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte 
per a la convivència amb les persones.  
 



 

 

 

 

  

Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona 
ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària o 
posseïdora. També tenen la consideració d’abandonats els casos establerts per 
l’article 17.3 del Decret Legislatiu 2/2008, és a dir, aquell animal de companyia no 
acompanyat de cap persona que duu identificació i que un cop avisada, per 
l’administració local, a la persona que n’és propietària o posseïdora no és recuperat 
en els terminis establerts pel Decret Legislatiu o altre normativa que resulti d’aplicació.  
 
Animal peridomèstic o salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint 
territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que 
pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus 
michaellis), estornell (Sturnus unicolor i S. Vulgaris), espècies de fauna exòtica i altres 
que es determinin per via legal o reglamentària.  
 
Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la 
persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.  
 
 
TÍTOL II. SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS 
 
CAPÍTOL I. Normes de caràcter general 
 
Article 4. Consideracions generals  
 
1. L’Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d’animals domèstics en els 
domicilis particulars sempre que es reuneixin les condicions higièniques adients per 
allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns 
o, per a les persones que hi conviuen i per altres persones, altres animals o als 
mateixos animals, que no siguin les derivades de la seva naturalesa de forma que es 
compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança.  
 
2. En cap cas, es podrà posseir, en un mateix immoble més de deu animals de 
companyia (d’acord amb l’article 6 punt 1 d’aquesta ordenança) ja que es considerarà 
sotmesa a risc sanitari i, en conseqüència, implicarà una autorització expressa de 
l’ajuntament i, si s’escau,  la inscripció en el registre de nuclis zoològics.  
 
3. L’allotjament de l’animal o animals ha de ser adequat, segons l’espècie, i en 
correspondència amb el medi on ha de viure. L’Ajuntament podrà reduir o ampliar, en 
tot cas, previ informe tècnic, el nombre d’animals que es posseeixin.  
 
4. En el supòsit que els animals situats en un domicili, parcel·la o finca, per les seves 
característiques, comportament, condicions de manteniment o nombre, causin 
problemes sanitaris o provoquin molèsties o incomoditats de rellevància al veïnat 
(sorolls procedents de lladrucs, cants, males olors, etc.), incomplint les ordenances 
municipals i normatives vigents i que aquestes molèsties estiguin verificades per les 
inspeccions corresponents, s’ha d’atorgar un termini, d’una durada raonable i 
proporcionada segons les circumstàncies, a les persones propietàries o posseïdores 
per tal que corregeixin les deficiències detectades. Si aquesta correcció no es 



 

 

 

 

  

produeix, s’ha d’ordenar el trasllat dels animals al centre adient, essent les despeses 
de trasllat i de manteniment a càrrec de la persona propietària o posseïdora.  
 
 
CAPÍTOL II. Responsabilitats de la persona propietària i posseïdora  
 
Article 5. Obligacions bàsiques pel que fa a l’animal  
 
Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, les persones 
posseïdores d’un animal de companyia tenen les següents obligacions bàsiques:  
 
1. Garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en 
condicions higiènico sanitàries, de benestar i seguretat adequades a la seva espècie.   
 
2. Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, l’aigua, 
l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, 
aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer 
les seves necessitats vitals. 
 
3. La persona posseïdora d’un animal ha de donar-li l’atenció veterinària bàsica per 
garantir-ne la salut.  
 
4. Identificar els animals amb microxip homologat, el qual és indispensable per a 
inscriure’l al registre censal municipal.   
 
5. Les persones posseïdores de gossos, gats i fures han de censar-los a l'Ajuntament 
del municipi de residència habitual dels animals dins el termini de 3 mesos des del 
naixement de l’animal o de 30 dies des de la data d’adquisició  de l'animal o del canvi 
de residència.  
 
Article 6. Allotjament  
 
1. Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la 
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en casetes. Els 
animals d’un pes superior als 25 kg. no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 
6 m², per cada animal.  
 
2. La retirada d’excrements i dels orines s’ha de fer de forma quotidiana, procurant 
mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desinsectats i desratitzats 
convenientment.  
 
Article 7. Alimentació  
 
Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable, neta i degudament 
protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli. Se’ls ha de facilitar una alimentació 
equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.  
 
 
 



 

 

 

 

  

Article 8. Mitjans de subjecció  
 
1. El contingut d’aquest article és d’aplicació als animals de companyia que, per 
causes justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de 
temps determinat.  
 
2. El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes 
només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui 
justificada i aquesta haurà de dur un dispositiu que n’eviti la torsió, enrotllament i la 
immobilització de l’animal.  
 
3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l’animal, no 
poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar el moviment de l’animal. En cap cas la 
longitud de la cadena pot ser inferior als 3 m. ni el collar de força o estrangulació.   
 
4. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre 
que l’animal pugui jeure i pugui arribar a l’aixopluc, a l’aigua i a l’aliment. 
 
5. En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser 
la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.  
 
Article 9. Manteniment en vehicles  
 
1. Es prohibeix mantenir els animals de companyia tancats en vehicles llevat que no 
suposi cap perjudici per al seu benestar i en cap cas més de dues hores. En cap cas 
no serà el lloc que els albergui de forma habitual.  
 
2. Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal 
de companyia, s’han d’estacionar en una zona d’ombra i han de facilitar-ne en tot 
moment la ventilació.  
 
3. Es prohibeix tancar els animals de companyia als maleters dels cotxes, llevat que 
s’adeqüi un sistema que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible 
intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.  
 
Article 10. Prohibicions en relació amb els animals   
 
Queden expressament prohibides les següents actuacions:  
 
a)  Maltractar o agredir físicament o psicològicament als animals o sotmetre’ls a 

qualsevol altra pràctica que els produeixi sofriments o danys injustificats, estats 
d’ansietat o por.  

 
b)  Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del 

comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària.  

 
c)  Abandonar-los.  
 



 

 

 

 

  

d)  Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari, de 
benestar i seguretat de l’animal.  

 
e)  Practicar-los mutilacions, extirpar-los les ungles, cordes vocals o altres parts o 

òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de 
necessitat terapèutica, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la 
capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, es podran fer aquestes 
intervencions amb l’autorització prèvia de l’autoritat competent.  

 
f)  No facilitar-los l’alimentació suficient.  
 
g)  Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per 

altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals.  
 
h)  Vendre’ls o donar-los als menors de 16 anys i a les persones incapacitades sense 

l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.  
 
i)  Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i 

establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les 
persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany 
de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal.  

 
j)  Exhibir-los de forma ambulant com a reclam.  
 
k)  Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i 

les condicions higiènic sanitàries.  
 
l)  Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el 

moviment necessari per a ells.  
 
m)  Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, 

lluminositat, sorolls, fums i similars que els puguin afectar tant físicament com 
psicològicament.  

 
n)  Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.  
 
o)  Baralles de gossos.  
 
p)  Baralles de galls.  
 
q)  Matances públiques d’animals.  
 
r)  Tir al colom i altres pràctiques assimilables.  
 
s)  Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i d’altres assimilables.  
 
t)  Els correbous i demés activitats consistents en la persecució lúdica-festiva 

d’animals, fora d’aquells supòsits que contempla la Llei.  
 



 

 

 

 

  

Article 11. Responsabilitat general de les persones posseïdores  
 
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària 
de la persona propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que 
ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais 
públics i al medi natural, en general, d’acord amb el que estableix la legislació  
aplicable.  
 
2. Quan es tracti d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la tinença dels 
quals és permesa i que, per llurs característiques, pugui causar danys a les persones, 
a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics i al medi natural, ha de 
mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat 
necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais 
públics i ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les 
persones i als altres animals 
 
3. Així mateix, la persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels 
exemplars com de les cries d’aquests.  
 
4. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 
comunicar la desaparició de l’animal a l’ajuntament on estigui censat en un termini 
màxim de 48 hores, de manera que en quedi constància. En cas contrari, es 
presumirà el seu abandonament.  
 
Article 12. Responsabilitats pel que fa a la convivència  
 
1. Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a 
adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui 
alterada pel comportament dels seus animals.  
 
2. Es prohibeix deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts 
animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat o que 
amb les seves deposicions i orines pugui afectar els pisos veïns i/o a la via pública.  
 
3. Les persones propietàries o posseïdores vetllaran, en tot cas, que ni sols ni en la 
seva presència aquests animals molestin al veïnat.  
 
Article 13. Condicions generals       
 
La persona propietària d’un animal de companyia té el deure d’oferir-li les atencions 
sanitàries i els controls veterinaris necessaris per mantenir un bon estat de salut i 
evitar la transmissió de malalties a persones o altres animals. Amb aquesta finalitat 
les autoritats administratives podran ordenar l’execució de determinades campanyes 
sanitàries obligatòries per als animals de companyia, de la forma i al moment que es 
determini.  
 
 
 



 

 

 

 

  

Article 14. Documentació sanitària  
 
Les persones propietàries hauran de sotmetre els animals a les vacunacions o 
tractaments obligatoris que determinin l’autoritat municipal o qualsevol altre 
competent.  
 
Els animals hauran de tenir la corresponent documentació sanitària en la que 
s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat.  
 
Article 15. Sacrifici i esterilització  
 
1. El sacrifici dels animals només podrà realitzar-se en els casos previstos per la 
normativa aplicable i, en tot cas, s’ha d’efectuar de manera indolora que impliqui el 
mínim de sofriment per a l‘animal i que li provoqui la pèrdua immediata de 
consciència, en la mesura que tècnicament sigui possible.  
 
2. Els animals afectats per malalties susceptibles de causar perill a les persones o 
altres animals i els que pateixin malalties incurables d’aquesta naturalesa s’hauran de 
sacrificar sempre que hi hagi un informe veterinari que ho assenyali.  
 
3. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser fets sempre per 
professionals veterinaris.  
 
Article 16. Col·laboració amb l’acció inspectora  
 
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics hauran 
de facilitar als tècnics de les administracions competents, veterinaris i/o agents de 
l’autoritat municipal les inspeccions necessàries per comprovar les condicions 
d’allotjament, manteniment i tracte de l’animal i facilitar-los la documentació exigible; 
se’ls informarà dels seus drets i deures i, en cas de no acceptar la inspecció de forma 
voluntària, s’efectuaran les actuacions administratives corresponents. 
 
En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles 
anteriors, l’administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i 
tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més adequat, amb les 
despeses a càrrec del propietari/a.  
 
 
TÍTOL III. PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS 
PÚBLICS  
 
CAPÍTOL I. Animals als espais i a la via pública  
 
Article 17. Placa identificadora   
 
Els gossos, gats i fures,  han de portar d’una manera permanent pels espais o les vies 
públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han 
de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o 
propietària.  



 

 

 

 

  

 
 
Article 18. Normes de conducció  
 
1. Als espais o vies públiques els gossos han d’anar lligats  amb la corresponent 
corretja i collar, llevat si aquest resta sempre al costat del seu amo o conductor, sota 
el seu control visual i està educat per respondre a les seves ordres verbals. Els 
gossos estaran degudament identificats i duran la xapa identificativa censal d’animals 
domèstics de l’Ajuntament. 
 
2. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn. Els gossos als que fa 
referència l’article 24 d’aquesta ordenança aniran lligats i proveïts de morrió. 
 
3. La circulació i conducció d’animals i de vehicles de tracció animal per les vies 
públiques del terme municipal s’hauran d’ajustar al que regula la normativa de 
circulació vigent per aquests supòsits.  
 
Article 19. Transport públic 
 
1. Es podran traslladar animals de companyia, en transportins tancats adequats a 
l’espècie.  
 
2. Els gossos d’assistència personal i els de cossos i empreses de seguretat podran 
circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats 
per la persona amb discapacitat visual, auditiva o física, o que pateixi trastorns de 
l’espectre autista, diabetis, epilèpsia o altres malalties que el departament competent 
en matèria de serveis socials reconegui que justifiquin la possibilitat d’optar a l’ús d’un 
gos d’assistència i l’agent de seguretat, respectivament, i gaudeixin de les condicions 
higièniques, sanitàries i de seguretat previstes a la normativa.  
 
Article 20. Espais reservats als animals de companyia  
 
Per facilitar el comportament social dels gossos i prevenir problemes de conducta, 
l’Ajuntament determinarà zones autoritzades pels animals de companyia, espais 
reservats per l’esbarjo i la socialització.  
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals i de les persones, evitant 
la fugida dels animals de companyia. Les persones posseïdores vigilaran perquè els 
seus animals de companyia no provoquin molèsties als altres usuaris i estan obligats 
a recollir els  excrements.  
 
Article 21. Accés dels animals a llocs de pública concurrència.  
 
1. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a la 
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació 
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que les persones titulars 
d’aquests establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.  
 



 

 

 

 

  

2. A les piscines públiques, tant en zones d’ús general com en les zones d’ús privat 
d’establiments turístics, queda prohibida la circulació o permanència de gossos o 
altres animals durant la temporada de bany. En tot cas, les autoritats o les ordenances 
municipals determinaran els punts i les hores en què podran circular i romandre els 
gossos a les platges i llocs públics de bany del terme municipal.  
 
3. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, com ara hotels, restaurants, 
pensions i similars, permetran l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals 
en llurs establiments tret que ho senyalitzin degudament. Encara comptant amb la 
seva autorització, s’exigirà que els gossos portin morrió, si s’escau, i que vagin 
subjectes amb la corretja o cadena.  
 
4. No es permet l’accés d’animals als parcs d’ús per part dels infants per tal d’evitar 
deposicions I miccions dins d’aquest espai. 
 
5. Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos d’assistència  
que acompanyen persones amb alguna discapacitat d’acord amb la normativa vigent 
que regula els gossos d’assistència.  
 
6. No es permet rentar els animals a la via pública ni a les fonts del terme municipal, ni 
fer-los beure aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.  
 
7. Es prohibeix fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals on no consti 
el número de nucli zoològic del centre venedor o donant.  
 
Article 22. Alimentació d’animals a la via pública  
 
No és permès alimentar de manera general els animals a la via pública, parcs, solars 
o altres espais similars ni a les portalades, finestres, terrasses i balcons, especialment 
aquells que no tenen propietari/a legal conegut, com poden ser gats, gossos, coloms i 
altres.  
 
Són excepció les persones degudament autoritzades per l’Ajuntament per al 
manteniment de les colònies controlades de gats urbans en zones establertes a 
aquest efecte així com aquelles persones autoritzades també per l’Ajuntament, per 
realitzar captures d’animals amb l’objectiu final d’acollir-lo, donar-lo en adopció o 
retornar-lo al propietari/ària si es un animal perdut. 
 
CAPÍTOL II. Deposicions a la via pública  
 
Article 23. Control de deposicions  
 
1. Les persones que passegen un gos pel carrer han d’adoptar les mesures 
necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions fecals, o residus 
alimentaris les voravies, zones de vianants, parterres, zones verdes, zones terroses, 
parcs, façanes d’edificis, mobiliari urbà o indrets d’ús general de trànsit, estança o joc 
dels ciutadans, i en tot cas es procedirà immediatament a la neteja dels elements 
afectats.  
 



 

 

 

 

  

No han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions ni les seves 
miccions en els parcs i jardins d’ús per a infants. 
No han de permetre les miccions en les façanes dels edificis ni en el mobiliari urbà.  
 
2. La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes 
alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos 
necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat. Les 
deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o 
altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament. Queda 
prohibit dipositar-les al clavegueram.  
 
 
TÍTOL IV. GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS  
 
 
CAPÍTOL I. Definició i llicència administrativa obligatòria  
 
Article 24. Definició  
 
Són gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les races següents o a llurs 
creuaments: akita inu, terrier starffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog 
argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, 
rottweiler, staffordshire bull terrier, tosa inu o japonès. 
 
També seran considerats gossos potencialment perillosos els que reuneixin algun 
dels següents requisits: manifestin un caràcter marcadament agressiu, hagin agredit a 
les persones o a altres animals,  o les seves característiques es corresponguin amb 
totes o la majoria de les esmentades a  l’annex II del RD 287/2002 de 22 de març, que 
desenvolupa la Llei estatal 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos, a excepció que es tracti de gossos pigall o 
gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts, 
conforme a la legislació autonòmica o, en el seu cas, estatal, així com aquells gossos 
que es trobin en fase d’instrucció per adquirir aquesta condició.  
 
Article 25. Determinació de perillositat  
 
1. Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos amb 
caràcter marcadament agressiu, o per les característiques, o que hagin protagonitzat 
agressions a persones o altres animals d’acord amb criteris objectius, bé d’ofici o 
després d’una notificació o denúncia, previ informe, d’un/una veterinari/ària  oficial o 
col·legiat, designat o habilitat per l’autoritat competent, el cost del qual anirà a càrrec 
del posseïdor de l’animal.  
 
2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, les persones propietàries o 
posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o altres animals estan 
obligats a complir el que s’estableix a l’art. 47 d’aquesta ordenança. 
 
 
 



 

 

 

 

  

Article 26. Majoria d’edat i llicència  
 
Les persones que tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors d’edat i 
han sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal.  
 
Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de 
disposar i portar a sobre l’oportuna llicència.  
 
Article 27. Requisits per a l’atorgament de llicència  
 
Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció 
d’animals potencialment perillosos, s’han de complir els següents requisits:  
 

-  Ser major d’edat  
-  Els titulars han d’inscriure els gossos en el registre censal del municipi  
-  S’ha de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per 

danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € la qual ha de fer 
referència a les dades d’identificació de l’animal. Aquesta pòlissa ha de tenir 
una vigència mínima d’un any.  

-  No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus, d’acord amb 
l’article 3 del decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos.  

-  Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb l’article 3 del 
decret 170/2002, d’11 de juny.  

-  Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Decret 
170/2002, d’11 de juny i en relació amb els delictes que s’hi esmenten. 

 
L’Ajuntament lliurarà un carnet o tarja acreditativa a les persones que disposin 
d’aquesta llicència. El/la titular de la llicència haurà de presentar anualment a 
l’Ajuntament el rebut de pagament de la pòlissa d’assegurances obligatòria. En cas de 
manca d’assegurances o de la seva renovació, es considerarà que manca habilitació, 
cosa que comportarà l’obligatorietat d’ingrés de l’animal al centre d’acollida, essent les 
despeses que se’n derivin, a càrrec del darrer posseïdor de l’animal. El propietari de 
l’animal podrà sol·licitar una ampliació del termini establert a l’article 54 de la present 
ordenança, fins a un màxim total de 60 dies hàbils, per recuperar l’animal, presentant 
la documentació que acredita que ja no manca habilitació i havent pagat la quantitat 
corresponent al centre d’acolliment.  
 
Article 28. Validesa de la llicència  
 
1. La llicència té un període de validesa de 5 anys, tot i que pot ser renovada 
successivament. No obstant, la llicència perd la seva vigència en el moment en què el 
seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenció.  
 
2. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència administrativa 
en vigor, acordada en via judicial o administrativa seran causa per denegar l’expedició 
d’altra nova o la renovació de la que es té, fins que aquestes s’hagin aixecat.  
 



 

 

 

 

  

3. Qualsevol variació de les dades que figurin en aquesta llicència haurà de ser 
comunicada al registre censal municipal,  pel seu titular en el termini de 15 dies, 
comptats de la data en què es produeixi.  
 
Article 29. Obligacions de les persones propietàries o posseïdores de gossos 
que hagin causats lesions 
 
1. En el cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o a un 
altre animal, la persona propietària o posseïdora ha de:  
 

a.  Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.  

 
b.  Comunicar el fet, al departament corresponent de l’Ajuntament, i aportar la 

documentació sanitària de l’animal en el termini màxim de 24 hores posteriors 
als fets. 

 
c.  Llevat que l’autoritat competent disposi altrament, caldrà sotmetre l’animal a un 

període d’observació veterinària de 14 dies  i presentar el corresponent 
certificat veterinari a les autoritats sanitàries  municipals, que inclourà com a 
mínim una valoració sanitària de l’animal així com de la potencial perillositat 
del seu caràcter.  

 
 Durant el període d’observació veterinària, quan sigui possible i sota 

responsabilitat de la persona propietària o posseïdora, l’animal podrà 
romandre al seu allotjament habitual, havent de realitzar controls veterinaris en 
cas de canvis en el comportament o estat de salut de l’animal i amb l’obligació 
de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o comportamental que 
observi. Quan ho aconselli alguna circumstància, es farà en un centre 
veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament, essent les despeses a càrrec 
del propietari.  

 
d.  Presentar al servei competent de l’Ajuntament el comprovant de l’inici 

d’observació veterinària en el termini màxim de 48 hores que s’hagi produït la 
lesió i el comprovant de finalització de l’observació veterinària en el termini 
màxim de les 48 hores posteriors a la terminació.  

 
2. Si l’animal agressor és rodamón o no té propietari conegut, el servei competent de 
l’Ajuntament es farà càrrec de la seva captura i de la seva observació veterinària.  
 
 
CAPÍTOL II.  Mesures de seguretat  
 
Article 30. Condicions de circulació i estada  
 
1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o 
governativament per a la tinença d’aquests animals no poden conduir, adquirir o ser 
propietaris d’aquest tipus de gossos.  
 



 

 

 

 

  

2. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigeix 
que la persona que els condueixi i controli porti a sobre la llicència administrativa o el 
carnet acreditatiu a que es refereix aquesta Ordenança, així com la xapa censal que 
acredita la inscripció de l’animal al Registre municipal d’animals potencialment 
perillosos  
 
3. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs 
i espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar 
obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres 
i proveïts del corresponent morrió homologat i adequat per la raça. No es pot portar 
més d’un gos per persona.  
 
4. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les 
característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a 
tercers:  
 

-  Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han 
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.  

 
-  Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 

del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar 
o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat i sortir del recinte. 

 
-  El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència 

d’un gos d’aquest tipus.  
 
5. Els animals potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa, parcel·la, 
terrassa o pati han d’estar lligats, llevat que es disposi d’un habitacle amb l’alçada, la 
superfície i el tancament adients per a protegir les persones o animals que accedeixin 
o s’acostin a aquests llocs.  
 
6. En els casos de gossos que presentin comportaments agressius patològics no 
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot 
considerar sota criteri facultatiu l’adopció de mesures com la castració o el sacrifici de 
l’animal.  
 
7. Sens perjudici de les sancions que es puguin imposar pel incompliment del punt 2 
del present article, els agents de l’autoritat municipal podran immobilitzar cautelarment 
l’animal i dipositar-lo a les instal·lacions que l’Ajuntament determini on romandrà fins 
que el seu propietari/a el retiri proveït del corresponent morrió. El termini màxim per a 
retirar-lo és de 10 dies des de la data de la denúncia. Passat aquest termini l’animal 
es considerarà abandonat. Aniran a càrrec del propietari/ària les despeses que generi 
l’estada de l’animal.  
 
Article 31. Ensinistrament   
 
1. No es permet a particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa. 
 



 

 

 

 

  

2. Les instal·lacions degudament autoritzades podran realitzar aquesta activitat amb 
gossos destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d’empreses i cossos de 
seguretat de les diferents administracions públiques.  
 
3. No s’autoritza la cria d’aquests gossos  als propietaris particulars. 
 
 
CAPÍTOL III. Gossos de vigilància  
 
Article 32. Gossos de vigilància  
 
1. Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges, s’han de tenir de 
manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el 
recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’han de 
complir els següents requisits: S’ha de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint 
del perill de l’existència d’un gos vigilant al recinte.  
 

-  S’han de complir els mateixos requisits sobre condicions de seguretat i 
d’estada que per als considerats potencialment perillosos d’acord amb la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, o norma que la substitueixi, i amb aquesta 
Ordenança.  

 
-  Els gossos de vigilància d’obres també s’han de censar. La manca de retirada 

del gos un cop acabada l’obra té la consideració d’abandonament.  
 
-  Els gossos de vigilància resten subjectes, tanmateix, al règim de drets i deures 

previst amb caràcter general en aquesta Ordenança.  
 
 
 
TÍTOL V. EXÒTICS I ALTRES ANIMALS  
 
CAPÍTOL I.  Animals exòtics i altres animals no considerats de companyia  
 
Article 33. Animals exòtics  
 
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està condicionada a 
què es compleixin les condicions següents:  
 
La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen els 
tractats I convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la normativa 
comunitària i pel que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, 
de sanitat animal, i les disposicions que les desenvolupen. 
 
Els propietaris d’una espècie de fauna no autòctona, sempre que sigui permesa la 
seva tinença, hauran d’acreditar documentalment la seva procedència legal.  
 



 

 

 

 

  

No és permesa la tinença d’animals de perillositat manifesta o que poden representar 
un perill, tals com grans carnívors, grans rèptils, primats, animals verinosos o altres, 
sense autorització expressa de l’Ajuntament, sens perjudici de la normativa aplicable.  
 
En tot moment aquests animals estaran allotjats en un entorn adequat a la seva 
espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.  
 
L’Ajuntament determinarà, si s’escau, les espècies sotmeses a autorització expressa.  
 
Article 34. Fauna autòctona  
 
Queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals d’espècies protegides o llurs 
parts, ous o cries (vius o dissecats) excepte aquells què, d’acord amb la normativa 
vigent s’autoritzin excepcionalment per raons d’ordre educatiu, cultural i d’altres 
regulats per la normativa específica.  
 
Es prohibeix qualsevol altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests.  
 
Article 35. Animals domèstics no considerats de companyia  
 
La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics considerats de 
consum humà (conills, aus de corral, etc.) o per oci en domicilis particulars resta 
sotmesa a autorització expressa de l’Ajuntament. L’autorització determinarà les 
obligacions del propietari de l’animal no considerat de companyia, i farà referència a 
les condicions higièniques i sanitàries i les referents a l’absència de molèsties i 
perillositat per part de l’animal. 
 
La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior serà 
considerada una activitat econòmica quan el nombre d’animals excedeixi el límit 
inferior del que recull l’Annex III de la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats o la normativa vigent que la substitueixi. En aquest 
cas caldrà que el posseïdor sol·liciti i obtingui la corresponent llicència municipal 
ambiental.  

En qualsevol cas, per motius de sanitat animal i zoonosis, la tinença d’animals 
domèstics de producció requereix la comunicació i el tràmit oportú en l’oficina 
comarcal  del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural.  

En principi, i llevat d’autorització expressa que recollirà les condicions específiques de 
l’excepció, no s’autoritzarà dins del nucli urbà consolidat, el manteniment de bovins de 
producció làctia (vaqueries), la cria d’animals per al consum (porcs, xais, aus de 
corral, conills, galls, ànecs, gallines, coloms, etc.), la tinença i criança de grans 
animals (cavalls, etc.), estiguin o no destinats al consum o a l’oci, ni les activitats de 
pasturatge en el sòl urbà del municipi, i particularment en els domicilis.  
 
Només excepcionalment poden atorgar-se permisos o llicències municipals per 
aquestes activitats, sempre que es garanteixin plenament les condicions sanitàries 



 

 

 

 

  

exigibles i no s’ocasionin molèsties al veïnat als que en tot cas se’ls haurà d’obrir un 
tràmit d’audiència.   
 
 
CAPÍTOL II. Animals peridomèstics i altres plagues  
 
Article 36. Control  
 
L’Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals peridomèstics.  
 
Article 37. Mesures  
 
És obligació de les persones propietàries dels immobles l’establiment de mesures 
dissuasives o correctores adients en els mateixos, així com, en aquells que el seu 
estat precari ho requereixi, l’establiment d’aquelles obres infraestructurals 
necessàries, per tal d’evitar la instal·lació, establiment i cria d’animals peridomèstics.  
 
 
TÍTOL VI. ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS  
 
CAPÍTOL I. Disposicions generals  
 
Article 38. Definició  
 
Es consideren nuclis zoològics els establiments de venda d’animals així com tots 
aquells que alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge amb 
finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de recuperació, 
d’adaptació i/o de conservació d’aquests animals, així com les instal·lacions per al 
manteniment temporal d’animals domèstics de companyia i el domicili dels particulars 
on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars 
que es determinin per via legal o reglamentària. En queden excloses les instal·lacions 
que allotgin animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altre 
producte útil per a l’ésser humà i els animals de càrrega i els que treballen en 
l’agricultura.  
 
Article 39. Llicències respecte a certs establiments  
 
Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització, manteniment i 
reproducció d’animals queden subjectes a l’atorgament de la corresponent llicència 
municipal i inscripció obligatòria al Registre de nuclis zoològics (Generalitat de 
Catalunya) abans del inici de les seves activitats, d’acord amb l’Ordre del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 28 de novembre de 1988, o la 
normativa que la substitueixi.  
 
En aquest supòsit s’inclouen el domicili dels particulars on es fan vendes o altres 
transaccions amb animals o que disposin de diverses espècies zoològiques diferents i 
/o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris. Aquestes activitats han de 
disposar de les condicions i les mesures que preveu la normativa vigent.  
 



 

 

 

 

  

Article 40. Certàmens  
 
Queda totalment prohibida la venda d’animals de companyia fora dels certàmens o 
d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i de cria autoritzats.  
 
Article 41. Venda ambulant  
 
Queda prohibida la venda ambulant d’animals de companyia, així com els anuncis a la 
via pública o en revistes o diaris, que ofereixin la venda o donació  
d’animals sense el número de nucli zoològic o de l’associació protectora legalment 
reconeguts.  
 
Article 42. Inspecció  
 
L’Ajuntament podrà inspeccionar els nuclis zoològics permanents i itinerants així com 
els certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.  
 
CAPÍTOL II. Establiments de venda  
 
Article 43. Requisits generals  
 
Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal d’obertura, 
estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament corresponent de la 
Generalitat i complir els requisits següents:  
 
1. Tenir en perfectes condicions higiènic sanitàries tant l’establiment com els animals 
que romanen a dins. Mantenir els animals en llocs adequats dins l’establiment i no 
exhibir-los als aparadors de les botigues.  
 
2. Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l’Administració competent on 
consti data d’entrada, procedència, identificació individual de l’animal, data de sortida i 
destinació.  
 
3. Tenir l’acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a l’establiment.  
 
4. Vendre els animals de companyia identificats.  
 
5. Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense 
símptomes de patologies psíquiques o físiques. Els establiments són responsables de 
les malalties d’incubació i genètiques diagnosticables, en ells i en els seus 
progenitors, no detectades en el moment de la venda.  
 
6. Lliurar a la persona compradora un document on s’acrediti la venda, amb les dades 
següents: la data, espècie, raça i varietat, edat, sexe si és fàcilment determinable, 
procedència, núm. de nucli zoològic del venedor, núm. de l’animal al llibre de registre 
de l’establiment, criador de l’animal, estat sanitari i altres característiques que ha de 
conèixer el comprador per mantenir l’animal en les òptimes condicions higiènic 
sanitàries i de benestar.  
 



 

 

 

 

  

7. Prendre les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària dels cadàvers i 
deixalles.  
 
8. Prendre mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors, etc.  
 
9. Disposar de servei veterinari propi o d’assessorament veterinari exterior.  
 
10. Tenir en lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre de nuclis 
zoològics, quan es tracti d’establiments d’accés públic.  
 
Article 44. Documentació 
 
La sol·licitud de llicència municipal d’obertura dels establiments de venda, de cria i de 
manteniment d’animals, s’haurà de presentar acompanyada de la documentació 
exigida a tots els establiments i de les dades identificatives del Servei Veterinari al 
qual queda adscrit l’establiment per a l’atenció dels animals objecte de la seva activitat   
 
Article 45. Condicions  
 
Tots els establiments comercials hauran de comptar amb el següent condicionament:  
 
- La inscripció en el Registre de nuclis zoològics.  
 
- Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment, i en 
compliment de la normativa i ordenances de soroll que li siguin d’aplicació.  
 
- Control ambiental de plagues.  
 
 
CAPÍTOL III. ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS  
 
Article 46. Requisits generals  
 
Els requisits contemplats a l’article 38 són d’aplicació als nuclis zoològics regulats en 
aquest capítol, amb tot el que sigui aplicable.  
 
Article 47. Atraccions amb animals  
 
Dins el terme municipal de Vilanova i la geltrú estan prohibits els circs amb animals, 
zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars. Altres activitats amb animals,  
per instal·lar-se dins del municipi hauran, a més de complir la normativa vigent, 
d’obtenir, previ informe tècnic, la llicència municipal corresponent.  
   
Article 48. Certàmens  
 
Els certàmens d’animals (mercats, exhibicions, mostres...) que puguin celebrar-se al 
terme municipal de Vilanova i la Geltrú, siguin itinerants o no, hauran de sol·licitar 
l’informe favorable d’aquest Ajuntament, com a mínim en els 15 dies anteriors a la 



 

 

 

 

  

presentació de la sol·licitud d’autorització a l’oficina comarcal del Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.  
 
La sol·licitud de l’informe anirà acompanyada de la documentació següent:  
 
1. Identificació del certamen.  
 
2. Descripció del lloc on es vol celebrar.  
 
3. Dies i hores de celebració del certamen.  
 
4. Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que concorreran al certamen.  
 
5. Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del certamen, 
signades pel veterinari responsable. 
 
6. Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització del 
certamen, a efectes de comunicació urgent.  
 
7. Normes de participació i memòria justificativa que inclourà: mitjans de neteja i 
desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzin, zona d’aïllament sanitari dels 
animals, veterinari responsable i certificat de les condicions higiènic sanitàries dels 
animals i de les instal·lacions, característiques de les gàbies i/o tancats per allotjar els 
animals, sistema de recollida i eliminació de fems i residus, acreditació de la 
procedència dels animals, i tot allò que sigui de rellevància o interès per a l’emissió de 
l’informe  
 
 
TÍTOL VII. CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ  
 
Article 49. Cens municipal i obligacions de la persona propietària o posseïdora  
 
1. D’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, les persones propietàries o 
posseïdores d’animals de companyia han d’inscriure obligatòriament els animals al 
registre censal del municipi on resideix l’animal, dins el termini màxim de 3 mesos a 
comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data 
d’adquisició d’aquest, o del canvi de residència.  
 
2. La inscripció es farà mitjançant petició normalitzada, on constaran com a mínim les 
dades de la persona propietària o posseïdora (nom, cognoms, DNI, domicili i telèfon), 
dades de l’animal (espècie, raça, sexe, nom, data de naixement i sistema 
d’identificació).   
 
3. La persona propietària que faci la inscripció haurà d’aportar les seves dades, el 
document acreditatiu d’identificació de l’animal i, si es tracta d’un gos considerat 
potencialment perillós caldrà observar el Títol IV de la present Ordenança.  
 



 

 

 

 

  

4. La persona propietària d’animals domèstics estarà obligada a notificar a 
l’Ajuntament en el qual estiguin censats els animals, la mort de l’animal, cessió, canvi 
de residència de l’animal, canvi en el sistema d’identificació, així com qualsevol altra 
modificació de les dades que figurin en el cens en el termini de 30 dies des que s’hagi 
produït.  
 
5. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 
comunicar la sostracció o pèrdua de l’animal a l’Ajuntament on estigui censat en un 
termini màxim de 48h des que es tingui coneixement d’aquests fets que s’hagin 
produït.  
 
Article 50. Identificació  
 
Els gossos i gats i fures, i altres espècies d’animals que s’estableixin per reglament 
han d’estar identificats mitjançant una identificació electrònica amb la implantació d’un 
microxip homologat i han de portar de manera permanent pels espais o vies públiques 
una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar 
el nom de l’animal i les dades de la persona que n’és posseïdora o propietària.  
 
La persona o l’entitat responsable de la identificació de l’animal ha de lliurar a la 
persona posseïdora de l’animal un document acreditatiu en què constin les dades de 
la identificació de l’animal. Així mateix, ha de comunicar les dades al Registre general 
d’animals de companyia en el termini de vint dies, a comptar de la identificació.  
 
La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ i obligatori 
per a fer qualsevol transacció de l’animal i ha de constar en qualsevol document que 
hi faci referència.  
 
Article 51. Taxa municipal  
 
L’Ajuntament podrà fixar una taxa municipal que hauran de pagar totes les persones 
propietàries d’un animal de companyia, excepte les que tenen un gos pigall i/o 
d’assistència personal, les entitats sense ànim de lucre l’objectiu de les quals sigui la 
protecció animal i l’acollida temporal d’animals abandonats i que constin inscrites en el 
Registre municipal d’associacions.  
 
 
TÍTOL VIII. RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS  
 
CAPÍTOL I. Dels animals abandonats  
 
Article 52. Prohibicions  
 
Està prohibit abandonar els animals.  
 
Article 53. Servei de recollida  
 
1. Correspon a l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, 
perduts o ensalvatgits.  



 

 

 

 

  

 
2. L’Ajuntament mitjançant el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès – Garraf, o l’e entitat amb la qual s’estableixi 
conveni, es farà càrrec de l’animal i el retindrà fins que sigui recuperat o cedit en 
adopció.  
 
3. L’animal podrà ser dut a les instal·lacions habilitades per l’Ajuntament, per tal 
d’esperar durant el temps que trigui en ser atès pels responsables encarregats de fer-
ho. 
 
CAPÍTOL II. De la recuperació d’animals  
 
Article 54. Termini i procediment 
 
1. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 20 dies hàbils.  
 
2. El lliurament de l’animal es farà amb la identificació corresponent i amb el 
pagament previ de totes les despeses originades. 
 
3. Si l’animal porta identificació, els corresponents serveis municipals o el Centre 
d’Acollida d’Animals Domèstics atorgaran un termini de 20 dies hàbils  perquè l’animal 
sigui recuperat, previ compliment dels requisits esmentats anteriorment. Un cop 
transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal, aquest es 
considera abandonat, amb les conseqüències legals escaients i pot ésser cedit, acollit 
temporalment o adoptat.  
 
4. Quan la persona propietària vulgui recuperar el seu animal capturat, haurà de:  
 

a)  D’acreditar-ne la seva propietat. 
 
b)  Presentar, si s’escau, el carnet de vacunació i/o controls sanitaris.  
 
c)  Presentar la documentació que acrediti que el gos o el gat estan correctament 

censats.  
 
d)  Abonar les despeses de manteniment que hagi originat l’animal i pagar la taxa 

corresponent de recollida i manteniment.  
 
Article 55. Acolliment d’animals  
 
Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i fomentar les 
peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han de formular per escrit.  
 
L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments següents:  
 

a)  Els animals han d’ésser identificats prèviament a l’acolliment.  
 
b)  Els animals han d’ésser desparasitats, vacunats   i esterilitzats si han assolit 

l’edat adulta, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.  



 

 

 

 

  

 
c)  Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats higiènic 

sanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.  
 
d)  Cada centre ha de dur un llibre de registre amb les dades de cadascun dels 

animals que hi ingressen, de les circumstàncies de captura, troballa o 
lliurament, de la persona que n’ha estat propietària, si fos coneguda, i també 
de les dades de l’animal. L’especificació de les dades que han de constar en el 
Registre  seran les que s’estableixin per via legal o reglamentària.  

 
Article 56. Captura de gossos i gats ensalvatgits  
 
Correspon a l’Ajuntament, i per delegació al CAAD de la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès – Garraf, la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per mètodes 
d’immobilització a distància. Les entitats protectores d’animals que hi vulguin 
col·laborar hauran d’estar coordinades per l’ajuntament o entitat amb qui aquest hagi 
establert conveni.  
 
En els casos en què la captura per immobilització o mitjançant llaços, xarxes o gàbies 
trampa no sigui possible, el Departament de la Generalitat competent en matèria 
d’animals de companyia pot autoritzar excepcionalment l’ús d’armes de foc i 
determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura excepcional.  
 
CAPÍTOL III. Gats assilvestrats urbans  
 
Article 57. Colònies controlades de gats urbans  
 
1. Els gats que conviuen al municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de la 
fauna urbana i com a tal, se’ls ha de respectar la forma de viure i en la mesura que 
tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupin.  
 
2. El control d’aquestes colònies de gats es realitzarà mitjançant el sanejament dels 
animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant l’esterilització dels 
animals sanitàriament aptes i la millora de les condicions de salubritat dels indrets on 
s’ubiquin. Aquestes ubicacions es realitzaran tot i seguint un protocol que es podrà 
consensuar amb les entitats, associacions de veïns i altres representants, que 
garanteixi uns procediments d’actuació adequats per tal que els drets dels veïns 
afectats i l’alimentació amb garanties de la colònia de gats no es vegin vulnerats. 
 
3. L’Ajuntament, en els casos en que no hi hagi queixes veïnals, determinarà les 
zones on es situaran els dispositius per alimentar i abeurar els animals, així com la 
resta d’elements necessaris per mantenir les condicions de salubritat de la colònia 
(sorrals, zones d’aixopluc...).  
 
4. L’Ajuntament determinarà qui és el responsable del manteniment dels animals. 
Únicament les persones o entitats autoritzades mitjançant conveni   podran fer les 
tasques de manteniment. Altrament, seran sancionats.  
 



 

 

 

 

  

5.  Les associacions de protecció i defensa dels animals, registrades en el cens 
d’entitats municipals, podran establir convenis amb l’Ajuntament per tal de participar 
en la protecció dels animals de la ciutat. 
 
TÍTOL IX. RÈGIM SANCIONADOR  
 
CAPÍTOL I. Règim d’infraccions  
 
Article 58. Règim d’infraccions  
 
Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció municipal les accions 
i omissions que contravenen a les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que 
estableixen la Llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
Llei de sanitat animal, la Llei de Protecció dels Animals i les normes que les 
desenvolupen i la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les 
competències i responsabilitats de l’Ajuntament.  
 
En els supòsits de maltractaments i d’abandó d’animals en condicions que pugui 
perillar la seva vida o integritat o d’altres conductes tipificades com a delicte o falta en 
el Codi Penal, s’hauran de trametre les actuacions a l’autoritat competent per a la 
seva persecució penal.  
 
Seran responsables de les infraccions administratives i destinataris de les sancions 
qualsevol persona física o jurídica que per acció u omissió hagi comès la infracció.  
 
Article 59. Tipificació de les infraccions  
 
Sens perjudici del previst en l’article anterior, les conductes tipificades com infracció 
en aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.  
 
Article 60. Infraccions lleus  
 
Són infraccions administratives lleus d’aquesta ordenança, les accions o les omissions 
següents:  
 
1. Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 16 
d’aquesta Ordenança.  
 
2. Fixar anuncis que no compleixin amb el previst a l’article 17 d’aquesta Ordenança.  
 
3. Alimentar els animals a les vies o espais públics, excepte en els casos previstos 
l’article 18 d’aquesta ordenança.  
 
4. No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’Ajuntament.  
 
5. Incomplir les obligacions d’inscripció al Registre Censal Municipal d’animals de 
companyia i les posteriors comunicacions preceptives.  
 



 

 

 

 

  

6. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies 
urbanes, i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques.  
 
7. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que no tinguin 
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i 
ciutadanes.  
 
8. No disposar del rètol que adverteixi de l’existència d’un gos de guarda o vigilància.  
 
9. L’entrada de gossos i gats en establiments als quals tenen prohibit l’accés, i 
l’admissió d’aquest accés.  
 
10. Qualsevol altra infracció d’aquesta Ordenança o de la normativa aplicable que no 
hagi estat tipificada de greu o molt greu.  
 
Article 61. Infraccions Greus  
 
Són infraccions administratives greus d’aquesta ordenança les accions o les 
omissions següents:  
 
1. No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin 
a gossos considerats potencialment perillosos.  
 
2. Portar als gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, en les parts comunes dels immobles col·lectius i en els llocs i 
espais públics en general.  
 
3. Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i als espais 
públics. 
 
4. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per la tinença o 
conducció de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
5. No evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.  
 
6. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.  
 
7. Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicial o 
governativament de la seva tinença.  
 
8. Vendre els animals a laboratoris o clíniques sense control de l’Administració.  
 
9. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de 
seguretat que presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d’altres persones.  
 
10. Tenir animals en terrasses, patis, balcons, celoberts i altres indrets on puguin 
causar molèsties greus al veïnat.  
 
11. Negar-se, previ requeriment, a retirar les deposicions de la via pública.  



 

 

 

 

  

 
12. No sotmetre l’animal a observació veterinària quan estigui obligat a fer-ho per 
aquesta ordenança i la legislació sectorial corresponent.  
 
13. No retirar les defecacions dels animals de la via pública en general o dels llocs 
destinats a tal fi, també negar-se previ requeriment a retirar les deposicions, essent 
les dues infraccions descrites de caràcter independent, així com quan es produeixi 
l’incompliment de lo establert a l’article 19 d’aquesta ordenança. 
 
14. No complir les condicions de manteniment dels animals en vehicles segons el que 
estableix l’article 9 d’aquesta ordenança.  
 
15. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en general, 
sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en aquesta 
ordenança.  
 
16. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o 
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en el 
compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o documentació 
falsa.  
 
17. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats en els 
casos en què sigui preceptiva o el incompliment dels requisits exigits per la seva 
instal·lació o funcionament.  
 
18. La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança que tinguin 
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i 
ciutadanes.  
 
19. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any  
 
20. No inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre específic del 
municipi.  
 
21. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
22. Permetre l’entrada d’animals als establiments relacionats a l’article 17 i la no 
senyalització, quan s’escaigui aquesta prohibició  
 
 
Article 62. Infraccions molt Greus  
 
Són infraccions administratives molt greus d’aquesta ordenança i de la Llei sobre 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos, objecte de la potestat 
sancionadora prevista en aquesta ordenança la reincidència en la comissió 
d’infraccions greus en el període d’un any.  
 
I, a més a més, les següents:  



 

 

 

 

  

 
1. Abandonar un animal potencialment perillós de qualsevol espècie, inclòs qualsevol 
gos considerat potencialment perillós. 
 
2. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència, vendre o 
transmetre per qualsevol títol.  
 
3. Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides. 
 
4. Ensinistrar animals potencialment perillosos per part de qui no disposi de certificat 
de capacitació o acreditació professional. 
 
5. L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles 
d’animals potencialment perillosos, o la seva participació en aquests destinats a 
demostrar l’agressivitat de l’animal. 
 
 
CAPÍTOL II. Exercici de la potestat sancionadora municipal.  
 
Article 63. Potestat sancionadora i òrgans competents.   
 
1. Per imposar les sancions tipificades en aquesta ordenança se seguirà el 
procediment sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre sobre el 
procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat i 
també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener.  
 
La competència per a la imposició de les sancions derivades d’aquesta ordenança 
correspondrà a l’Alcaldia, tret de les infraccions greus relatives a la tinença de gossos 
potencialment perillosos tipificades en la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
de gossos potencialment perillosos, que correspondran al Ple de l’Ajuntament, segons 
l’article 13.2 b) de dita Llei (article 60, apartats 1, 2, 3, 6 i 20 de la present ordenança).  
 
Article 64. Delegació de competència  
 
L’alcalde i el Ple podran delegar o desconcentrar les seves competències en altres 
òrgans de la corporació en els termes i condicions fixats per la normativa de règim 
local, i si és el cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions 
públiques.  
 
 
CAPÍTOL III. Sancions i mesures cautelars.  
 
Article 65. Sancions.  
 
1. Les sancions derivades de les infraccions administratives a aquesta ordenança 
poden ser sancionades:  
 



 

 

 

 

  

a)  Amb multes de fins a 750 € en les infraccions considerades lleus.  
 
b)  Amb multes de 751 € fins a 1.500 € en les infraccions considerades greus.  
 
c)  Amb multes de 1.500 € fins a 3.000 € en les infraccions considerades molt 

greus.  
 

2. Les sancions derivades de les infraccions administratives contingudes en aquesta 
ordenança i que afectin a la tinença de gossos potencialment perillosos poden ser 
sancionades:  
 

a)  Amb multes de fins a 1.500 € les considerades lleus. 
 
b)  Amb multes de 1.501 € fins a 3.000 € les considerades com a greus. 
 
c)  Amb multes de 3.001 € fins a 6.000 € les considerades com a molt greus. 

 
Article 66. Criteris de graduació de les sancions  
 
1. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte per a graduar la quantia de 
les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:  
 

a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a 
persones com animals.  

 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció.  
 
c)  La intencionalitat o negligència en la comissió de la infracció.  
 
d)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.  
 
e)  La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de 

reparació.  
 
f)  El volum de negoci de l’establiment.  
 
g)  La capacitat econòmica de la persona infractora.  
 
h)  El fet que hi hagi un requeriment previ.  

 
2. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un 
any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una 
infracció de la mateixa qualificació. Si s’hi aprecia reincidència, la quantia de les 
sancions es pot incrementar fins al doble del import màxim de la sanció corresponent 
a la infracció comesa, sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció 
molt greu.  
 



 

 

 

 

  

3. Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu es poden dur a terme actuacions 
d’educació ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un procediment 
sancionador. Per a la resta d’infraccions, s’admet que l’import de la multa es 
compensi, amb el consentiment de la persona interessada, per col·laboracions amb 
societats protectores d’animals, amb centres d’acollida, assistència a cursos o 
xerrades sobre el benestar dels animals, neteja de deposicions d’animals en espais 
públics i altres mesures anàlogues, d’acord amb l’establert a l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 8 de maig de 2006. 
 
4. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més infraccions 
administratives, tipificades en diferents normes, s’imposarà la sanció de major 
quantia, sent competent per resoldre l’expedient l’òrgan en el qual resideixi la potestat 
sancionadora. 
 
Article 67. Concurrència de sancions 
 
No podran sancionar-se els fets que hagin estat sancionats penal o 
administrativament, en els casos que s’apreciï identitat del subjecte, fet i fonament.    
 
Article 68. El comís  
 
En cas d’indicis racionals de faltes greus o molt greus, l’Ajuntament podrà comissar 
els animals, amb caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador 
corresponent o la fi de les circumstàncies que el van determinar. En el cas que la 
persona sigui sancionada es determinarà la destinació de l’animal.  
 
Les despeses fins a la resolució de l’expedient i les de les actuacions relacionades 
amb aquest aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.  
 
Article 69. Multes coercitives  
 
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes pel 
Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels 
animals, i per aquesta ordenança en desplegament de dit text refós, se la podrà 
requerir perquè en un termini suficient, procedeixin al seu compliment, amb 
l’advertència que, en cas contrari, s’imposarà una multa coercitiva, amb 
assenyalament de quantia, si escau, i fins un màxim de 500€ sense perjudici de les 
sancions que poguessin ser aplicables.  
 
2. En cas d’incompliment es podrà efectuar requeriments successius fins a un màxim 
de tres. En cada requeriment la multa coercitiva pot ésser incrementada en el 20 per 
cent de l’acordada en el requeriment anterior.  
 
3. Els terminis concedits han d’ésser suficients per a poder dur a terme la mesura de 
què es tracti, així com per evitar els danys que es puguin produir de no executar la 
mesura al seu temps.  
 
 
 



 

 

 

 

  

DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera. Règims d’inspecció i sanció.  
 
Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s’apliquen sense 
perjudici dels establerts per altres normes sectorials.  
 
 
Segona. Normes d’aplicació supletòria.  
 
En tot allò no regulat per la present ordenança s’estarà al que disposi el Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels animals i altres legislacions concordants; a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, de 
Tinença de gossos considerats potencialment perillosos; a la Llei 50/1999, de 23 de 
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; i a 
la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, i reglaments que les desenvolupen, així 
com aquella altra normativa que  les complementin, modifiquin o substitueixin.   
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroga expressament l’ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics de 
companyia aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 6 de novembre de 1995 i modificada 
per acord plenari del 6 de novembre de 2000. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació del seu text 
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i romandrà vigent fins que 
s’acordi la seva derogació. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bé, avui portem a aprovació una ordenança que 
substitueix la vigent de l’any 2000, per tal d’adequar-la a les noves normatives 
que s’han publicat i aprovat en els darrers anys, i també doncs d’adequar-la a 
la nova manera de veure la tinença d’animals avui en dia. 
 
És un text que el que pretén és ordenar la convivència pacífica entre animals i 
persones, respectant en tot moment els deures dels animals i la seva 



 

 

 

 

  

protecció.  En definitiva, doncs, una tinença responsable.  És un text que s’ha 
treballat molt i molt des de la Regidoria de Medi Ambient, però també ha sigut 
un text molt transversal, en el que hi han hagut aportacions de diverses 
regidories d’aquesta casa que tenien aspectes en els que... que els afectava 
en les seves competències. 
 
A nivell de Generalitat, Diputació, Mancomunitat, també se’ls hi ha passat el 
text; hi han dit la seva, hi han donat el seu vistiplau, així com tots els cossos 
policials que tenen aspectes que poden incidir-hi, especialment doncs la 
Policia local de Vilanova. A nivell d’entitats animalistes de la ciutat, totes les 
que així ho han volgut hi han pogut dir la seva i han presentat les seves 
aportacions, així com les associacions de veïns, en una jornada que vam fer 
de presentació.  I a nivell de partits polítics doncs s’ha treballat, tots els grups 
hi han presentat les aportacions que han volgut a nivell de Comisió 
Informativa.  Crec que s’ha intentat recollir al màxim totes les noves... els nous 
canvis que s’han proposat.  I finalment, a nivell de serveis jurídics de la casa, 
doncs hem mirat de que no hi hagués cap vulneració de la normativa vigent, 
tant a nivell estatal com autonòmic, i sobretot que fos coherent amb altres 
normatives de la casa que regulen aspectes similars.  De fet, hi ha algunes 
parts que l’Ordenança de Tinença d’Animals només les cita, perquè queden 
més regulades d’una forma més àmplia en altres ordenances. 
 
De tot això crec que és un text molt treballat, que és un bon text, que hi han fet 
aportacions entitats i col·lectius molt diversos, als quals doncs agraeixo tot 
l’enriquiment que han aportat al primer text, que de fet hi ha hagut moltes 
versions posteriors, i demano el vot favorable en aquest sentit.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, per posicionar el nostre grup en aquesta Ordenança, que és l’aprovació 
inicial i per tant hi haurà un periode per inclús acabar de valorar alguns 
aspectes que comentaré.   
 
En tot cas volia començar també doncs l’exposició del nostre grup dient que 
volem agrair o volem en aquest sentit donar la benvinguda al govern de 
Convergència i Unió al canvi de paradigma o al canvi d’objectiu respecte la 
visió que fa de la tinença responsable d’animals i alguns aspectes que, si fem 
allò del record, que constantment vostès recorden del passat mandat, doncs 
hem vist que Convergència i Unió doncs ha evolucionat amb plantejaments 
que des del passat mandat doncs s’estaven explicant o parlant en les diferents 



 

 

 

 

  

comisions informatives respecte la tinença d’animals, la problemàtica que 
suscitava respecte als temes de convivència i, si hem de recordar doncs plens 
històrics, són aquí algú va patir o alguns van patir doncs enormement la presió 
no entesa d’alguns grups en aquell moment i en el que inclús es van 
comprometre doncs a que de nou tinguéssim a la nostra ciutat o que 
tinguéssim un centre d’acollida d’animals, cosa que ara hem vist doncs que ni 
plantegen, evidentment, perquè econòmicament en aquell moment també era 
econòmicament que el centre d’acollida d’animals no s’havia de tenir. En tot 
cas simplement perquè bé, sempre estem en el record del que es va fer en els 
passats mandats i que va fer el govern, doncs ara deixi’m recordar el que 
també va fer en el passat mandat l’oposició. 
 
Dit això, veiem que és una Ordenança que avança en positiu.  En tot cas sí 
que creiem que en aquest sentit doncs hi han alguns aspectes sobre la 
participació, la capacitat de gestió de les entitats animalistes, que han 
quedat... ja ens han fet arribar algunes aportacions que queda encara doncs 
segurament, i en el decurs de l’exposició pública doncs acabarà de millorar-
se.  Creiem que s’hauria d’avançar segurament algo i acabar de rematar en el 
tema de la definició concreta i els protocols d’actuació en les colònies de gats, 
que és un tema d’importància vital per mantenir una bona convivència veïnal i 
també una convivència doncs amb les persones d’entitats protectores 
d’animals que estan vetllant perquè aquestes colònies les tinguem.  I sobre 
l’aspecte... estan ben recollits, però segurament s’hauria de fer algun matís -i 
en el decurs d’aquest el faríem- i en l’aspecte del nombre d’animals de 
companyia per habitatge.  Són algunes qüestions que podríem assenyalar.   
 
En tot cas creiem que s’ha fet un bon debat a la Comisió Informativa, que 
s’han fet aportacions i que s’han recollit, i en aquest sentit doncs nosaltres ens 
abstindrem.  I en tot cas sí que vam demanar a la Comisió Informativa i era 
una qüestió que hem aportat i que ens agradaria que s’impulsés alhora que 
l’Ordenança doncs començarà a entrar en funcionament, que és el tema de 
l’experiència de l’Ajuntament de Gandia, que va fer un cos d’agents cívics 
concretament que en el cas doncs les persones que són unes incíviques i fan 
que embrutin tots els carrers de la nostra ciutat doncs amb els excrements 
dels seus animals, doncs siguin vetllades i que a partir de les multes que han 
recollit, han generat llocs d’ocupació de persones aturades, i creiem que això 
sí que s’ha d’impulsar.  Fa uns mesos que ho venim dient, ho hem dit a les 
Comisions Informatives i ens agradaria que el govern doncs veiés aquesta 
experiència i poguéssim aportar-la a la nostra ciutat.  Crearia ocupació, és 
evident, i evitaríem doncs la brutícia als nostres carrers dels animals de 
companyia. 
 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Ràfols. 
 
RAIMON RÀFOLS 
 
Gràcies.  Bé, des de la CUP també manifestar la nostra abstenció en aquest 
punt, en aquesta Ordenança, però amb la voluntat de quan arribem a 
l’aprovació definitiva doncs votar-hi favorablement, per diverses raons.  Vull 
dir, entenem que s’han recollit la majoria d’aportacions i reflexions dels 
diferents grups i de les entitats que hi han participat o que ens han fet arribar 
les seves esmenes.  Prova d’això és que... bé, que hem tingut sis versions 
d’aquesta Ordenança, però que entenem que queda una mica de camí per 
recórrer i ara apuntaré alguns dels articles, però també s’ha d’entendre que 
estem, com comentava la Iolanda, que estem davant d’un tema sensible per a 
moltes persones, per a molts col·lectius i especialment delicat pels conflictes 
doncs que ha generat en els darrers anys recentment aquí al Ple, o a la ciutat, 
no?  És en aquest sentit que creiem que més enllà de l’Ordenança cal millorar 
pel bé de tots, no?, la relació i l’entesa entre determinades entitats i 
l’Ajuntament, no?  Entenem que tots hi hem de ficar una mica de la nostra 
part, però entenem des de la CUP que sí que no pot continuar així la relació 
entre ciutadania o una part de la ciutadania.  No dic que sigui dolenta la 
relació de la ciutadania amb el govern, ni molt menos, que no es malinterpreti, 
eh?, però sí que determinades entitats doncs hi ha una difícil relació amb el 
govern o amb l’Ajuntament que entenem que pel bé de tots sí que hauríem de 
millorar, no?, per aportar doncs positivament més coses i no caure a vegades 
doncs amb conflictes que entenem que s’han de superar. 
 
En aquest cas creiem que es poden millorar determinats punts d’aquesta 
Ordenança que, com es comentava, són l’article 3, el 22, el 25 o el 57, que fan 
relació, fan referència a les colònies de gats, a l’alimentació, a la gestió 
d’aquesta alimentació, etc., que creiem que amb relativament pocs canvis 
doncs podem arribar a consensos superiors i per tant amb més facilitat per 
tirar-les endavant, perquè són temes delicats, perquè la principal acció 
respecte aquestes colònies les fan determinades entitats animalistes i cal 
doncs fer un bon equilibri i arribar a una bona solució en aquest aspecte, no? 
O altres temes com la perillositat dels animals, que ja està regulat per altres 
instàncies, i que potser s’hauria d’ajustar més, però és en aquest sentit, no?  I 
també potser hauríem d’arribar també a afegir un nou apartat que contempli 
una mica més específicament potser la relació de les entitats que tenen... en 
el que l’Ajuntament deriva alguna competència o alguna acció, doncs bueno... 
regular-ho bé, no? 
 



 

 

 

 

  

Tenim temps, doncs; les ordenances no són inamovibles i poden rebre canvis 
i modificacions.  Ara s’obre un periode d’exposició pública, farem esmenes en 
aquest sentit en els articles que he comentat.  I bueno, i esperem que al final 
aquestes esmenes doncs puguin portar a l’aprovació definitiva amb el vot 
favorable de la CUP i també per tant animar també a tot el qui vulgui fer 
esmenes a fer-ne, perquè quedi una Ordenança finalment doncs més de 
consens, no? 
 
I sento també fer aquestes aportacions tard, però vull dir no sóc un gran 
coneixedor del tema i vaig aprenent amb el temps, i també els tempos que 
m’he trobat jo perquè fa escassament que estic a la Comisió són els que són i 
per tant tota la voluntat de treballar per aprovar-la.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Nosotros votaremos a favor de esta 
aprobación inicial, en primer lugar porque a nivel general vemos que se ha 
trabajado bien, que se han tenido en cuenta las aportaciones de todos los 
grupos.  Nosotros básicamente lo que sí que hemos aportado, por decirlo de 
alguna manera, es que bueno, claro, al final venimos regidos por una Ley 
superior que al final tenemos que desarrollar, y entonces muchas de las 
cuestiones de esta ordenanza de alguna manera ya venían un poco 
marcadas, ¿no?  Se hace un buen trabajo en lo que se refiere a proteger más 
los derechos de los animales y todas las cuestiones relativas a la tenencia 
responsable, a los cuidados, etc.  Había.. recuerdo que hubo alguna discusión 
sobre los núcleos zoológicos y como se regulaban, pero es verdad, hay que… 
al final es muy complicado regular a veces según qué cosas.  No es lo mismo 
tener diez pájaros que diez perros, por ejemplo, ¿no?  Por lo tanto sí que es 
verdad que la Ordenanza tampoco no podíamos exigir ir a regularlo 
absolutamente todo, porque hay cosas que las tenemos que dejar un poco 
también en manos también de los técnicos, que ellos también puedan actuar 
en función de cada caso.   
 
Y bueno, y luego sí que hay alguna otra cuestión que viene regulada por Ley y 
que nos puede gustar más o menos, pero nosotros decimos que sí que es 
verdad que aunque la Ordenanza para aprobarla inicialmente hay algunas 
cosas que a nosotros no nos acaban de gustar del todo, sí que es verdad que 
hemos visto que en general se podía aprobar y nosotros cuando en general se 
puede aprobar, pues hacemos un esfuerzo, renunciamos a algo de lo nuestro 
y por lo tanto votamos a favor. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  En primer lloc disculpar el regidor Juan Luis Ruiz, que ha estat el 
ponent en aquesta Ordenança, que es troba convalescent.  D’entrada el grup 
socialista doncs ens abstindrem en la votació d’aquesta Ordenança per dos 
motius.  Considerem que és necessari un nou marc regulador que reguli la 
tinença d’animals de companyia, la relació amb les entitats ciutadanes de 
protecció dels animals i el seu paper en aquest tema, i que protegeixi els 
ciutadans de les possibles molèsties, que controli de forma ètica i responsable 
doncs les diverses colònies urbanes i per últim i molt important, que es 
constitueixi com una eina eficaç de lluita contra l’abandonament dels animals. 
 
El segon motiu de la nostra abstenció és que malgrat que l’esborrany 
d’Ordenança doncs ha anat per la sexta versió finalment, i s’han introduït 
vàries esmenes del grup socialista que vam presentar, no s’han acceptat les 
esmenes principals, de forma que en aquesta versió doncs queda molt lluny 
dels objectius que consideràvem fonamentals i que en alguns casos doncs es 
podria generar conflictes entre la ciutadania. 
 
Hi ha quatre aspectes o mancances que volem remarcar en aquesta 
Ordenança.  En primer lloc creiem que no es considera ni es defineix el paper 
de les entitats protectores d’animals que han de tenir.  Malgrat això i en altres 
punts de l’Ordenança sí que s’exigeix, com per exemple en el tema dels gats, 
que l’Ajuntament demanarà signar convenis amb aquestes entitats en un tema 
que creiem que rebassa àmpliament les possibilitats de gestió del propi 
Ajuntament.  Les entitats, com passa amb la majoria de les Ordenances a 
grans ciutats, tenen un paper definit i són una part activa i interessada en tots 
aquells aspectes relacionats amb els animals.   
 
Un segon aspecte, per exemple en les colònies dels gats es defineix aquesta 
colònia com un indret on està treballant el personal, on el personal que sigui 
autoritzat és l’únic que podrà treballar-hi, i aquesta definició creiem que és 
errònia i que no respon a la realitat i que el que busca, el que creiem que 
passarà és que trobarà un conflicte amb les entitats que actualment són els 
únics que estan fent actuacions en aquest aspecte. 
 
Un altre aspecte, per exemple, és el nombre d’animals que està regulat a 
l’Ordenança.  Creiem que es produeixen algunes incongruències, per exemple 
que sigui legal tenir deu gossos mastins del Pirineu, és a dir, 800 quilos en un 
habitatge i no pas que puguin haver-hi onze gats, és a dir, uns 50 quilos.  



 

 

 

 

  

Creiem que doncs aquí sí que podríem haver afinat una mica més i parlar, per 
exemple, de mida, de condicions, de molèsties, etc. 
 
Creiem finalment que aquesta Ordenança no posa cap eina per lluitar contra 
el principal més important problema en la tinença d’animals, que és el seu 
abandonament, malgrat que nosaltres doncs vam presentar algunes esmenes 
que no van ser acceptades. 
 
I finalment, doncs, com ja he anunciat farem una abstenció en aquesta 
Ordenança. 
 
Hem estat treballant dues ordenances paral·lelament i en una doncs hem 
d’agrair doncs que s’hagi acceptat les al·legacions, les esmenes que hem anat 
presentant des del grup socialista, i en aquesta, doncs en un debat dels que 
vam tenir doncs sí que vull explicar que ens vam sentir una mica menystinguts 
en les aportacions que fèiem.  En aquest sentit, doncs en el procés que 
s’obrirà ara d’exposició pública no descartem presentar al·legacions que 
puguem debatre finalment. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyor Llobet.  Senyora Blanca Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, bé, agrair a tothom les aportacions que s’havien fet fins avui, les que han 
sortit aquí doncs les tindrem en compte, en la mateixa línia del que hem fet 
fins ara en parlarem.  I tot el que sigui enriquir el text que tenim en aquest 
moment, doncs benvingut sigui. 
 
En el tema de recordar vells temps que ha comentat la regidora d’Iniciativa, jo 
en aquest cas prefereixo en lloc de recordar, doncs oblidar.  Crec que 
l’important avui és aprovar un text que sigui consensuat entre tots, que és un 
pas endavant.  Oblidem els conflictes que hi ha hagut en el tema de la tinença 
d’animals, que han portat doncs a algunes situacions gens agradables per a 
algunes persones i per a algunes entitats.  En tot cas els temps van canviant, 
les situacions no són les mateixes i en algun doncs dels aspectes que calgui 
doncs rectificar és de savis.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Albà.  Si no hi han més paraules passem a la 
votació.  Vots a favor?  És que no estic dient... comencem de nou... Vots a 



 

 

 

 

  

favor?  Vots en contra?  Abstencions?  Gràcies.  S’aprova amb els vots a favor 
del Partit Popular i el govern i l’abstenció de la resta de grups.  Gràcies. 
 
Es vota la proposta, la qual queda aprovada amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (9) i PP (2) = 11 vots  
   Abstencions: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots  
 
 

URGÈNCIES 
 
ALCALDESSA 
 
Ara tenim... senyor secretari, tenim un punt que ve per urgència i una moció 
que ve per urgència.  Teòricament això s’hauria de fer al final de les mocions, 
però jo els hi proposo que ho fem abans de totes les mocions.  Estan d’acord?   
 
Per tant, ara primer el que faríem és... entenc que tant... senyor secretari, el 
punt que portem també s’ha de votar la urgència?  Per tant, proposo que 
primer votem la urgència del punt que fa referència a la intervenció de la 
piscina i el debatem, i després el tema de la moció, també votem la urgència i 
el debatem, abans de fer totes les mocions.  Els hi sembla correcte?  Ho fem 
així?  
 
Pues passem primer a votar la urgència del punt que contempla la intervenció 
de la piscina.  Pot llegir el punt, senyor secretari? 
 
SECRETARI 
 
No, si vols podem votar els dos de cop la urgència. 
 
ALCALDESSA 
 
O fem els dos, eh?  D’acord, doncs votem primer les urgències dels dos.  
Comencem per la piscina. 
 
SECRETARI 
 
Es tracta de votar la moció d’urgència amb relació a la intervenció de la 
concessió del servei públic municipal de la piscina coberta municipal al c/ 
Olivella.  Llegeixo el dictamen un cop estigui votada la urgència, no? 
 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Ho fem un cop estigui votada la urgència?  
 
A veure, aquí el que voldria expresa’ls-hi que la urgència ve donada a que és 
un procés que s’està portant amb uns terminis molt justos.  Hem anat lo 
màxim de ràpid que es pot anar administrativament, però fins avui no hem 
tingut al pas tota la documentació possible per portar-ho al Ple.  Donat que el 
que creiem, entenem que per interès públic interessa és que al més aviat 
possible es pugui arreglar la piscina, i ho voldríem fer aquest estiu per tal de 
que afectés al mínim el funcionament normal de la piscina, ho portem per 
urgència. 
 
Els hi sembla que votem la urgència d’això o hi ha alguna paraula?  Votem la 
urgència?  Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  Abstencions?  
S’aprova amb els vots a favor de tots els grups excepte l’abstenció del PSC. 
 
VOTACIÓ URGÈNCIA PUNT INTERVENCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL 
SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL: 
 
S’aprova la urgència amb els vots a favor dels grups municipals de CiU (9), PP 
(2), CUP (3) i ICV (2), amb un total de 16 vots, i les abstencions dels membres 
del grup municipal del PSC (7). 
 
 
ALCALDESSA 
 
Anem per tant per la següent moció, que és una moció dels grups de la CUP, 
Iniciativa i el PSC, per garantir el manteniment dels serveis, els llocs de treball 
i els drets laborals dels treballadors dels serveis de la neteja viària i la recollida 
de residus sòlids urbans. 
 
També aquí es tractaria en primer lloc de votar la urgència.  Algú vol defensar 
breument la urgència?  Gràcies. 
 
MARC FONT 
 
Creiem que... bé, sembla que parlo en nom dels tres grups i pràcticament es 
defensa per si sol la urgència amb tot el conflicte sobre l’empresa Valoriza. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a favor de la 
urgència?  S’aprova també per unanimitat. 



 

 

 

 

  

 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ PER GARANTIR EL 
MANTENIMENT DELS SERVEIS, ELS LLOCS DE TREBALL I ELS DRETS 
LABORALS DELS TREBALLADORS DELS SERVEIS DE LA NETEJA 
VIÀRIA I LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS: 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant passem a... farem primer el punt... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Li comentava si podia ser la moció dels treballadors de Valoriza, bàsicament 
perquè porten moltes hores i portem moltes hores en aquest ambient. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, no hi ha cap problema, eh?  Havíem dit de fer primer l’altre perquè és un 
punt de l’ordre del dia i també hi han persones de la piscina, però no hi ha cap 
problema, fem primer aquesta moció i ja està, adelantem.  Estic d’acord, cap 
problema.  Comencem per aquesta, doncs. 
 
 
El secretari fa constar, en relació amb aquests punts, que no ha pogut 
ser objecte d’estudi pormenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir 
l’assessorament jurídic de conformitat amb l’article 3.d) del RD 
1174/1987, de 18 de setembre, i als efectes d’allò que disposa l’article 
92.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat dels casos en què porti 
incorporat l’informe jurídic. 
 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP, ICV I PSC PER GARANTIR EL 
MANTENEMIENT DELS SERVEIS, ELS LLOCS DE TREBALL I ELS DRETS 
LABORALS DELS TREBALLADORS DELS SERVEIS DE LA NETEJA 
VIÀRIA I LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS  URBANS. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la moció següent: 
 
L’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, abans SUFI,  presta el servei 
de neteja viària i de la recollida de residus sòlids urbans a Vilanova i la Geltrú 
des del 1 de març de 2010, en règim de concessió administrativa. 
 



 

 

 

 

  

L’ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar el pressupost a través d’una 
qüestió de confiança vinculada a aquest pressupost, on hi havia una reducció 
del 10% de la despesa destinada al servei de recollida de la brossa i la neteja 
viària, el que representa una disminució de més de 600.000€. Aquesta 
reducció s’ha fet tot i que la taxa de les escombraries es va augmentar un 
1,5% l’any 2013. 
 
A partir de l’aprovació d’aquesta reducció del 10%, la junta de govern local 
aprova una proposta que comunica a l’empresa Valoriza  on consta la 
retallada fins als 630.712,62€, a canvi d’avançar certes partides previstes pels 
propers anys, de prescindir de serveis de reforç i d’allargar l’amortització de la 
maquinària.  
 
A partir d’aquí, Valoriza ha començat a negociar amb els treballadors 
l’afectació sobre les seves condicions laborals amb una proposta que trasllada 
tota la retallada sobre el seu sou. Davant la negativa dels treballadors a 
aquesta proposta, l’empresa va enviar set cartes d’acomiadament i va 
comunicar que n’hi hauria set més i una reducció de salarial del 30%. A 
instàncies de l’Ajuntament i gràcies a la mobilització dels treballadors, el 
passat divendres es van aturar aquests acomiadaments, sense tancar la porta 
a fer-los en un futur. 
 
Davant d’aquesta situació d’inseguretat per part dels treballadors i de les més 
que possibles afectacions negatives en dos serveis bàsics per la ciutat, com 
són la neteja viària i la recollida de la brossa, des dels grups municipals del 
PSC, ICV i la CUP, presentem al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Vetllar i garantir amb tots els mitjans a l’abast d’aquest 
Ajuntament, que no es produeixi cap reducció en els serveis que estaven 
determinats en el contracte de concessió. 
 
SEGON. Exigir per escrit a l’empresa Valoriza el compromís que no es 
perdrà cap lloc de treball dels existents ni es produirà cap reducció 
salarial ni cap pèrdua dels drets laborals dels treballadors adscrits a la 
concessió. 
 
TERCER. Exigir a l’empresa que reconegui i faci efectiu l’augment de 
l’IPC en els sous dels treballadors corresponent al 2,6%, tal i com marca 
el seu conveni. 
 
QUART. Davant l’incompliment del contracte, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú prendrà, de forma immediata, les mesures oportunes previstes i 
que corresponguin legalment. 



 

 

 

 

  

 
CINQUÈ. Acordar que un cop s’acompleixin els tres primers punts, es 
podrà obrir la possibilitat de negociar els dos d’anys d’allargament del 
període de la concessió a Valoriza pel servei de recollida de la brossa i la 
neteja viària. 
 
SISÈ. Traslladar aquests acords en el termini màxim de 24 hores a 
l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  En primer lloc, no ho he dit abans, els tres grups han retirat 
una moció cadascú per poder entrar aquesta.  Per tant, es retiren les mocions 
31, 34 i 39. 
 
Llavors, per fer l’exposició de la moció, qui la farà?  La senyora Sánchez? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Repartirem la intervenció entre els tres. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Ah, perdonin, aquí... se m’ha passat; en primer lloc hi ha una 
persona que ha demanat intervenir en nom dels treballadors, en nom del 
Comitè, i per tant... el president del Comitè, i en primer lloc, per tant li passo la 
paraula. 
 
JOHN FITGERAL FROSTE, EN REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS 
DE VALORIZA 
 
Gracias alcaldesa, buenas tardes.  Ante la ponencia presentada por… sobre 
los despidos y los recortes de los trabajadores de Valoriza por la CUP, por 
Iniciativa y los Socialistas, los trabajadores de residuos y limpieza viaria 
manifestamos lo siguiente: 
 
“Los trabajadores de Valoriza, empresa concesionaria de la recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y limpieza viaria del Ayuntamiento de 
Vilanova i la Geltrú se han manifestado ayer y hoy para protestar contra los 
despidos y la reducción de sueldos anunciados por la empresa. Estas son 
solo las primeras acciones que se llevarán a cabo en el marco de la 
movilización contra la pretensión de Valoriza de traducir en despidos y 
precariedad la reducción del 10% en el precio anual del contrato forzada por 



 

 

 

 

  

CiU, al frente del equipo de gobierno municipal. El comité de empresa 
(conformado por COBAS, CGT, UGT y CCOO) considera que el acuerdo entre 
Valoriza y CiU no tendrá validez jurídica hasta que no sea validado en este 
Pleno. 
 
Recortes que se traducirán en despidos 
 
En plena negociación del convenio, la empresa comunicó a los representantes 
de los trabajadores que ante los posibles recortes de CiU no firmaría las 
tablas salariales hasta que no se hiciera efectivo el acuerdo. Los comités 
declaran que la empresa envió la carta de preaviso de despido a siete 
personas (5 de limpieza viaria y 2 de RSU) y tenía previstos siete despidos 
más. Los comités de empresa han anunciado que si Valoriza no anulaba los 
despidos comenzarían una acampada el día 6 de mayo, y si las agresiones se 
mantenían el día 13 de mayo comenzarían una huelga indefinida.  
 
Los representantes de los trabajadores, que ante las amenazas de la empresa 
paralizaron la negociación del convenio, pusieron como condición para la 
reanudación de la misma: el cumplimiento de la revisión salarial del año 2012, 
la actualización en tablas salariales, el abono de los atrasos y la retirada de 
los despidos. 
 
En una reunión con el comité de empresa Valoriza ha anunciado hoy que 
retirará el preaviso de los despidos pero ha comunicado que los mantendrá si 
finalmente la reducción del precio del contrato del servicio se hace efectiva. 
 
Más impuestos por menos servicios 
 
Los representantes de los trabajadores también denuncian el engaño de CiU a 
la ciudadanía de Vilanova i la Geltrú. Pese a los recortes en servicios de 
limpieza de un 11%, el gobierno municipal ha subido el impuesto de residuos 
un 1,5%. La ciudadanía pagará más a CiU para la limpieza por menos 
limpieza. 
 
Según los representantes de los trabajadores, las movilizaciones son contra 
los despidos y la reducción salarial en Valoriza, pero también se movilizan por 
la estafa de CiU a la ciudadanía. Según afirman los representantes de los 
trabajadores, la tasa de residuos es un impuesto finalista y, por tanto, el 
Ayuntamiento debe destinar este impuesto a la recogida y eliminación de 
residuos. La información facilitada a los sindicatos muestra que la recaudación 
del impuesto de la recogida de residuos es mayor que los gastos del servicio. 
Si esto fuera así, CiU no tendría ninguna justificación para subir el impuesto 
un 1,5% ni para recortar el precio del contrato de RSU en Valoriza. 
 



 

 

 

 

  

Ante la sospecha de que CiU pudiera estar destinando dinero de la tasa de 
residuos a otras partidas presupuestarias, los representantes de los 
trabajadores han exigido al equipo de gobierno que desglose las cantidades 
cobradas con el impuesto y el costo de su servicio. Sin embargo, CiU hasta la 
fecha ha ignorado la petición de transparencia por parte de los representantes 
de los trabajadores. 
 
Los recortes en limpieza viaria se suman a los recortes de los 
presupuestos 
 
CiU gobierna en el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú en minoría (y muy 
minoritario). Previamente al acuerdo entre Valoriza y CiU, el equipo de 
gobierno logró aprobar por vía administrativa y sin ningún apoyo de los grupos 
de la oposición unos presupuestos con fuertes recortes para hacer frente a la 
deuda que el Ayuntamiento ha contraído a lo largo de los años con los 
bancos. 
 
Los sindicatos se están preparando para la movilización desde la aprobación 
de esos presupuestos, ya que entendían que los recortes presupuestarios se 
iban a traducir en despidos y empeoramiento de las condiciones laborales de 
los y las trabajadoras de los servicios municipales. Efectivamente, a pesar de 
la promesa de CiU que los recortes no comportarían ningún despido, una vez 
aprobados los presupuestos se produjeron seis despidos en el Ayuntamiento 
en otros servicios ajenos a la limpieza viaria, en forma de no renovaciones de 
contratos. Los representantes de los trabajadores denuncian que tanto las 
empresas concesionarias como CiU intentan servirse del lenguaje para 
enmascarar la realidad, al considerar que las no renovaciones no son 
despidos –para nosotros sí- ya que estas personas han perdido su trabajo y 
son víctimas del paro igualmente. 
 
No debemos, no pagamos 
 
COBAS, CGT, CCOO y UGT manifiestan que consideran inaceptable que CiU, 
al frente del equipo de gobierno, haya decidido que son los ciudadanos y los 
trabajadores quienes deben pagar la deuda de la administración local a los 
bancos. Afirman que no aceptarán ningún recorte en las condiciones 
sociolaborales de los trabajadores y las trabajadoras, ni ningún despido para 
pagar una deuda que la clase trabajadora no hemos contraído. 
 
Muchas gracias. 
 
(Aplaudiments) 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Moltes gràcies, senyor John Fitgeral.  Ara passo la paraula a la senyora 
Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Seré molt breu, bàsicament perquè compartim la intervenció.  Crec que 
després de la intervenció del representant dels treballadors, concretament del 
consens de tots els sindicats i dels dos comitès, de la CGT, de Comissions 
Obreres, de la UGT i de COBAS, demanant el que és clar: una, prou 
acomiadaments, que no hi hagi cap reducció de serveis, cap pèrdua dels drets 
salarials i laborals, i evidentment recuperar els endarreriments quan l’empresa 
doncs ha tingut la regulació de l’IPC, o sigui, la revisió de l’IPC en aquest 
mateix pressupost. 
 
I això és el que demana la moció, i això és el que bàsicament planteja aquesta 
moció, com una cosa que entenem justa, i com una cosa que sorprenentment 
ens estem trobant, i ja portem vàries vegades trobant-nos en aquest Ple que 
des dels grups de l’oposició hem de presentar de forma extraordinària, perquè 
diferents col·lectius de treballadors i treballadores ens vénen a demanar, i ho 
dic així, SOS davant d’una situació en la que es veuen, una –i deixin-m’ho dir 
així- doncs afectat en els seus llocs de treball, tot i la promesa de la senyora 
alcaldesa de que les retallades pressupostàries no afectarien als llocs de 
treball, ens trobem que hi han afectacions de llocs de treball, que hi han 
afectacions salarials i que hi han afectacions laborals.  Per a nosaltres això és 
afectació laboral, afectació, i el que vol dir també, i deixi’m dir que ens 
demostra dues qüestions, i deixi-m’ho dir així una mica cruament, és que el 
govern té un problema: o és que no sap negociar o és que realment té voluntat 
clara d’anar a renegociar i tocar llocs de treball.  Si no sap negociar, pues 
direm: bueno, pues és un problema d’incapacitat per la negociació i els hi 
prenen el pèl les concessionàries.  I en tot cas, si tenen voluntat clara, això ja 
en diríem... doncs ens sabria molt més greu, perquè vostès en tot cas han de 
defensar bàsicament els interessos de les persones, dels ciutadans i les 
ciutadanes i sobretot dels treballadors i treballadores de la ciutat de Vilanova. 
 
Deixi’m dir que en aquests moments el nostre grup es solidaritza amb tots els 
treballadors i treballadores, i ho volem fer a través d’aquesta moció.  I deixi’m 
dir-lis que és molt injust ètica i moralment haver-nos de trobar que... com ens 
hem trobat amb les treballadores de la neteja d’edificis públics que reben les 
cartes de preavís d’acomiadament, vint-i-una; com ens hem trobat doncs ara 
amb set treballadors i l’amenaça d’altres set, que en aquests moments 
d’angoixa ciutadana general, quan reps això i sabent quin tipo de col·lectiu hi 
ha, persones que estan treballant en el servei tant de neteja d’edificis públics 



 

 

 

 

  

com en el servei de recollida d’escombraries i el servei de neteja viària, doncs 
és molt dur.  I aquest patiment que se li està... no és just.  I per a nosaltres, 
com a grup municipal, és evident, evitarem i treballarem perquè no es produeixi 
cap injustícia i per tant hem proposat la moció conjuntament amb el PSC i la 
CUP, i evidentment doncs tindrà el nostre vot favorable. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Gràcies.  Primer de tot donar la benvinguda a tots els treballadors de la 
recollida de sòlids urbans i de neteja viària, tot i que porteu doncs unes 
quantes hores aquí, però ara doncs especialment donar-vos la benvinguda.  
Per a nosaltres sou treballadors d’aquest Ajuntament, ara esteu treballant per 
Valoriza, però en tot cas com a mínim des de la manera d’entendre-ho a la 
CUP, doncs sou tan treballadors municipals com els de qualsevol altre 
departament, perquè avui esteu per Valoriza però potser demà estareu per una 
altra empresa i tant de bo algun dia doncs estigueu treballant directament per a 
l’Ajuntament de Vilanova o per a alguna empresa municipal. 
 
Avui tornem a tenir la sala de plens plena de gom a gom, tornem a tenir la sala 
de plens plena de treballadors que veuen perillar les seves condicions laborals, 
i sobretot plena de treballadors que veuen valorar fins i tot el seu lloc de treball. 
 
No és el primer dia, desgraciadament, ja ho vem passar amb SELSA, vem tenir 
el problema també de les retallades amb els sous dels funcionaris, i doncs no 
ens estranyaria que després del que hem estat parlant avui dels centres 
oberts, doncs que properament també hi hagi un conflicte similar amb els 
treballadors de les ludoteques. 
 
Per tant, tornem a tenir una vegada més un problema amb un servei 
externalitzat.  I no ens cansarem de repetir-ho, que com a mínim nosaltres 
volem una gestió pública, volem serveis públics, perquè al final estem veient 
que tot allò que hem anat privatitzant, com a mínim en els darrers mesos, hi 
estan havent problemes.  No volem tornar a recordar el problema de SELSA, 
tornar a recordar tants altres problemes amb empreses externalitzades.  
 
En el cas de Valoriza, doncs bé, estem pagant un 10% d’IVA, estem pagant un 
altre 10% de benefici empresarial i de despesa de gestió a Valoriza, estem 
pagant un 20% sobre aquests 6.300.000 que està quedant ara, sobre els 7 



 

 

 

 

  

millons originals, estem pagant aproximadament 1.300.000 euros més del que 
val el servei.  D’acord, és una empresa, té de fer el benefici, però home, si ho 
fem nosaltres d’una vegada, si deixem de pagar el 10% d’IVA, si aquests 
diners que paguem com a benefici industrial doncs els aprofitem per millorar el 
servei, per millorar les condicions laborals dels treballadors, doncs com a 
mínim nosaltres seguirem estant en aquest camí i seguirem doncs presentant 
propostes per tal de que la majoria de serveis que es presten en aquest 
municipi, que són obligatoris que prestem, els prestem de manera pública. 
 
Aquest conflicte amb l’empresa Valoriza, però sobretot amb els seus 
treballadors, neix arran d’una retallada en el pressupost del 10% del que hi 
havia destinat per pagar la recollida de la brossa i per pagar la neteja viària.  
Bé, ens hi tornem a trobar, ja ens va passar amb la nova plica de Selsa.  
Primer es va reduir, abans de treure-la a concurs, se’ns va dir que no afectaria 
als treballadors, que no afectaria al nombre de treballadors, i al final doncs va 
acabar com va acabar.  Hi va haver un moment, com recordava ara la regidora 
Sánchez, que hi van haver 21 cartes d’acomiadament sobre la taula, i bé, ens 
dóna una mica la sensació a vegades de que primer retallem, passem la tisora, 
i després mirem a veure quin mal farem.  Perquè és clar, ens ha semblat una 
mica a mà alçada dir bé, retallarem un 10% i després comencem a negociar 
amb tothom a veure què suposa aquest 10%.  Entenem que una retallada tan 
important en un servei tan bàsic i sobretot que afecta a tants treballadors, 
doncs potser el procés podria haver estat a la inversa.  Primer anar a parlar, 
estudiar bé el tema, mirar quins inconvenients podia tenir, i després doncs en 
tot cas prendre la decisió, perquè el que estava clar és que els treballadors 
amb tot això rebrien; com a mínim aquesta seria la intenció de l’empresa.   
 
Una vegada s’han decidit aquests 700.000 euros, doncs sí, s’ha anat a parlar 
amb l’empresa i s’han reduït aquests 700.000 euros d’afectació sobre el servei.  
Primer s’ha reduït l’amortització sobre la maquinària.  Bé, això a l’empresa no li 
suposa res.  En tot cas... perdó, s’ha reduït... s’allarga l’amortització i per tant 
cada any és menor.  El que ens trobarem és que segurament doncs quan 
s’acabi aquesta concessió encara quedarà maquinària per amortitzar i 
l’empresa que entri l’haurà d’assumir i per tant l’Ajuntament l’haurà de pagar.  
Per tant, aquesta primera mesura a l’empresa no li suposa ni un euro. 
 
La segona mesura ha estat avançar les campanyes de conscienciació respecte 
a la neteja i la recollida de la brossa.  S’han avançat les campanyes per als 
propers 4 anys i s’han repartit en els propers 2 anys.  Això tampoc afecta gens 
ni mica l’empresa, perquè a més a més l’empresa ens cobrarà un interès per 
aquests diners que avança.  Per tant, tampoc assumeix absolutament res. 
 
Per últim es retallen els serveis extraordinaris, aquells serveis.... o la proposta 
que hi ha sobre la taula en els serveis extraordinaris, que són aquells serveis 



 

 

 

 

  

de reforços que es presten a l’estiu.  Per tant, en aquest cas una altra vegada 
deixarem de contractar gent, hi haurà més gent que no tindrà feina, però de 
nou l’empresa no assumeix absolutament res. 
 
Per tant, arribats en aquesta situació, a més a més hi ha sobre la taula 
l’allargament del contracte de l’empresa en dos anys.  Home, per una empresa 
que no ha assumit absolutament res, que segueix mantenint com a mínim a 
priori el mateix benefici i al revés, perquè encara aporta menys diners, perquè 
està pagant menys en sou, perquè està pagant menys en el tema de serveis 
extraordinaris, per tant encara augmenta la ràtio, si no hi ha cap més canvi, 
sobre el benefici respecte als diners totals de la concessió. 
 
I quina ha estat la resposta de Valoriza?  Doncs bé, aquests diners que queden 
després d’aquests canvis que hem plantejat, que són uns 315.000 euros, 
decidir que van tots absolutament, des del primer a l’últim euro, sobre els 
treballadors.  Aquesta és la proposta que hi ha ara mateix sobre la taula: 
reducció d’una paga i mitja sobre les quinze, que és un 10%; no reconèixer 
l’augment d’IPC del 2012, que és un 2’6 i que estava ja pactat; i a més a més 
congelació salarial sobre el 2013 i sobre el 2014.  Per tant, preveient –i ara 
tornem a treure la bola de vidre- un IPC del 2013-2014 del 2’6 o del 3, ens en 
anem pràcticament a un 18% de baixada de sou.  Doncs bé, home, són 
números comptats, eh?, 10% de la paga i mitja directament, 2’5 fan 12’5, i 3 i 
3, o si volen 2’5 i 2’5 són 5 més, són 17’5.  Si saben fer els números d’una altra 
manera, doncs ens els fan i ens els expliquen.  Aquest és el número que ens 
surt a nosaltres. 
 
A més a més, el que hi ha sobre la taula, si no s’accepta, que òbviament ha 
estat la primera resposta del sindicat.  Diu: no, mira, és que retallarem un 17%.  
Òbviament la primera resposta no s’accepta.  La primera contramesura ha 
estat set acomiadaments, set acomiadaments, i a més a més quan el comitè va 
i diu: no, no, si no traieu els acomiadaments no seguim negociant; la resposta 
és: bé, no patiu, aquests i set més que en vindran.  Doncs home, entenem que 
no és una negociació justa, que aquí el més fort està jugant les cartes d’una 
manera molt dura i per tant entenem que això no pot ser així. 
 
A més a més, no només és l’afectació salarial, tenim un problema sobre la 
qualitat del servei en aquest municipi.  Actualment doncs bé, està dintre d’uns 
cànons podríem dir acceptables, però és clar, com comencem a eliminar 
treballadors, com comencem a eliminar reforços, com ha dit abans el 
representant del comitè, és que  clar, al ciutadà li estem cobrant un 1’5% i li 
estem retirant serveis.  Anem amb compte perquè realment entenem que sí 
que hauria de ser una taxa finalista, que al final s’està pagant doncs per la 
recollida de la brossa sobretot, podria ser discutible si aquí també entra la 



 

 

 

 

  

neteja viària, però en tot cas home, el que no és normal és que apugem la taxa 
i en canvi reduïm el servei. 
 
I quina solució tenim davant d’això?  Doncs com dèiem abans, tenim una arma 
molt potent, que és la capacitat que tenim de poder allargar aquest contracte 
en dos anys.  La voluntat de la CUP seria no allargar-lo, arribar ràpid al final 
d’aquest conveni i municipalitzar el servei.  Ara bé, entenem que la situació és 
complicada, que la situació és límit i tenim aquesta arma per negociar.  Doncs 
bé, són 300.000 euros sobre un benefici sobre el paper, com a mínim de 
l’empresa, aproximadament d’un 10%, benefici més gestió.  Parlem de més de 
600.000 euros.  Doncs potser que negociem que l’empresa durant aquests 
propers dos anys, perquè el govern sempre ha dit que és una retallada per dos 
anys, doncs assumeixi aquests 300.000 euros a canvi d’allargar el contracte i 
que al final recuperi amb escreix aquests diners que ara està perdent.  
 
I si hem volgut presentar avui aquesta moció, tot i que alguna vegada se’ns ha 
dit que mentres hi ha negociacions és més contraproduent que traiem el tema 
aquí al Ple, una mica també és pels antecedents de Selsa.  Se’ns va explicar 
això, vem intentar no posa’ns-hi gaire, i ens hi vem posar a última hora i resulta 
que les treballadores de Selsa, les treballadores que menys cobren de totes les 
treballadores que treballen per a l’Ajuntament, se’ls hi va reduir un 10% el sou.  
Per tant, volem evitar que això torni a passar de nou, i per això avui doncs tres 
grups de l’oposició, conjuntament amb bona part dels treballadors, o com a 
mínim amb tots els sindicats, doncs hem consensuat i hem presentat aquesta 
moció. 
 
Per tant, la voluntat de la moció no és altra que garantir els llocs de treball, que 
donar suport a tots els treballadors en aquests moments que entenem tan 
difícils, perquè ens podem imaginar... bueno, crec que ni ens podem imaginar 
per on deuen haver passat els treballadors en la situació actual, en aquells set 
que els hi ha arribat una carta on se’ls hi deia que en quinze dies se n’anaven 
al carrer.  Per tant, mostrar tota la nostra solidaritat amb els treballadors. 
 
I per últim –no sé si em tocarà o no- dir que se’ns ha presentat una 
transaccional des del govern, no sé si... una transaccional des del govern que 
canvia un dels punts, on es diu, segons la transaccional, que no es perdrà cap 
lloc de treball dels existents i que en cap cas la reducció sigui superior als 
esforços i sacrificis que han fet tots els treballadors i treballadores municipals. 
 
Bé, el nostre parer –i creiem que és també el d’Iniciativa i del Partit Socialista- 
és no acceptar aquest punt.  Entenem per on va el govern, però també hem de 
tenir en compte que els treballadors que ara mateix treballen per a Valoriza, 
per desgràcia no són treballadors municipals, per desgràcia no són funcionaris, 
per tant entenem que igual que no tenen part dels mateixos privilegis, tampoc 



 

 

 

 

  

els hi podem fer recaure a sobre unes retallades que si no recordo malament 
des del govern es van criticar en el seu moment, la congelació salarial que va 
venir des de... dictada des del govern espanyol, la retirada de la paga 
extraordinària, i per tant entenem que fer passar pel mateix embut doncs en 
aquest cas un treballador d’una empresa privada que no té les mateixes 
condicions, doncs no seria de rebut. 
 
Per tant, doncs per acabar, acabar donant tot el suport als treballadors i 
gràcies per estar avui aquí. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Gràcies, gràcies alcaldesa.  En primer lloc saludar a tots els representants 
sindicals i als treballadors i complementar alguna de les coses i subratllar-ne 
d’altres que ha comentat el representant d’Iniciativa i de la CUP.  Nosaltres 
hem participat en l’elaboració d’aquesta moció i l’hem presentat conjuntament, 
perquè creiem que aquesta moció ens ofereix garanties, ofereix garanties, que 
és el que volem i és el que necessitem.  Garanties per a tres coses, una per no 
perdre llocs de treball, l’altra perquè no es perdin drets per part dels 
treballadors i l’altra per garantir un bon servei. 
 
I per què proposem una moció?  Doncs ho fem perquè no ens ha agradat com 
han funcionat alguns altres processos de relacions sindicals, de relacions entre 
empreses concessionàries i els treballadors, i el paper que ha tingut 
l’Ajuntament.  Ho deien abans: les ludoteques, la neteja d’edificis, alguns 
organismes autònoms.  I creiem que s’ha de fixar per part del Ple municipal 
una posició nítida respecte aquesta qüestió.  Perquè el sistema, si recorden, 
sempre és el mateix: es produeix una reducció, es diu que la reducció no 
provocarà acomiadaments ni pèrdues de drets dels treballadors, després es 
produeixen uns acomiadaments, després aquests acomiadaments 
l’Ajuntament, el govern municipal negocia amb l’empresa i els fa retirar –així va 
anar, exactament així amb Selsa- i després es produeix una negociació entre 
els treballadors i l’empresa i aquí és on volíem sobretot posar l’accent, per 
complementar alguna de les coses que comentaven els representants de la 
CUP i d’Iniciativa, i és que es produeix una negociació en la qual l’Ajuntament 
ha de tenir un paper actiu, perquè sinó es produeix una negociació que no 
existeix, que és falta, que no és veritat, que no hi ha tal negociació.  Perquè si 
la negociació és entre uns treballadors que guanyen 950 euros i se’ls hi diu: o 



 

 

 

 

  

et rebaixes el 10% el sou o en despedim a 21.  Això no és una negociació.   I 
no dic que ho fagi l’Ajuntament, ho fa l’empresa.  Però llavors l’Ajuntament, 
quan firmen, perquè els treballadors amb el pati que hi ha acaben firmant, no 
pot dir: “hi ha hagut un acord”.  Home, ben bé no és un acord, perquè els 
acords es fan quan existeixen condicions de mínima igualtat, de mínima 
competència entre uns i els altres per poder negociar, si hi ha un marge per 
negociar.  I aquesta condició d’igualtat en la negociació entre els treballadors i 
l’empresa, l’ha de garantir l’Ajuntament, l’ha de garantir necessàriament 
l’Ajuntament.  I és veritat, en el cas de Selsa estàvem parlant dels treballadors 
que menys cobren, els sous en la neteja i la recollida també són modestos, i 
per tant no poden estar sotmesos a més variacions. 
 
Recordo a més a més que negociacions n’hi han hagut moltes, i governs 
municipals anteriors han participat de les negociacions, activament, per intentar 
arribar a acords i per garantir drets, per garantir puges salarials, increments 
salarials, i per garantir condicions de treball.  Perquè és imprescindible que hi 
hagi el paper de l’Ajuntament, perquè sinó els treballadors senzillament no 
podran arribar a acords que tinguin la mínima dignitat que tots els qui som aquí 
presents diríem com a acceptables. 
 
Per tant, des d’aquest punt de vista pensem que és imprescindible que aquesta 
moció s’aprovi en la seva integritat i sobretot que el govern municipal tingui un 
paper actiu en la defensa d’aquests principis, en la negociació amb l’empresa, i 
per tant que participi activament en la negociació amb l’empresa.  Per tant, el 
que hi ha darrere d’aquesta moció és la garantia d’un bon servei, la garantia 
dels llocs de treball i sobretot la garantia dels drets dels treballadors i 
treballadores d’aquest servei.  Moltes gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Elena.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, primer de tot permeti’m que digui que hem votat la 
urgència perquè evidentment no volem defugir el debat, però el problema no 
neix avui, el problema ve de més endarrere, fa molts mesos que es va parlant 
de la reducció del 10% de Valoriza.   
 
I ara permetin que m’adreci dels tres grups que han presentat la moció, 
permetin que m’adreci a dos: Iniciativa i PSC.  Un pressupost alternatiu al del 
govern, del 31 de gener, on la xifra que posa de la plica de Valoriza és 



 

 

 

 

  

exactament la mateixa que proposava el govern, o sigui que Iniciativa i el PSC, 
el 31 de desembre, el 31 de gener, havia fet seu la reducció del 10%.  Perquè 
sí puja altres partides, eh?, per exemple puja la de Jardineria A, puja la de la 
Jardineria B i baixa material no sé què, però en canvi la de residus diu 
exactament la mateixa xifra que el govern proposava per Valoriza, és a dir, un 
10% de reducció.  I és més –no acaba aquí, eh?, és per això que estic 
sorpresa de la moció, de que vostès no hagin parlat en altres foros, sinó que 
s’hagin estimat més aquest-, estic més sorpresa encara perquè fan una 
proposta d’una partida de 480.000 euros que no se sap ben bé d’on els poden 
treure, però la posen i diuen: que aquesta partida vagi destinada a minimitzar 
l’impacte en drets laborals i salarials dels treballadors de: personal de neteja 
d’edificis, personal de jardineria zona A i personal municipal.  Ja em 
disculpareu, però no veig els treballadors de Valoriza per enlloc, eh?  Això 
d’entrada.   
 
Llavors clar, permeti’m que aquesta regidora estigui sorpresa i que contesti a 
parts, no?, i a pams.  Començaré per donar-li les gràcies al John, que jo sé que 
no és fàcil parlar en aquest Ple i ho ha fet força, força bé.  Però sí que li haig 
de dir que a mi encara no se m’ha demanat en cap moment, més enllà d’una 
conversa de no se’ns dóna documentació, no se m’ha demanat per escrit que 
nosaltres justifiquem el que rebem per IBI o el que rebem per brosses o el que 
rebem per no sé què, perquè no tinc ni idea si aquesta instància o aquesta 
sol·licitud ha arribat al govern per un altre mecanisme en el que jo no sóc 
conscient. 
 
Sí, senyor Elena, aquest govern està al costat dels treballadors des del primer 
dia, des del primer dia, interferint... interferint també, eh?, perquè es van retirar 
els acomiadaments.  Vostè pot explicar-ho com si fos una vinyeta de còmic, 
eh?, però es va intervenir perquè l’empresa va acomiadar i en aquell mateix 
moment es van paralitzar els acomiadaments.  I aquesta regidora va intentar 
retirar-los, no me’n vaig ensortir i al final, apel·lant amb l’alcaldessa, que sí que 
va aconseguir retirar tots els acomiadaments.  I a dia d’avui no n’hi han 
acomiadaments damunt de la taula, hagin arribat les cartes o no hagin arribat 
les cartes, no n’hi han acomiadaments damunt de la taula, perquè hi ha una 
acta de paritària que així ho diu. 
 
Clar, senyora Sánchez, jo sincerament, o sigui, és tan fàcil fer demagògia amb 
aquest d’això... és tan fàcil dir: és que el govern no se’n preocupa, o el govern 
el que vol són els acomiadaments.  És tan fàcil dir això!  Vostè es pensa que el 
govern, no aquest, no, ni aquest ni ningú, vol retallar o vol acomiadar o vol fer 
coses lletges?  No, vol fer coses com vostès: inaugurar auditoris, inaugurar 
centres cívics, inaugurar coses...  Aquest equip de govern també vol inaugurar 
coses, però miri, a aquest equip de govern li toca pagar –i ara permeti’m que 
sí, eh?, és veritat, torno un altre cop a un temps passat-, pagar tot el que es va 



 

 

 

 

  

fer amb diners que no es tenien.  I està obligat a quadrar, perquè miri, no parlo 
del passat, no parlo de la seva... de quan manaven vostès, parlo d’ara, que ja 
manàvem nosaltres: 25 milions en proveïdors vam haver de pagar l’any passat.  
Clar, proveïdors que també tenen treballadors al darrere, eh?, però miri, que no 
cobraven, eh?, des del 2008 eren factures acumulades.  I aquest govern les va 
pagar.   
 
Però per fer tot això, per poder pagar absolutament tot el deute que tenim 
sense queixar-nos, eh?, sense cap queixa, pagar-lo i treballar, clar, hem 
d’ajustar, hem d’ajustar.  I el que no diran els comitès ni cap treballador dels de 
Valoriza és que no els hi he dit des del primer moment que en aquesta època i 
en aquesta situació tan tan extrema, i tan de crisis absoluta pertot arreu, 
tothom ha de posar de la seva part.  I quan he parlat amb tots vosaltres sempre 
us he dit: tots heu de posar de la vostra part, Valoriza ha de posar de la seva 
part, l’Ajuntament fa el que pot i vosaltres també heu de contribuir. 
 
ALCALDESSA 
 
Demano, si us plau, que pugui parlar tothom.  Silenci, si us plau. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Ho van fer absolutament tots els treballadors municipals, que després em 
referiré al que han perdut en poder adquisitiu, i no d’ara, eh?, acumulat. 
 
És dolorós?  Evidentment que és dolorós.  Nosaltres, com a equip de govern, 
no podem proposar, no podem votar a favor... sí, tota la moció, la resta, eh?, 
no podem votar a favor a dir que no se us apliqui una retallada salarial.  I és 
molt dur, i us ho dic com us ho he dit des de fa quatre mesos, que ens estem 
reunint des del mes de gener, perquè no podem fer-ho d’una altra manera. 
 
També heu de ser conscients... i això ho reconeixereu, no sé si avui o aquí, 
però m’és igual, perquè jo això sí que sé que s’ha fet així.  La primera vegada 
nosaltres notifiquem el 10% i certament Valoriza aplica el 10% sobre retallades 
de sous.  Immediatament em veniu a veure els comitès, els sindicats, eh?, i em 
dieu: augmenta l’amortització.  El primer que vaig fer va ser calcular i dir: 
escolta’m, d’aquesta... augmentant l’amortització podem aconseguir això.  Un 
altre sindicat, i no diré noms, perquè després se m’enfaden, eh?, un altre 
sindicat em va dir: recupera totes les campanyes de publicitat i no sé què.  I 
així ho vam fer.  “Fes no sé què, fes no sé quants”, i ho vam recuperar tot, al 
límit de que la reducció queda en el 50%.  I jo què us vaig dir?  Hi ha marge, hi 
ha marge suficient. Aneu i negocieu, perquè si l’Ajuntament li dóna a la 
concessió dos anys de pròrroga utilitzeu aquesta pròrroga vosaltres per 
aconseguir que aquest impacte econòmic sigui el mínim.  I els que han estat en 



 

 

 

 

  

les converses, que són els que formen part dels comitès, m’haureu sentit que 
sempre he dit: “lluitarem perquè l’impacte salarial sigui el mínim”, i això és el 
que estem fent des del primer dia, impacte salarial mínim, mai de la vida, mai 
he dit zero, perquè això és impossible. 
 
Mira, quatre dates, o quatre dades.  Aquest matí em comentaven: sí, clar, 
compares amb els sous dels funcionaris... que no, no, no, comparo amb els 
sous de treballadors públics, eh?, tal i com ha dit el senyor Font.   Per a mi sí 
són treballadors públics, eh?, no seran funcionaris.  Aquí en tenim molts que 
no ho són de funcionaris, també són laborals.  Estan en la mateixa situació que 
ells, perquè la contrata se’n va, canvia d’empresa però els treballadors en bloc 
es queden, i per lo tant per a mi són tan municipals ells com poden ser els de 
VNG Aparcaments, com poden ser els de la Companyia d’Aigües, els de 
PIVSAM i els de qualsevol organisme autònom o empresa pública que tingui 
aquest Ajuntament, com també ho són els de CESPA, que l’any passat es van 
rebaixar el sou, eh?, i poques mocions.  Clar, com que aquests no van fer 
soroll... No, aquests ho van fer bé i aquests ho van fer ells s’ho van muntar i 
llavors no hi havien mocions, eh?  I com van fer els de l’IMET, i com han fet els 
de VNG Aparcaments.  I com han fet els de la Companyia d’Aigües, que 
recordo que és una companyia que té beneficis i també s’han baixat el sou, 
perquè han perdut tots una paga extra, i això és baixar-se el sou.  I a més a 
més han augmentat la seva jornada laboral. 
 
Per fer una comparació, perquè aquest matí em deia un: sí, home, amb qui 
compares?  Doncs mira, ho comparo amb la gent de la brigada, amb un operari 
que ve a cobrar pràcticament com el sou mig d’un de vosaltres, sigui recollida o 
sigui viària.  Al 2010 se’ls hi va baixar un 5% de mitjana el sou, i ja està, i vaig 
veure poques mocions.  Jo ja era regidora, en aquell moment en l’oposició.  
Vaig veure poca sensibilitat amb la baixada de... amb la reducció de sous en 
aquell moment només del funcionari, eh?, del personal públic, vaig veure, 
sincerament, jo que sóc treballadora pública, poca sensibilitat per l’equip de 
govern en aquell moment, poques mocions, diguéssim. 
 
Al 2012 se’ls hi ha tornat a baixar el sou, han deixat de cobrar una paga doble, 
i a més a més se’ls hi ha pujat la jornada laboral.  Treballaven 491 hores i ara 
treballen 643, 1.643, és a dir, 152 hores més i cobren de mitjana entre un 8 i un 
10% menys de salari que al 2009.  D’acord?  I això què vol dir?  Que jo estic 
contenta amb això i que dono aquestes dades i em quedo tan ample?  Perquè 
m’encanta, eh?, senyora Sánchez, acomiadar, reduir i maltractar els 
treballadors.  No, no, no, només us ho poso com a exemple perquè entengueu 
que la situació és molt dura i que el govern, si no estigués en la situació 
d’obligació de demanar-vos aquest esforç no ho faria, i no us puc demanar res 
més que el mateix que se’ls hi ha demanat a tots els treballadors i 
treballadores d’aquesta casa o d’empreses públiques i vinculades.  I si no es 



 

 

 

 

  

vol acceptar l’esmena, la transaccional, doncs cap problema.  Nosaltres a 
l’apartat dos votarem que no, perquè no podem fer-ho per responsabilitat i sí 
per solidaritat amb els altres 700 treballadors, també públics, també del sector 
públic, també de l’Ajuntament, que han patit totes aquestes rebaixes. 
 
I analitzant la moció –que ara no la trobo-, punt per punt, eh?, perquè hi ha el 
primer punt, el primer apartat diu: “garantir amb tots els mitjans a l’abast 
d’aquest Ajuntament que no es produeixi cap reducció en els serveis que 
estaven determinats en el contracte de concessió”.  Miri, nosaltres ja posarem 
totes les ganes, eh?, però el contracte ja ens va venir reduït.  Quan aquesta 
regidora va assumir la responsabilitat, el contracte, per un pacte que s’havia 
signat amb els treballadors de viària, ja estava reduït en serveis.  I per poder 
aconseguir les 35 hores que a dia d’avui fa el servei de viària, es van haver 
d’ajustar els serveis.  No entenc ara, perquè llavors també va haver-hi una 
moció i també va haver-hi molt de rebombori, perquè s’assumissin les 35 hores 
a canvi de reduir serveis.  No entenc ara, ara, que necessitem quadrar un 
pressupost, que miri, escolti’m, sigui dit de pas, està aprovat i és ferm, perquè 
no té al·legacions de cap mena, doncs ara no entenc on ve la... ens 
esparverem tots: “que no es redueixin serveis de la plica!”  Escolti’m, però si la 
plica nosaltres ja la vam heredar reduïda, perquè ja no es feien els serveis que 
estaven marcats en plica. 
 
Malgrat això, malgrat això, i permeti’m que sí que ho digui, perquè ho he dit 
sempre, els treballadors treballen i treballen molt bé, i Vilanova, a dia d’avui i 
amb les retallades que el govern proposa, perquè són necessàries per poder 
tirar endavant, no la via pública perquè estigui més o menys neta, sinó la ciutat, 
perquè això ho necessitem per tirar endavant amb aquesta ciutat, doncs miri, 
escolti’m, jo confio en la professionalitat d’aquests treballadors i no tinc el 
menor dubte de que això no tindrà repercussió a la via pública, per què?, 
perquè em consta que ells, malgrat la segona retallada, continuen tenint.  I és 
més, quan es va aplicar la segona retallada de serveis perquè ells tinguessin 
35 hores, la gent diu: ara Vilanova està més neta.  Doncs mireu, treballeu 
menos hores i la ciutat no ho ha notat. 
 
Nosaltres, ja li dic, el punt número 1 sí, sí, continuarem lluitant, però clar, que 
sàpiguen que la plica ja està reduïda, eh?, perquè res semblant al que era 
originalment.  Tota la resta no tenim cap problema en aprovar-ho i no tenim 
cap problema en aprovar-ho perquè escolti’m, tota la resta nosaltres ja ho hem 
fet.   Hem negociat des de... a peu de canó, des del costat dels treballadors, i 
amb ells, i fent cas de totes les propostes que... no, li comento perquè clar, 
com que m’ha dit que he d’intervenir i tenir una acció activa, doncs escolti’m, li 
comento, la tinc, la tinc activa, i des del primer dia, i fa quatre mesos.  Per això 
m’ha sorprès la urgència i a més a més m’ha sorprès el que vostès presentin 
un pressupost alternatiu amb la mateixa xifra sense donar cap alternativa de 



 

 

 

 

  

com compensaran els treballadors de Valoriza.  I miri, avui.. home, avui fem 
una moció al mes de maig dient: no, no, no es poden fer els retalls, els retalls 
que vostè veia molt i molt bé el dia 31 de gener d’aquest any.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Més paraules?  Bueno, el senyor Álvarez crec que 
hauria... 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies.  Per posicionar-me en... per posicionar el Grup Municipal 
Popular en aquesta qüestió.  Y empezaré, intentaré ser breve, aunque va a ser 
complicado ser breve. 
 
Primero de todo, desde hace tiempo que todos conocemos la problemática y 
yo personalmente estuve reunido el domingo de Pascua por la tarde con uno 
de los sindicatos.  Sí que es verdad que no nos hemos reunido con todos, pero 
estábamos tomando el pulso de lo que pensaba cada uno, y encuentro que 
aquí tenemos una situación delicada, tenemos una situación delicada porque 
claro, por una parte esto viene de dos grupos municipales que votan en contra 
de subir las ordenanzas fiscales y que no permiten unas subidas que a lo 
mejor podrían haber servido para destinar más recursos a esta contrata, y por 
lo tanto nos vemos obligados de alguna manera a tener que hacer algo, ¿no?, 
a recortar. 
 
Pero yo quiero empezar diciendo una cosa, que yo estoy de acuerdo con la 
señora Sánchez en esto, es que aquí nos tenemos que poner del lado de los 
trabajadores.  Y ahora les voy a decir, esto no es demagogia, yo entre Valoriza 
y los trabajadores yo quiero algo justo, pero yo siempre me encontraré al lado 
de los trabajadores.  El primero que se puso al lado de Valoriza es quien le dio 
la concesión, una concesión que digamos que algunos ya decíamos que no 
nos cuadraba –y no he dicho nada más-, que no nos cuadraba.  Señor Elena, 
señora Sánchez, ustedes votaron a favor de una concesión que no nos 
cuadraba, cuando me parece que nadie de los que estamos aquí duda ni un 
momento de lo bien que funcionaba Fomento.  Contra Fomento íbamos mejor, 
¿eh que sí?, estamos todos de acuerdo, ¿no?.  Pues hubo aquí un tripartito, en 
el que estaba PSC e Iniciativa por Catalunya, que votaron a favor de la 
concesión a Sufi Valoriza.  Y de aquellos barros vinieron estos lodos. 
 
Después, durante este tiempo que ha transcurrido hasta aquí, nosotros nos 
hemos preocupado, este grupo municipal se ha preocupado y la señora 
regidora puede dar fe, en bueno, diferentes circunstancias que se daban con 
esta empresa, con esta concesionaria, que a nosotros no nos acababan de 



 

 

 

 

  

gustar.  Creíamos que podían haber cuestiones que eran discutibles, y que 
bueno, al fin y al cabo pues no ha funcionado, es una concesión que no ha 
funcionado. Se crea un problema que nosotros en su momento –vean 
hemerotecas- ya dijimos, ¿no?  Nosotros de todas maneras sí que no 
queríamos tampoco, y podemos estar equivocados, pero no queríamos 
tampoco intervenir en medio de una negociación, aunque sí que creemos que 
el equipo de gobierno, todo el Ayuntamiento en general tiene que estar 
apoyando a los trabajadores, ¿no?  Pero sin intervenir demasiado en la 
negociación.   
 
Pero mire, también les diré otra cosa, esto tiene que volver… tenemos que 
mirar para atrás también.  Nosotros no nos hemos cansado de repetir y yo 
mismo se lo he dicho muchas veces, que los ayuntamientos están concebidos 
para unas cosas determinadas, que ya se establecen por el… y esta es una de 
ellas.  Y a mi me parece que en esto sí que no se tendría que recortar 
absolutamente nada.  Ahora bien, ahora bien, si durante muchos años no 
hubiésemos jugado a que los ayuntamientos, desde los ayuntamientos hacer 
múltiples cosas que no nos corresponden y que no tendríamos porqué gastar 
dinero en ellas y hubiésemos sido también un poco más austeros, a lo mejor 
no nos encontraríamos con este problema. 
 
Yo, nosotros… excepto la abstención del punto dos, tal como está, porque 
creemos que algo se tendrá que negociar, algo tendrán que negociar y a algún 
acuerdo tendrán que llegar, aunque nosotros le tengamos que respaldar.  El 
resto lo podemos votar a favor.  En el punto número dos nos abstendremos, tal 
como está, porque algo tendrá… habrá que renunciar.  Y quiero recordar de 
todas maneras -y perdonen que me repita, pero lo tengo que decir-, el origen 
de todo esto es la concesión a Valoriza votada por Iniciativa per Catalunya, 
Partit Socialista, cuando entonces los trabajadores, que ya entonces aquel día 
estaban en este Pleno, y algunos de los que estaban aquí también lo avisaron, 
ya temían que esto podía ocurrir.  Porque hay que tener memoria, pero hay 
que tener memoria no de dos meses para atrás o de cuatro, hay que tener 
memoria desde que empieza el problema.  Esto es todo. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Obrim una ronda d’intervencions.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ  
 
Senyora Glòria, vostè fa trampa.  A mi m’acusarà de demagògica, però vostè 
fa trampa.  I fa trampa per vàries qüestions.  Primer, el 31 de gener nosaltres 



 

 

 

 

  

vam presentar una proposta de pressupost alternatiu, quan en cada una de les 
comisions informatives en les que se’ns deia, i preguntàvem concretament: “la 
reducció de Valoriza tindrà afectacions sobre llocs de treball?”.  Responia la 
senyora alcaldesa a la Comisió Informativa d’Hisenda i Serveis Personals, i 
vostè a la seva Comisió: “No hi haurà afectació de llocs de treball, no hi haurà 
afectació”.  Per tant, nosaltres vam deixar la partida, perquè vostès garantien 
que no hi ha afectació de llocs de treball.  I on vam posar i ampliar partides en 
el pressupost alternatiu?  En aquelles que ja constatàvem que hi havia 
afectació de llocs de treball.  Per tant, fa trampa. 
 
Segona, i també segueix fent trampa, perquè avisa i comuniquen a l’empresa 
la reducció del 10%.  Home, i l’han de venir a veure els sindicats, un a un, i dir-
li: “mira, negocia la pròrroga, dos anys, negocia dos anys l’amortització de la 
maquinària”.  Han de ser els sindicats que li fagin propostes al govern perquè 
l’impacte no sigui de 630.000 euros i quedi en 300.000? 
 
(Aplaudiments) 
 
Per tant, no acusi a qui no és demagògic i que ha estat dient: “és evitable, 
inclús amb una reducció pressupostària, que hi hagi afectació de llocs de 
treball”.  I això ho continuem defensant els homes i les dones d’Iniciativa i en 
aquest cas amb els grups de la CUP i del PSC. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, molt ràpid, perquè crec que està tot dit.  El qui dóna les concessions és 
una comisió, la qual la formen uns tècnics que fan un informe.  A veure si ens 
entenem.  Perquè no s’adjudiquen pels governs, almenys a l’Ajuntament de 
Vilanova, amb els diferents governs que jo he conegut.  Tu, tu, tu... no, això 
s’ha sabut d’altres llocs que passava.  A l’Ajuntament de Vilanova amb cap 
govern això ha passat.   Els informes tècnics determinen qui és el guanyador 
amb punts, i el que guanya és el qui vota el Ple municipal, derivat justament del 
que diuen els informes tècnics.  Perquè sinó el qui vota en contra, si el Ple 
municipal vota en contra incorre en prevaricació, si els qui perden recorren. 
 
Però escolti, jo no defensaré Valoriza, ja que veig que vostè defensa Fomento.  
Home, la sensibilitat de Fomento pels treballadors és perfectament descriptible 
en aquesta ciutat també amb relació a les treballadores de neteja d’edificis, 



 

 

 

 

  

sense anar més lluny.  Per tant és igual, és igual quina és l’empresa, perquè 
totes les empreses el que van és a maximitzar els beneficis i a mantenir els 
beneficis que tenen previstos, i a intentar imputar allò que perden en els 
treballadors o altres circumstàncies.  I aquest és el debat de fons.  El debat de 
fons és si en aquesta negociació garantim el servei, però sobretot els drets i els 
llocs de treball dels treballadors que estan treballant a Valoriza fent el servei 
públic de neteja i de recollida. 
 
Ha contestat la Iolanda Sánchez, la senyora Sánchez amb relació a lo del 
pressupost.  Perquè si sabia vostè que havien afectacions en els llocs de 
treball i diu que ja ho anava dient a tothom, per què no ens ho va informar a les 
comisions informatives quan li preguntàvem?  Perquè s’havia d’aprovar el 
pressupost, clar, i buscava el suport d’algun grup i no podia di’ls-hi el que 
potser vostè ja sabia i no ens deia, i és que  hi havia afectacions en els llocs de 
treball.   
 
El que sí que vostè no aconseguirà em sembla res és intentant enfrontar els 
treballadors municipals amb els treballadors de les empreses de serveis, que 
això és el que ha intentat fer en la seva intervenció i això és molt lleig.  Perquè 
els treballadors municipals en aquesta ciutat, quan han perdut drets ha sigut 
amb el seu govern, i quan han perdut drets han sigut pels Decrets del govern 
de vostès i de vostès, i dels governs de l’Estat, dels governs de la Generalitat.  
No dels governs municipals.  Quan han perdut drets amb els governs 
municipals han sigut quan governaven vostès.  Per tant, des de la perspectiva 
d’intentar enfrontar els treballadors municipals, com estan fent des de fa temps 
amb les empreses de serveis, aconseguiran el mateix fracàs que ha estat 
intentar sempre enfrontar uns amb els altres per intentar aprovar les seves 
coses.  I no es sorprengui tant de la meva queixa i de la nostra reivindicació.  
No s’ha de sorprendre tant que ens molesti que s’acomiadi gent amb la seva 
passivitat, perquè nosaltres, amb tots els errors quan governàvem, no es 
despedia gent, i aquesta és la legitimitat. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Miri, té raó senyor Elena, no es despedia gent, no es 
pagava i com que no es pagava es feia bola i llavors bueno, doncs miri, no li 
pagàvem amb ningú, perquè les petites empreses, els 25 milions de proveïdors 
que vostè va deixar per pagar com a màxim responsable d’aquesta 



 

 

 

 

  

administració, també tenen treballadors al darrere, o què es pensa, que aquells 
viuen de l’aire?, o no?  Doncs moltes petites empreses van tancar com a 
conseqüència de la falta... abans es parlava de la liquiditat i de- no sé què, de 
la falta de liquiditat i de pagament d’aquest Ajuntament.   
 
Però miri, escolti’m, jo no he intentat enfrontar ningú i només he posat un 
exemple, i el que he fet ha sigut posar un exemple dient: tots els treballadors 
municipals vinculats d’una manera directa amb l’Ajuntament o d’una manera 
indirecta a través d’un organisme autònom o d’una empresa pública, han baixat 
el sou.  I bueno, vostè diu que els treballadors mai sota governs nostres... miri, 
escolti’m, al 2010 estava l’Il·lustríssim President Montilla, i va ser el que va 
signar el Decret de... perdoni, no, no, vostè està dient: amb ajuntaments del 
nostre color.  Home, ha parlat del PP que mana a Espanya, no ha manat mai 
de la vida a Vilanova el PP.  Ha parlat de les retallades del PP i de les 
retallades de Convergència.  Doncs escolti, miri, el pioner en tot això va ser el 
president Montilla, al 2010, que als funcionaris ens va baixar de mitjana un 5%.  
Però miri, jo no tinc ganes de dir qui és més dolent i qui és no.  A mi m’han 
acusat de fer trampes, m’han acusat de voler d’això... miri, m’és igual, perquè 
no vinc a defensar-me de res, perquè jo tinc la consciència molt tranquil·la.  He 
fet tot el que he pogut i he continuat treballant al costat dels treballadors, i 
demà ho continuaré fent, eh?, perquè no es pensi que no passa absolutament 
res.  Ells fan el seu paper i demanen, i és legítim, i nosaltres hem de di’ls-hi la 
veritat.  Si negocien una baixada del sou, un ajust econòmic, no hi hauran 
acomiadaments. 
 
I ara m’adreço amb vosaltres: no n’hi han d’acomiadaments.  I això vosaltres, 
ara que ja no els teniu, no ho valoreu.  Però recordeu quan veníeu aquí l’altre 
dia i encara estaven vigents els set acomiadaments.  I dos-centes trucades de 
telèfon.  Era festa a Madrid, ho recordeu?  I vam aconseguir retira’ls.  Llavors 
estàveu molt contents.  No val ara, ara no val dir: ah, no acomiadaments.  No, 
no n’hi han d’acomiadament.  Què us he dit des del principi?  Des del principi 
us he dit: us heu d’abaixar una mica el sou, i cadascú ha de posar de la seva 
part.  I una paga i mitja.  No ho sé, negocieu, negocieu amb l’empresa.  
L’empresa no negocia?  Molt bé, doncs nosaltres tornarem a intervenir, però el 
que està clar és que si per la banda dels treballadors no hi ha un ajust 
econòmic, això no sortirà endavant. 
 
I senyora Sánchez, jo no faig trampes.  Miri, tindré molts defectes, eh?, i a 
vegades potser dic les coses no amb el to adequat i no convé, i a vegades 
doncs miri, em disparo i dic coses que... però mai de la vida, mai de la vida 
menteixo.  No sé si és perquè miri, sóc així, no sé mentir, se’m nota, eh?, quan 
menteixo, i llavors no menteixo mai.  I no faig trampes mai.  Aquest ha sigut un 
dels problemes que m’ha () a la vida, m’entén?, perquè sempre vaig de cara, 
mai no vaig d’esquenes i faig trampes.  I quan jo deia: “no afectarà als llocs de 



 

 

 

 

  

treball”, cony, és que no els afectarà.  Ara, no vaig parlar mai de la mida del 
sou.  Perdonin, però jo sí que podria fer una altra reflexió.  Si vostè va creure 
que es podia baixar un 10% de la plica i que els treballadors continuarien 
treballant i cobrant exactament el mateix, sincerament, sincerament és que 
vostè viu, no sé, en el mundo de los osos amorosos, eh?, perquè en el dia 
d’avui, avui, a dia d’avui quina empresa, quina empresa no... que està amb 
problemes o que ha de reajustar els pressupostos, no baixa els sous dels seus 
treballadors.  Sincerament, eh?, em poden dir... i m’és igual, eh?, miri, si vostè 
em diu mentidera i em diu que intento enfrontar treballadors amb no sé què i 
sóc la... no sé, satanàs reencarnat, i amb això aconseguim solucionar el 
problema, escolti, miri, ja assumeixo el rol perquè no em vindrà d’aquí.  Ara, el 
que sí està clar i el que no val és enganyar i jugar amb la gent, i el que no cal 
és dir mentides, i el que no cal és donar esperances, perquè clar, ells escolten 
el que volen sentir.  I vostès tenen responsabilitats perquè formen part d’un 
Ajuntament.  No de l’equip de govern, no.  Ja assumeix la responsabilitat 
l’equip de govern, que és qui fa la iniciativa, però vostès també són 
responsables, els 25, com li agrada dir al senyor Claver, som l’Ajuntament.  
Doncs l’Ajuntament és responsable i vostès saben perfectament que no n’hi 
han de diners per pagar i que podem pressionar l’empresa, evidentment, però 
que això passa com va passar pertot arreu, com ha passat a totes les 
empreses públiques, en tots els organismes autònoms i a la pròpia casa, per 
reajustar una part del salari.  I ei!, no els hi estem demanant que la facin de per 
vida, com han fet molts, estem demanant dos anys, eh?, que això té un termini, 
dos anys, tretze i catorze.  I això és el mateix que deia al gener, per això m’he 
sorprès de la urgència, el mateix que deia al gener, el mateix que deia al 
febrer, el que he dit al març, a l’abril i ara que estem al maig.  I clar que m’he 
reunit amb els treballadors i he esperat que ells em donguessin propostes, 
perquè de l’oposició, perdoni’m, no n’ha vingut ni una de proposta per aviam 
com minimitzaven això.  Jo sí que he anat a tot arreu explicant-ho, però escolti, 
miri, un pressupost on en donaven la quantitat que nosaltres proposàvem com 
a bona i que el raconet que fèiem, doncs miri, per no sé qui, per no sé quants... 
ara, no pels de Valoriza.  Doncs escolti, miri, clar, poques oportunitats teníem.  
Ens hem enfiat dels treballadors que coneixen l’empresa bastant més que jo.  
 
I disculpi, senyor Elena, jo cada cop que em reuneixo amb ells ens diuen 
sempre, i de forma sistemàtica, amb Fomento això no passaria.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Senyor Rodríguez. 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per completar la primera intervenció del meu company amb relació 
en aquesta qüestió i també contestar alguna de les coses que s’han dit.  Una, 
la primera qüestió, no es tracta tant de si una empresa o una altra empresa, 
que si aquí que si allà, però sí que és cert que quan es va proposar 
l’adjudicació, i parlo de la decisió política que s’adopta en aquest Ple, en la que 
uns voten a favor, altres voten en contra o s’hi abstenen, i s’utilitzen uns 
arguments, i un dels arguments que algun dels grups –nosaltres- vam posar al 
damunt de la taula, era que la conflictivitat laboral en una determinada 
empresa, que és la que ara té la concessió, era preocupant en aquell moment, 
cosa que també expresaven en aquell moment els treballadors.  Aquí no es val 
a dir que si una empresa és millor, l’altra, no sé què... no, és un fet constatable 
i real que vàrem dir això perquè realment en aquell moment la situació era 
aquesta. 
 
La segona qüestió, senyor Elena.  Jo ja sé que les relacions entre el PSC i el 
PSOE no passen per un massa bon moment, no?, ja ho sabem, no?, però 
escolti’m, la primera retallada en els treballadors públics la va fer un govern del 
PSOE, un govern del senyor Zapatero.  Ho dic perquè vostès aquí pim pam, 
pim pam, comencen a repartir culpes, i la primera rebaixada de sous a 
treballadors públics la va fer un govern del Zapatero, revalidada en el Congrés, 
per cert per 25 diputats del PSC, que llavorens encara es portaven bastant 
més bé que el que sembla que es porten ara. 
 
Però permetin-me... mirin, si volen, una proposta.  Els tres grups que han 
presentat la moció tenen majoria absoluta en aquest Ple, tenen majoria 
absoluta en aquest Ple, i jo el que els hi proposo –també els hi diré què farem 
nosaltres, eh?, si vostès fan això-, però jo el que els hi proposo és que vostès, 
que quan es van debatre les Ordenances fiscals –la CUP no, PSC i Iniciativa-, 
que quan es van proposar les Ordenances fiscals van demanar un increment 
de taxes i impostos zero, ara proposin un increment de taxes o d’impostos 
suficient com perquè no s’hagi de retallar la concessió de recollida 
d’escombraries i neteja viària.  Vostès tenen majoria absoluta, ho poden fer; 
facin-t’ho, facin-t’ho.  Nosaltres no els hi donarem suport i n’assumirem les 
responsabilitats que això té, però aquí el que no s’hi val és a dir: escolti’m, que 
no es pugin impostos i que no es retalli, perquè al final és un joc que hauria de 
ser de suma zero.  Perquè quan no és de suma zero, què passa?  Que arriben 
factures per valor de 25 millons d’euros pendents de pagar.  A qui?  A 
treballadors, eh?, darrere de les empreses també hi han treballadors de les 
empreses proveïdores de l’Ajuntament, i de les empreses que han construït 
equipaments per a la ciutat.  També hi han treballadors, també hi han 
treballadors.  Per tant, home, jo crec que segons quins discursos val la pena 



 

 

 

 

  

que –insisteixo, eh?-, si vostès tenen aquesta solució, pues adoptin-la, 
insisteixo, tenen majoria absoluta.  
 
I per acabar.  Escoltin-me, m’adreço al govern, jo crec que si hi han 
possibilitats d’intentar evitar que hi hagin acomiadaments i que hi hagin els 
menys danys laborals possibles amb un estalvi, que és el que acaba 
interessant a tota la ciutat.  Dic a tota la ciutat perquè si hi hagués un increment 
d’impostos per mantenir el preu de la concessió, aquest increment d’impostos 
l’acabarien pagant tots els ciutadans, els que tenen feina i els que no tenen 
feina.  I els que tenen feina ja han vist el seus salaris ja retallats per altres vies.  
Per tant, crec que s’ha d’intentar explorar qualsevol possibilitat que hi hagi 
d’intentar arribar a un acord que sigui satisfactori per a les tres parts, per als 
treballadors i per l’empresa, també per a l’Ajuntament.   
 
I per tant, a l’Ajuntament i al govern el que els hi demanem és participació 
activa en aquesta negociació i fer de mediació entre treballadors i empresa, 
amb l’objectiu de que no es perjudiquin els treballadors, de que l’empresa 
tampoc resulti perjudicada, i en la mesura del possible que es compleixin els 
objectius econòmics que té aquest Ajuntament i marcats en els seus 
pressupostos.  Que ens agradaran o no.  Nosaltres no els vam votar, com 
ningú de l’oposició, però estan aprovats i estan vigents i per tant s’han de 
complir.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Simplement és per entrar i en tot cas el Santi té molt bon record dels plens, 
però en tot cas del Ple d’Ordenances fiscals i de la proposta que va fer 
Iniciativa per Catalunya Verds doncs crec que va totalment.. o estàs totalment 
equivocat, perquè en tot cas nosaltres vam proposar un increment superior al 
que va proposar tant el PP com la CUP, que finalment és el que va possibilitar 
l’aprovació d’Ordenances fiscals, i bàsicament en el tema d’escombraries 
proposàvem que l’actual nivell de cobertura per a la ciutadania que està entre 
el 40-50%, arribés al 60%, per tant un increment important de la taxa 
d’escombraries que proposàvem com a formació política o proposàvem que 
l’IBI s’incrementés substancialment superior, i saps perfectament que sobretot 
a les rendes, o en tot cas als IBIs importants de la nostra ciutat.  En tot cas per 
matitsar que el grup municipal d’Iniciativa sempre va fer una proposta 
d’Ordenances fiscals incrementalista i de pujada d’impostos. 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies a tots.  Sí... 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, perquè... per al·lusions, perquè em parlava de Madrid i de Catalunya.  Jo 
faig referència a Vilanova i el que dic és que de les administracions de la 
Generalitat i de l’Estat ens han vingut retallades obligades per Decret, que per 
Decret hem hagut de complir.  És a dir, quan s’ha tret la paga extra per un 
Decret del Ministeri, del govern central, per obligació els has d’aplicar, i per tant 
no és una decisió del govern municipal, és una decisió que el govern municipal 
té l’obligació legal de complir.  Parlava del nostre ajuntament i les retallades als 
treballadors públics i a les empreses de serveis han vingut notablement 
incrementades amb aquest govern municipal.  És la meva apreciació i crec que 
és compartida per més gent, no per tothom, per més gent, i aquesta era la 
meva apreciació.   
 
Respecte de les empreses que tanquen perquè l’Ajuntament no paga, vostès 
en tenen coneixement d’algunes que el senyor Rodríguez en algunes ocasions 
li ha fet avinent, que després van haver de tancar com a conseqüència de que 
el govern municipal seu no pagava i va haver-se de donar el servei que 
prestava aquesta empresa amb una altra més gran, que sí que va poder 
assumir les despeses.  Estem parlant de la neteja d’edificis, estem parlant 
d’una empresa de la nostra comarca. 
 
Finalment, al final les coses són de credibilitat, i això va per barris i cadascú es 
creu el que es creu, però jo el que sí que afirmo és que en el govern municipal 
en el que jo vaig ser alcalde, en aquesta ciutat no s’acomiadava ningú de les 
empreses de serveis, i que jo els hi demano que vostès vetllin perquè això no 
passi i pels interessos dels treballadors dels serveis municipals.  I amb això 
estic segur que estarem tots de la mà.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Elena, continuarem vetllant perquè sigui així.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Només per fer una breu intervenció.  No hem volgut entrar en aquest debat 
paral·lel o tangencial del “i tu més”, però en tot cas només per fer algunes 
apreciacions.  Quan es deia que s’havien retallat amb la gent treballadors 
d’Aigües, d’Aparcaments, amb funcionaris, home, recordar que ens venien 
obligades.  Podem estar més d’acord –no entraré ara en qui ho va fer, qui no 



 

 

 

 

  

ho va fer, si van ser els uns, si van ser els altres-, però en tot cas venien 
obligades.  Entenem que en aquest cas, com a mínim no ens vénen obligades 
per una instància superior i com a mínim aquest grup municipal mirarà de no 
col·laborar en la devaluació encoberta doncs que hi està havent en aquest país 
pel que fa a sous, però no pel que fa a l’IPC. 
 
Per altra banda, i com que ha sortit el tema de quan es va adjudicar aquest 
concurs, quan es va aprovar, dir que nosaltres hi vem votar en contra i que el 
nostre argument va ser molt clar, va ser de que volíem que el servei fos 
municipalitzat.  Nosaltres seguim estant en aquesta posició, seguim demanant 
això i per tant doncs aquest fet d’externalitzar, d’externalitzar amb grans 
empreses constructores, d’externalitzar amb una empresa ni arrelada al 
territori, que li importa ben poc Vilanova i la Geltrú, que segurament no saben 
ni on està al mapa, però que únicament doncs van per tot el país, per tot l’Estat 
espanyol com a mínim, i per tant també per extensió desgraciadament aquí, 
doncs van per tot l’Estat buscant a veure a quins ajuntaments es poden 
presentar a concurs, si poden anar rascant de 10% a 10% en benefici, de 
600.000 en 600.000, i que per tant doncs estem finançant entre tots doncs 
aquestes grans empreses, la veritat, amb molt poca sensibilitat social. 
 
Per tant, doncs dir això, nosaltres seguirem en el mateix lloc i tant de bo algun 
dia no haguem de parlar de que tenim serveis essencials per a la ciutat 
subcontractats amb aquestes empreses.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments) 
 
ALCALDESSA 
 
Passem a la votació.  Separarem, votarem junt primer el punt 2, el punt segon, 
i després els punts 1, 3, 4 i 5, si els hi semblen.   
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
És un tema que no havíem parlat, si aceptem la votació separada. 
 
ALCALDESSA 
 
Normalment, si no ho accepten...  
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, sí. 
 
 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé, moltes gràcies senyora Sánchez.  Per tant, votem primer el punt 
número dos.  Vots a favor del punt número dos?  Vots en contra?  
Abstencions?  S’aprova el punt número dos amb els vots a favor del Partit 
Socialista, d’Iniciativa i la CUP, el vot en contra del govern i l’abstenció del 
Partit Popular. 
 
Vots a favor del punt número 1, 3, 4 i 5?  Bueno, i 6, sisè?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Molt bé, moltes gràcies. 
 
 
La moció queda aprovada amb el resultat següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 2:  Vots a favor: PSC (7), CUP (3) i CIV (2) = 12 vots 
    Vots en contra: CIU = 9 vots 
    Abstencions: PP = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 3, 4, 5 I 6:  S’aprova per unanimitat dels presents = 23 
vots 
 
ALCALDESSA 
 
Parem cinc minuts... no, a veure, hi han persones aquí que estan esperant per 
altres mocions i per tant jo crec que hauríem... fem la moció... la intervenció de 
la piscina, que tenim gent esperant, i després fem els cinc minuts de parada.  
D’acord?  Fem un punt més, fem la moció de la piscina. 
 

URGÈNCIA 
 
INTERVENCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE 
LA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DEL CARRER D’OLIVELLA, S/N, DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Antecedents de fet: 
 
I.- L’alcaldessa, en data d’11 d’abril de 2013, va dictar un Decret amb la part 
dispositiva següent: 
 



 

 

 

 

  

“PRIMER. Requerir l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, entitat 
concessionària de la piscina municipal coberta al carrer d’Olivella, s/n, de 
Vilanova i la Geltrú, perquè en el termini de 15 dies presenti el projecte 
executiu que permeti l’execució de les obres necessàries per a la 
resolució de les patologies estructurals detectades segons es detalla a 
l’informe tècnic municipal incorporat a l’expedient que s’adjunta.   
 
SEGON. Requerir l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, entitat 
concessionària de la piscina municipal coberta al carrer d’Olivella, s/n, de 
Vilanova i la Geltrú, l’execució, en el termini de 4 mesos, de les obres 
necessàries per a la resolució de les patologies estructurals detectades i 
que s’hauran de contemplar en el projecte executiu a que s’ha fet 
referència en l’apartat primer anterior.  
 
TERCER. Requerir l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT, AIE, entitat 
concessionària de la piscina municipal coberta al carrer d’Olivella, s/n, de 
Vilanova i la Geltrú, perquè en el termini de 15 dies procedeixi a adoptar 
les mesures contingudes als informes del Cap de Salut Pública de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals a que es fa referència en els antecedents VII i  VIII i anterior.  
 
QUART. Concedir a PARC DEL GARRAF SPORT, AIE un termini de deu 
(10) dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la recepció de la 
corresponent notificació, per a que manifesti allò que consideri oportú en 
defensa dels seus drets i interessos legítims.  
 
CINQUÈ. Advertir expressament a l’empresa concessionària que en cas 
d’incompliment dels requeriments continguts en aquest decret, i per tal de 
garantir la continuïtat i normalitat de la prestació del servei contractat, 
l’Ajuntament adoptarà les mesures previstes a la legislació vigent.  
 
SISÈ. Notificar aquest Decret a l’empresa PARC DEL GARRAF SPORT, 
AIE, adjuntant a la notificació una còpia dels informes tècnics elaborat 
pels serveis tècnics municipals en relació a les actuacions i intervencions 
a efectuar. “ 

 
 
II.- En data 30 d’abril l’Alcaldia ha dictat el Decret quina part dispositiva diu: 
 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per PARC DEL 
GARRAF, AIE, i contingudes en el seu escrit de 23 d’abril de 2013, amb 
registre d’entrada en aquest Ajuntament el mateix dia amb el número 
2013010860, i per tant confirmar l’obligació de l’empresa concessionària 
d’executar les obres requerides al seu càrrec 



 

 

 

 

  

 
SEGON. Desestimar la petició de suspensió cautelar del termini de 4 
mesos conferit per a l’execució de les obres fins el moment de resolució 
de les al·legacions presentades per l’empresa. 
 
TERCER. Informar l’empresa sobre la possibilitat que l’ajuntament iniciï 
l’expedient i adopti  l’acord d’intervenció de la concessió, nomenant un 
interventor tècnic amb facultats suficients per adoptar les mesures que 
siguin necessàries per a l’execució de les obres de reparació estructurals 
requerides i, en el seu cas, presentar un pla de viabilitat de l’explotació 
de la concessió. 
 
QUART. Requerir l’empresa perquè amb relació a les mesures 
necessàries per restituir les condicions de salut pública i riscos laborals, 
informi a l’Ajuntament de les mesures adoptades. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest Decret a l’empresa interessada fent-li saber els 
recursos de què disposa en defensa dels seus drets.” 

 
III.- Igualment, en data 30 d’abril, l’Alcaldia va dictar el Decret quina part 
dispositiva diu: 
 

“PRIMER. Constatar l’incompliment contractual de l’empresa concessio-
nària pel que fa a la seva negativa a executar al seu càrrec les obres 
ordenades per Decret d’Alcaldia d’11 d’abril i, per tant, la desobediència a 
les disposicions de la corporació sobre les instal·lacions quan posin en 
perill la prestació del servei o la seguretat dels usuaris. 
 
SEGON. Iniciar expedient per a la intervenció de la concessió amb la 
finalitat de solucionar la situació de pertorbació que posa en perill la 
correcta prestació del servei. 
 
TERCER. Determinar que, sense perjudici del que acordi el Ple municipal 
en tant que òrgan competent, la finalitat de la intervenció serà la 
presentació i tramitació del corresponent projecte d’acord amb els 
requeriments del decret d’11 d’abril de 2013; l’execució de les obres de 
reparació estructurals necessàries i derivades de l’esmentada resolució, 
així com a elaborar un pla de pagament de l’esmentades obres i, en el 
seu cas, un pla de viabilitat econòmica de la concessió. 
 
QUART. Notificar aquest Decret a l’empresa concessionària junt amb 
l’informe del servei d’Esports d’aquest Ajuntament perquè en el termini de 
15 dies pugui al·legar el que consideri convenient als seus interessos.” 

 



 

 

 

 

  

IV.- Atès que el servei d’Esports en data 30 d’abril va elaborar el següent 
informe justificatiu de la intervenció: 
 
Informe regidoria d’esports sobre la urgència d’intervenció en les actuacions 
de la Piscina. 
 
Tenint en compte, d’una banda els informes tècnics elaborats pels diferents 
departaments municipals en referència a l’estat de la piscina municipal situada 
al carrer Josep Coroleu i gestionada des de l’agost de 2004 per l’empresa 
Parc del Garraf Sport S.A., informes  “Sobre l’estat de la piscina municipal”, de 
l’1 de febrer de 2013, signat per l’aparellador Josep Orriols i Mas i l’arquitecte 
tècnic Ton Roure i Ripoll, on es pot llegir una extensa cronologia dels fets que 
ens aboquen a la situació actual i una descripció detallada de l’estat actual de 
l’equipament. Informe sobre “els Treballs a realitzar a la piscina municipal del 
carrer Josep Coroleu, amb caràcter d’urgència” signat pels arquitectes 
municipals Jordi Miralles Tintoré i Anabel Fuentes Montiel a 10 d’abril de 2013. 
informe del cap de Salut Pública, Josep M. Serra i Alias de 11 d’abril de 2013 
sobre l’estat i les mesures urgents a aplicar a l’instal.lació en relació a 
mesures sanitàries i de clor ambiental i l’informe del Cap Tècnic del servei de 
Prevenció, Antonio Suárez Lacal, sobre actuacions exigibles amb relació a la 
prevenció de riscos laborals. 
 
I d’altra banda tenint present la rellevància que té la piscina municipal del 
carrer Josep Coroleu com a servei basic, que dóna cobertura a les escoles i 
centres educatius de la ciutat en nombre superior als 1300 usuaris, als cursets 
extraescolars i a un nombre d’abonats superior als 3000 i també, valorant la 
funció que fa com a motor en l’impacte socials i econòmic de la zona, en 
generar un flux de gent constant al llarg de tot el dia que afavoreix l’activitat 
econòmica en el comerç i serveis. 
 
Així doncs, per tots aquests aspectes esmentats, des de la Regidoria 
d’Esports ens reafirmen en la necessitat d’escometre amb caràcter d’urgència 
les obres de reparació de la piscina. 
 
Tot i que som coneixedors que l’empresa gestora també ho és d’aquesta 
urgència, i independentment de la determinació dels costos i a qui correspon 
fer front als mateixos, es produeix una situació de pertorbació del servei 
davant el deteriorament de les instal·lacions i, per tant, considerem que cal 
que l’ajuntament prengui mesures d’urgència, intervenint per tal de minimitzar 
el risc d’incertesa sobre l’execució de l’obra necessària i també per minimitzar 
les repercussions temporals sobre els usuaris. 
 
Per tot això es proposa que l’Ajuntament adopti les mesures oportunes entre 
les quals, l’article 34 del plec de condicions contempla la Intervenció. 



 

 

 

 

  

 
V.- Atès que per escrit de 3 de maig de 2013 l’empresa concessionària 
presentà escrit d’al·legacions en relació amb el Decret de 30 d’abril de 2013, 
pel qual es resolia l’inici de l’expedient de la intervenció de la concessió, les 
quals, si bé s’accepta la intervenció de la concessió de manera temporal, són 
merament reproduccions de les al·legacions formulades al seu escrit de 23-4-
2013, les quals van ser desestimades per Decret d’Alcaldia de 30 d’abril de 
2013, i que per economia administrativa es dóna per reproduït.  
 
VI.- A banda de l’aspecte estrictament referit a la necessitat urgent d’executar 
les obres de reforma estructural necessàries contingudes als informes tècnics 
abans esmentats, es constata l’eventual dificultat de l’empresa en relació amb 
la capacitat per fer front a les obres i inclús de la viabilitat del conjunt de la 
concessió.   
 
En aquest sentit en el seu escrit d’al·legacions al Decret d’11 d’abril de 2013, 
l’empresa concessionària manifesta que: 
 
“L’eventual realització de les referides obres de reparació de l’estructura a 
càrrec de la meva representada suposaria un inassumible trencament de 
l’equilibri econòmic financer de la concessió.” 
 
 
Fonaments jurídics: 

 
PRIMER. Els articles 254 a 259 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (en 
endavant, ROAS) regulen un procediment excepcional que té lloc com a 
conseqüència de la pertorbació del servei, en virtut del qual l’Ajuntament 
assegura per si mateix, és a dir, directament, la prestació del servei concedit, 
de manera transitòria i per compte del concessionari. 
 
L’article 254 estableix: “Si de l’incompliment del contracte per part de 
l’empresari se’n deriva una pertorbació del servei o es produeix una lesió als 
interessos dels usuaris i l’administració no decideix la resolució del 
contracte, aquesta pot acordar intervenir el servei fins que aquelles causes 
desapareguin”. 
 
Aquest incompliment contractual es constata per l’obligació de l’empresa 
concessionària de presentar un projecte i executar les obres al seu càrrec 
d’acord amb els informes tècnics annexats al plec de condicions, elaborats per 
l’arquitecte tècnic Sr. Joan Rovira i Duran i l’avantprojecte de l’arquitecte Sr. 
Josep A. Dolç (article primer del plec de condicions que regulava l’objecte de 
la concessió administrativa i 28.2). Si bé aquest avantprojecte es va a tramitar, 



 

 

 

 

  

no així el projecte per reparar les patologies constructives reflectides a 
l’informe del Sr. Rovira. 
 
Per altra banda, l’article 34 del plec de condicions preveu la intervenció del 
servei de conformitat amb els articles 254 i següents del ROAS. Quan a causa 
de d’incompliment del contracte per part del concessionari se’n derivi una 
pertorbació del servei o es produeixi una lesió als interessos dels usuaris (com 
es constata a l’informe del Servei d’Esports), llevat del supòsit en què 
l’Ajuntament pugui decidir la resolució del contracte. 
 
 
SEGON. La intervenció del servei té CARÀCTER SANCIONADOR quan 
suposa una reacció de l’administració enfront d’un incompliment contractual 
GREU imputable al concessionari. No obstant això, excepcionalment la 
intervenció no té caràcter sancionador quan l’administració assumeix la gestió 
directa del servei quan el concessionari no pot prestar-lo per una causa que 
no li és imputable (“causes fortuïtes o de força major que el concessionari no 
pugui superar pels seus propis mitjans”). 
 
Per altra banda, la intervenció té CARÀCTER TEMPORAL O PROVISIONAL, 
ja que la gestió directa per part de l’administració no exclou el concessionari: 
el contracte continua vigent i el concessionari conserva les seves potestats 
en la gestió directa i diària de la concessió. 
 

TERCER. La intervenció pot tenir un abast PARCIAL O TOTAL respecte de 
les obligacions incomplides del concessionari. En cas de ser parcial, la 
intervenció es limita al sector concretament negligit.  
 
 
Supòsits que determinen la intervenció: 
 
1.- En primer lloc, les infraccions greus imputables al concessionari (pels 
casos de faltes lleus, es preveu la imposició de multa; i per les infraccions molt 
greus, la resolució del contracte. Article 253 ROAS). 
 
La naturalesa exacta d’aquestes infraccions greus ha de venir fixada en el 
Plec de clàusules de la concessió: és fonamental que el plec detalli de la 
manera més concreta possible, els supòsits que tenen la consideració de falta 
greu. 
 
No obstant, a aquest efecte, el ROAS considera, amb caràcter general, faltes 
greus les següents: 
 



 

 

 

 

  

- Les infraccions en la prestació del servei que el pertorbin o 
l’alterin greument en el volum o la quantitat sense arribar-ne a la 
paralització. 

 
- La desobediència per part del concessionari de les disposicions de 

la corporació sobre la conservació de les instal·lacions quan posi en 
perill la prestació del servei o la seguretat dels usuaris. 

 
- La resistència del concessionari a fer reformes preceptives 

ordenades per la corporació. 
 

- Les infraccions que causin lesions a la seguretat, la salubritat i 
els interessos legítims dels usuaris. 

 
En el supòsit concret que analitzem, es pot concloure que pràcticament totes 
aquestes tipificacions es  poden considerar d’aplicació. 
 
2.- En segon lloc, la intervenció també pot ser provocada per incompliment 
involuntari quan el servei es pertorba per causes fortuïtes o de força major, 
que el concessionari no pot superar pels seus propis mitjans. En aquest cas, 
com hem dita abans l’actuació substitutòria no té caràcter sancionador. 
 
 
QUART.  Procediment de la intervenció: 
 

- Informe tècnic que acrediti les circumstàncies que justifiquen la 
intervenció del servei, i que adverteixi de la situació de pertorbació o 
lesió que posa en perill la bona prestació del servei. 

- Decret d’Alcaldia pel qual es disposa l’inici de l’expedient. En el cas 
de facultats delegades a favor d’un altre regidor municipal per raó de 
la matèria, la resolució d’inici de l’expedient correspondrà a aquest.  

- Tramesa al concessionari de l’informe tècnic i de la resolució 
d’inici de l’expedient perquè pugui presentar al·legacions, en el 
termini de 15 dies. 

- Informe tècnic sobre les al·legacions presentades, si fos el cas. 
- Informe jurídic sobre els aspectes jurídics i procedimentals de la 

intervenció de la concessió. 
- Dictamen de la Comissió Informativa sobre la intervenció 

temporal del servei. 
- Acord del Ple pel qual s’aprova la proposta. Si el Ple atengués les 

circumstàncies tècniques i jurídiques que poden determinar la 
intervenció, com a conseqüència de l’incompliment del 
concessionari, adoptarà un acord pel qual li ha d’advertir que, en el 
cas que no corregeixi la situació irregular en el termini de temps 



 

 

 

 

  

adequat i suficient que per a  això es fixi, portarà a terme la 
intervenció. 

- Notificació al concessionari de l’acord anterior. 
 
 
CINQUÈ.  Efectes de la intervenció: 
 
1.- A aquests efectes, l’administració designarà un interventor tècnic que 
determinarà i emetrà les instruccions necessàries ala òrgans directius de 
l’empresa concessionària amb l’objectiu i finalitat de prendre les mesures 
adients per fer cessar els motius de la intervenció i en el cas en concret que 
s’analitza l’elaboració d’un pla de viabilitat  de l’empresa. Aquesta persona pot 
ser o no empleat municipal de l’administració, ja que el ROAS no hi fa cap 
referència. 
 
2.- En tot cas, l’empresari ha d’abonar a l’administració els danys i perjudicis 
que efectivament li hagi irrogat i assumir les despeses derivades de la 
intervenció, entre d’altres, els honoraris de l’interventor designat. 
 
 
SISÈ.  Durada de la intervenció:  

 
La intervenció dura fins que el concessionari està en condicions, a criteri de 
l’ajuntament, de seguir la gestió normal del servei. Això no exclou que el 
concessionari pugui sol·licitar el cessament de la intervenció si acredita 
estar en condicions de gestionar normalment el servei i així ho accepta la 
corporació.  
 
L’article 259 ROAS estableix la durada màxima de la intervenció: segons 
determini el plec de clàusules o bé, si no n’hi ha, pel període que estableixi 
l’ajuntament, sense que pugui excedir de DOS ANYS ni la tercera part del 
termini que resti per finalitzar la concessió. 
 
SETÈ. Art. 34 del plec de condicions que va regir la licitació la qual faculta 
l’ajuntament perquè de conformitat amb els articles 254 i ss del ROAS pugui 
acordar la intervenció del servei quan a causa de l’incompliment del contracte 
per part del concessionari se’n derivi una pertorbació del servei o es produeixi 
una lesió als interessos dels usuaris, llevat el supòsit en que l’ajuntament 
pugui decidir la resolució del contracte. 
 
VUITÈ. Atès l’informe jurídic emès pels serveis jurídics de la Corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 



 

 

 

 

  

 
“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa 
concessionària mitjançant escrit de 3 de maig de 2013, en relació amb el 
Decret de 30 d’abril de 2013, pel qual s’acordava l’inici de l’expedient de la 
intervenció de la concessió, atès que són merament reproducció de les 
efectuades per dita empresa en el seu escrit de 23 d’abril de 2013, en relació 
amb el Decret d’11 d’abril de 2013, pel qual es requeria a l’empresa 
concessionària l’execució de la reparació de les patologies estructurals 
detectades a la piscina municipal coberta del carrer d’Olivella, s/n, de Vilanova 
i la Geltrú. 
 
SEGON. Intervenir parcialment la concessió administrativa amb l’objectiu 
d’executar les obres de reparació estructurals requerides per Decret d’11 
d’abril de 2013, així com establir un pla de viabilitat que permeti fer front al 
pagament de les obres i garantir la continuïtat regular de la prestació del 
servei.  Totes les despeses que es derivin amb ocasió o com a conseqüència 
de la intervenció, aniran a càrrec de l’empresa concessionària. 
 
Aquesta intervenció, que no podrà superar els dos anys, s’extingirà quan 
s’assoleixin els objectius abans esmentats. 
 
TERCER. Declarar la innecessarietat de requerir l’empresa per a la realització 
de les obres de reparació estructurals esmentades, atès que en el seu escrit 
de 3 de maig accepta la intervenció del servei, i a més ja va ser requerida en 
aquest sentit mitjançant Decret d’11 d’abril de 2013. 
 
QUART. Facultar l’alcaldessa perquè per Decret pugui designar l’interventor 
tècnic encarregat d’executar l’execució parcial acordada, apoderant-lo de totes 
les facultats necessàries per a exercir les funcions que permetin dur a terme la 
intervenció. 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcadessa perquè signi tots els documents que siguin 
necessaris per a executar el present acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyora Albà. 
 
BLANCA ALBÀ 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Bé, aquesta darrera setmana ha estat notícia en els 
mitjans de premsa comarcal i locals l’aparició d’unes fotografies similars a les 
que ara us ensenyaré, doncs com aquesta, val?, que mostra l’apuntalament 



 

 

 

 

  

que hi ha en la part inferior de les platges de la piscina, o com aquesta d’aquí.  
Crec que aquestes fotografies no haurien d’haver estat notícia, el que hauria 
d’haver estat notícia és que després de nou anys d’haver-se detectat unes 
patologies i de quatre d’estar inaugurada una instal·lació amb aquest 
apuntalament interior, doncs es posa fil a l’agulla per intentar resoldre-ho.  
Però com les fotografies han sortit, crec que hem de fer algun aclariment, més 
que res perquè són unes fotografies alarmants, que impacten i que donen una 
sensació doncs d’inseguretat en una instal·lació en què doncs hi han uns 
treballadors que hi passen moltes hores, hi han uns usuaris i hi han sobretot 
uns escolars doncs que també hi van a fer cursets. 
 
Quan es van detectar aquestes patologies l’any 2004 va ser quan es va 
començar a parlar de... quan s’estaven establint les bases de la concessió a 
l’empresa Parc del Garraf, de les instal·lacions de la piscina municipal.  En 
aquell moment ja hi va haver doncs un informe que així ho deia, i en el plec de 
condicions es va parlar de que la concessió s’havia de fer càrrec de 
l’arranjament d’aquestes obres.  En el moment en què es van fer les obres –
estem parlant de l’any 2008-2009- hi va haver un dictamen d’un altre 
professional en el que va dictaminar l’apuntalament immediat d’aquesta 
instal·lació.  Hem de tenir en compte que des del 15 de setembre del 2009 
l’únic responsable de l’estat en què es troba la instal·lació és l’empresa 
concessionària de la mateixa.  Si bé és cert doncs que si la concessió no ha 
fet les obres pertinents, doncs des de l’administració local, en aquest cas des 
de l’Ajuntament, doncs hauríem d’haver-ho requerit potser amb més 
insistència i és el que estem fent ara des de fa molts mesos.  
 
El que vull deixar molt clar és que no hi va haver cap moment en què la 
situació de la piscina estigués en perill, sobretot per a la gent que la utilitzava, 
ni l’any 2009 quan es va apuntalar, ni en aquest moment segueix sense haver-
hi perill. El que passa és que és una situació que no es pot perpetuar en el 
temps, els apuntalaments no tenen vocació de permanència, quan una cosa 
s’apuntala vol dir que no està correcta, i a més a més, com es pot veure en 
alguna d’aquestes fotos, doncs dificulta molt el que és el manteniment de la 
instal·lació i l’accés a tota aquesta zona interior.  S’ha hagut de fer alguna 
reparació, que les tuberies passen doncs pel mig dels puntals, hi ha algun 
moment en què s’ha hagut de desapuntalar doncs per poder intervenir, i per 
tant no podem esperar més i així ho diuen els informes dels professionals, tant 
de la casa doncs com externs. 
 
Una vegada aclarit aquest punt, per tranquil·litzar a tothom de que no hi ha 
cap problema, no hi ha perill en la instal·lació de la piscina -això no vol dir que 
no s’hagi d’actuar amb la màxima urgència-, voldria fer una mica doncs 
d’història de com ha anat amb un minut, simplement per situar-nos, per arribar 
al punt en el que estem avui. 



 

 

 

 

  

 
L’any 2004, com he dit, es va adjudicar l’explotació de la piscina a l’empresa 
Parc del Garraf Sport, AIE, per 30 anys. 
 
En el projecte de reforma i ampliació que havien de presentar, d’execució 
d’obres, ja s’havia constatat l’existència d’aquestes lesions i afectacions en 
grau divers de l’estructura, sobretot del formigó que suporta les platges, i per 
tant aquest projecte havia de parlar ja de la reparació aquesta i de com es 
duria a terme.  El cert és que l’any 2009 s’inaugura amb l’apuntalament, però 
simplement es fan obres d’ampliació bàsicament i alguna petita obra de 
reforma, però bàsicament el projecte va consistir en una ampliació dels 
serveis. 
 
En aquest moment ens trobem en la mateixa situació que l’any 2009.  Portem 
mesos negociant i demanant a l’empresa que això no pot durar més i l’11 
d’abril d’aquest any -fa quatre dies, de fet-, després de converses inacabables, 
es fa un requeriment a l’empresa perquè actuï en dos sentits, un és en un 
sentit de salut per als treballadors de l’empresa, que com suposo que la 
majoria de regidors aquí presents recordaran doncs hi va haver tots uns dies 
que hi va haver problemes amb el clor i amb les cloramines; i en l’altre sentit 
era en la necessitat immediata de dur a terme les obres de reforma.   
 
A aquest requeriment l’empresa contesta amb unes al·legacions, dient que es 
farà càrrec de tot el tema de salut i que això està, de fet, en vies de poder-ho 
solucionar, però pel que fa a la immediatesa de la reparació de tots els temes 
estructurals, presenta un projecte més o menys acabat, però diu que el 
pagament de les obres no ha d’anar en cap cas a càrrec seu, sinó que això 
són uns vicis ocults que hi havien en el seu moment, i per tant que qui se n’ha 
de fer càrrec és l’Ajuntament.  I a més a més doncs ens acusa, en certa 
manera, de tot el deteriorament que hi ha hagut en aquests anys. 
 
A partir d’aquí no acceptem les al·legacions i avisem de que es pot iniciar 
doncs un expedient d’intervenció.  Ells tornen a presentar al·legacions en el 
sentit similar a les anteriors, i fins aquí la història. 
 
Avui, tal com vem ja avisar a la concessió, el que portem a aprovació és l’inici 
d’aquest expedient d’intervenció i de desestimació de les últimes al·legacions 
que ells han presentat.  En tot cas és una intervenció per incompliment 
contractual de reparació de totes les patologies estructurals detectades en el 
seu moment.  És una intervenció parcial.  En principi és pel tema de les obres i 
per mirar la viabilitat de la concessió, i té una durada màxima de dos anys.  I 
els seus objectius principals doncs són: executar les obres, evidentment, i 
establir un pla de viabilitat per fer front al pagament d’aquestes obres i també 
per fer front a... a veure, considerem que és un servei de primera necessitat 



 

 

 

 

  

per a la ciutat, tant a nivell de salut com a nivell d’esports, i per tant 
necessitem que aquesta concessió sigui viable perquè en els propers anys 
doncs pugui tirar endavant.  Si fem les obres però la concessió no és viable i 
s’ha de tancar, doncs no n’haurem tret res. 
 
En tot cas, aquest és el sentit de la intervenció sobre la concessió del Parc del 
Garraf i donada la situació en què es troba, doncs demanem el vot favorable a 
aquesta intervenció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Intervencions?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bàsicament doncs per anunciar el nostre vot favorable al procés d’intervenció.  
Hem seguit en les reiterades comissions informatives tot el procés i les 
explicacions que ens ha fet la regidora sobre la situació, i per tant creiem que 
és una solució en aquests moments per agilitar i sobretot resoldre de forma 
immediata la problemàtica. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Sánchez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, començaré pel final i donarem aquest suport que demanava a la part final 
de la intervenció.  En tot cas, el que queda clar és que aquesta concessió ha 
estat com a... almenys nosaltres l’hem viscut com a conflictiva pràcticament 
des del primer dia.  Hi ha hagut tota la problemàtica al voltant de la quota 
piscina, no la quota piscina.  Nosaltres ja hem dit per activa i per passiva que 
enteníem de que el ciutadà de Vilanova tenia dret a només pagar per anar a 
una piscina, però bueno, no ens hem ensortit.  Tenim el problema de manca 
de pagaments, d’impagaments per tema de factures d’electricitat, hem tingut 
el tema ja de fa anys de l’arranjament del bar i de la platja, un conflicte bastant 
habitual sobre les quotes, sobre a l’hora d’aprovar taxes, si s’havien d’apujar 
més.  La concessionària demanava que sí, l’Ajuntament que no.  I bé, creiem 
que tot això venia donat també per una certa desconfiança segurament, que 
s’ha anat generant entre aquest Ajuntament i la concessionària -recordem 
formada el 50%, o més o menys el 50%, entre Club Esportiu i la Federació de 
Bàsquet-.  En tot cas estem d’acord a que intervinguem i posem doncs un 
home de negre, per entendre’ns, en aquesta concessió, més que res doncs 
per veure realment quina és la situació i quin és l’estat.  A nosaltres ens 



 

 

 

 

  

agradaria que aquesta intervenció doncs es pogués dur a terme, dels dos 
equipaments que gestiona conjuntament aquesta concessionària, una mica 
per allò de compensar, no?, que a vegades si una cosa no acaba d’anar bé, 
doncs potser amb l’altra sí que ho podríem arreglar.  
 
En tot cas, però, la intervenció que s’aprova doncs és només en la piscina i 
creiem que com a mínim ens servirà per tenir-hi algú directament doncs que 
ens aporti i ens clarifiqui els números sense que hi hagi entremig doncs 
aquesta desconfiança de si qui realment t’està presentant els números ho fa 
d’una manera sincera i realista o en canvi doncs està buscant no pagar això 
que hi ha litigi sobre qui ho ha de pagar, o qui no ho ha de pagar. 
 
Però per altra banda doncs home, una mica incidint que fa quatre dies vam 
tenir la piscina un any i mig tancada i hagués potser estat bé aquell moment 
aprofitar i arreglar-ho tot, que tot quedés clar, era al principi de la concessió i 
que per tant en aquell moment haguéssim tingut un equipament esportiu 
doncs que hagués funcionat com a mínim per uns quants anys.  
 
Per tant... però tot i això, ara ja la situació és aquesta i per tant doncs donarem 
suport a aquesta intervenció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.   Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Jo no sé si és que el fet de parlar de la piscina ha fet que quedés en 
un moment tot xop, fruit de la xafogor que la sala.  Bé, en qualsevol cas 
començar per dir que és absolutament imprescindible que s’actuï en aquest 
equipament i per tant donarem suport a aquesta proposta que porta l’equip de 
govern perquè es faci això d’aquesta manera. 
 
També dir que entenem que el primer problema que pot representar l’acord 
que es pren, és que pugui generar problemes de tresoreria que, d’altra banda, 
s’han corregit amb la modificació pressupostària que hem vist al començament 
del Ple, fa ja unes quantes hores, i que el que pot acabar significant és que 
una vegada més l’ampliació del pavelló poliesportiu acabi pagant d’alguna 
manera la reparació de la piscina. 
 
Però dit això i fet el posicionament sobre la proposta, nosaltres el que li 
demanem al govern és transparència respecte del començament de 
l’adjudicació de la piscina del carrer Olivella, carrer Josep Coroleu.  
Transparència en tot el procés, des del plec de condicions fins a totes les 



 

 

 

 

  

circumstàncies que... perquè una de les condicions precisament de 
l’adjudicació a un tercer de la gestió de la piscina era la reparació d’allò que 
avui estem acordant.  Aquest era un dels objectius que no s’ha complert, com 
s’ha vist.  Però és que a més a més el govern municipal d’aquell moment va 
autoritzar que s’hipotequés l’equipament municipal per finançar unes obres 
que tenien que servir per arreglar la piscina, no van servir per arreglar la 
piscina i van servir per ampliar l’equipament, però no van servir per allò que 
era imprescindible i necessari en aquell moment, que era arranjar la piscina. 
 
Aquesta transparència que ara demanem és cert que al llarg dels anys hem 
anat demanant documentació.  És cert que no ho hem fet amb reiteració, amb 
constància, amb insistència.  Ara sí, ara sí, volem tenir tota la documentació, 
volem conèixer tota la documentació que va envoltar aquesta concessió i que 
ha envoltat totes les circumstàncies d’aquesta concessió, perquè entenem que 
la situació en la que ara es troba l’Ajuntament, la situació en la que ara es 
troba la ciutat, no és de rebut.  Això tenia que haver estat resolt amb molta 
anterioritat i ara ens trobem amb una cosa que creiem que és molt lamentable 
que ens haguem de trobar d’aquesta manera. 
 
De totes maneres no ho he dit al govern, sí que ho he dit en el gerent de 
l’Ajuntament, que demanem formalment aquesta informació, demanem accés 
a tota aquesta informació per poder tenir un relat dels fets, com han succeït 
exactament.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé també per manifestar que ens sembla una bona mesura per obligar a 
complir el que són les seves obligacions en aquest cas, no?  I per tant, des 
d’aquesta perspectiva d’obligar a complir unes obligacions que són de la 
concessionària, també perquè si s’han produït en aquests temps doncs 
desconfiances respecte del funcionament i de si les coses s’estan fent o no 
correctament, o lo suficientment bé, doncs la intervenció és una bona mesura 
perquè des de dintre poder tenir coneixement del que està succeint.   
 
Nosaltres dubtàvem entre l’abstenció i el vot favorable, perquè la veritat és 
que hem tingut coneixement dels informes que sustenten la decisió i malgrat 
que el concepte de la decisió el compartim, els informes que sustenten la 
decisió des del punt de vista administratiu i tècnic, avui a la 1 del migdia, però 
per les explicacions que ens ha donat la regidora doncs fem confiança i 
votarem favorablement.  Gràcies. 



 

 

 

 

  

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Gràcies, senyor Elena.  Passem a la votació si no hi han més 
paraules.  Ai, perdó, senyora Albà.   
 
BLANCA ALBÀ 
 
No, simplement aclarir un parell de coses.  En primer lloc donar les gràcies a 
tothom pel suport a aquesta intervenció, i demanar disculpes pel tema de la 
urgència d’avui, però si la concessionària hagués acceptat els requeriments 
que se li havien fet, ens permetria complir els terminis que teníem previstos, 
que era tancar la piscina el 30 de juny, perquè és el periode que menys 
afectarà els usuaris, però... perquè ja saben que si les obres les ha d’executar 
la concessió doncs no hi ha cap problema, avui tinc un pressupost, demà 
inicio les obres i s’ha acabat.  Però al no acceptar el requeriment es complica 
la cosa, perquè si ho hem de fer amb mitjans municipals, doncs hi han tots 
uns concursos, hi ha tot un procediment administratiu que hem de respectar i 
els terminis se’ns acaben i no podríem complir doncs amb el que tenim 
projectat.  Per tant, ha sigut complir tot els terminis de les al·legacions i poder 
presentar doncs avui els documents aquests, i per això ha sigut d’aquí doncs 
el tema de la urgència. 
 
En quant al finançament d’aquestes obres.  És cert lo que ha comentat el 
senyor Rodríguez.  En previsió de que la concessió ens diria que no es faria 
càrrec d’aquesta reparació perquè considerava que no se n’havia de fer 
càrrec, que no li corresponia i perquè tampoc tenia doncs capacitat econòmica 
per fer-ho, el que hem fet és un canvi d’una subvenció que teníem prevista per 
a una altra cosa i que jo doncs realment, a mi personalment m’hagués agradat 
molt més poder inaugurar una pista poliesportiva, que crec necessària des de 
fa ja molts anys a la ciutat i no pas haver de reparar doncs problemes 
estructurals d’una instal·lació que des del moment que es va inaugurar hauria 
d’haver estat en les condicions que calia, per tant en perfectes condicions i no 
trobar-nos avui doncs quatre anys després que està igual que el dia que es va 
inaugurar. 
 
Pel que fa al tema de la documentació demanada, doncs evidentment cap 
inconvenient.  La recollirem tota i la posarem a l’abast de tots els grups que la 
vulguin consultar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Albà.  Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 



 

 

 

 

  

Fem una pausa de cinc minuts, i demano si us plau als portaveus si poden 
venir un momentet, si us plau. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
 (Pausa) 
 
 
37. MOCIÓ DEL PSC PER LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Continuem.  Segons hem estat parlant i hem acordat amb els portaveus, 
debatrem una de les mocions que considerem que té una certa urgència, i les 
demés les aplaçarem a un proper Ple.  Parlarem demà amb els portaveus a 
veure si aquest Ple és el proper Ple o si fem un Ple extraordinari.  Ho 
acabarem de concretar demà.  En tot cas avui ara ens centrem només en una 
moció, que és la moció... estic buscant el número... 37, correcte.  Que és la 
moció número 37, moció del PSC per la qualitat de la informació. 
 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha decidit reformar el 
sistema de corresponsalies i delegacions de Catalunya Ràdio de forma 
sobtada.  
 
Una reforma que s’aplicarà a partir de l’1 de maig i que s’ha fet sense la 
suficient transparència informativa –el President de la CCMA 10 dies abans va 
comparèixer al Parlament i no va explicar la remodelació- i sense tenir en 
compte la realitat complexa de la població a Catalunya. 
 
La remodelació tal com s’ha estructurat pot incidir de forma molt negativa en la 
qualitat de la informació de proximitat i l’arrelament al territori, que és 
precisament un dels principis fundacionals de Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio de model de servei públic. Es tracta, en definitiva, del 
desmantellament de la xarxa de corresponsals comarcals, uns professionals 
que fa anys que treballen –de forma precària en molts casos- al territori i que 
han fet possible la presència de la informació local i comarcal en els 
informatius de la cadena pública. Els corresponsals seran substituïts per 7 
delegacions que centralitzaran la informació que abans cobria una xarxa de 
més de 30 corresponsals amb un exhaustiu coneixement del territori, de les 



 

 

 

 

  

seves persones, dels seus problemes i necessitats que afavoria la 
comunicació pública de qualitat.  
 
Per tot plegat, demanem que la reestructuració dels corresponsals territorials 
de Catalunya Ràdio, així com la de Televisió de Catalunya quedi sense efecte 
fins que el Parlament aprovi els pressupostos per aquest any. Tanmateix, 
demanem que no hi hagi futurs acomiadaments a la plantilla de l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN). 
 
Sens dubte, aquestes decisions suposen un fort cop a la qualitat, la pluralitat i 
la representació territorial tant de la ràdio, la televisió com de l’agència 
públiques del país, així com una mala notícia per als professionals i un greuge 
per a la plantilla dels nostres mitjans públics. Volem conèixer quines són les 
justificacions econòmiques que fonamenten aquestes retallades anunciades. 
Lamentem les formes utilitzades per comunicar aquestes decisions, sense 
informació prèvia als grups parlamentaris a la comissió de control -de la 
mateixa manera en què va anunciar-se la retallada del pressupost de la 
CCMA per l’any vinent-, de forma unilateral, sense diàleg i sense tenir en 
compte les propostes alternatives formulades pels representants dels 
treballadors. 
 
Si bé tots i totes ens hem d’adaptar a la realitat i al context econòmic de 
dificultats, això no es pot fer a costa del dret a una informació de proximitat i 
de qualitat de la ciutadania. Les ciutats, pobles i viles del país tenim el legítim 
dret de tenir una presència efectiva en la ràdio nacional i pública de 
Catalunya, la ràdio de tots i de totes. Demanem que es garanteixi un 
pressupost suficient per als mitjans públics nacionals per garantir la qualitat de 
la informació. I si es redueixen els pressupostos destinats a mitjans de 
comunicació públics, en cap cas s’haurien d’incrementar les partides 
pressupostades destinades a mitjans de comunicació privats. 
 
Tenint en compte que la comunicació pública ha contribuït als pobles i ciutats 
de Catalunya a construir societats democràtiques i participatives, dinàmiques i 
plurals, la crisi no pot sevir d’excusa per atemptar contra aquest model 
desenvolupat per professionals compromesos amb el periodisme i la qualitat 
de la seva feina.  Els canvis que està provocant l’actual situació no poden anar 
en detriment dels models basats en el consens, especialment quan parlem de 
serveis públics i de comunicació. 
 
Per tot això el grup Municipal del PSC proposa que el Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú acordi:  
 
 



 

 

 

 

  

“PRIMER. Demanar que el Govern comparegui de manera urgent i 
extraordinària al Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la 
CCMA de les decisions que afecten a la plantilla de treballadors. 

SEGON. Reclamar diàleg i solucions compartides entre empresa, sindicats, 
treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model 
de comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de 
proximitat, participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.  

TERCER. Manifestar que, tot i que comprenem que la situació de crisi actual 
està requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de 
funcionament dels mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del 
model públic de comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs 
de treball. 

QUART. Instar els grups parlamentaris a donar suport a la proposta de 
resolució que el grup socialista prepara per presentar al Ple del Parlament en 
defensa dels mitjans públics, perquè es deixin sense efecte aquestes 
decisions unilaterals i perquè el Govern torni a la negociació amb els sindicats 
en el marc del diàleg i la concertació per afrontar els reptes dels mitjans 
públics de Catalunya. 

CINQUÈ. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, 
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis 
i de la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor secretari.  Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, gràcies.  Han estat, de fet, diferents grups del Ple que diguem-ne tenien la 
motivació de presentar una moció d’aquestes característiques pel ball de 
mocions, diguem, dels cupos que tenim cada grup, doncs finalment ha estat el 
PSC qui en l’ordre del dia doncs ha mantingut diguem-ne aquesta moció.  La 
CUP fa aportacions, diguem-ne, d’adhesió a la moció.  Si et sembla Marta, 
després en el torn de paraules fas tu mateixa l’aportació que heu proposat.  La 
fem de viva veu. 
 
Era un model que funcionava, era un model que estava consolidat.  És a dir, 
quan sentíem la veu de l’Alba darrerament, Bernat Deltell fa més anys, 



 

 

 

 

  

diguem-ne, doncs explicant-nos per Catalunya Ràdio especialment diguem-ne 
aquestes desconnexions o aquestes càpsules territorials, home, ja més enllà 
de la gràcia que a un li fa, no?, que parlin del seu territori, per denunciar o per 
felicitar, o per descriure aquelles situacions doncs que aquí es produeixen, 
creaven país i creaven cohesió territorial en aquest cas des del punt de vista 
doncs dels mitjans d’informació públics.  
 
És una pena, són decisions que es prenen d’un dia per l’altre i sense que 
d’alguna manera es dedueixi que darrere hi ha un pla real de substitució 
d’aquesta xarxa de corresponsals per un altre model de funcionament o de 
cobertura informativa en els territoris.  
 
Massa sovint, per això feia la referència a aquests corresponsals amb noms i 
cognoms, quan encenem la televisió, que probablement és el mitjà que més 
ens ajuda a conèixer la realitat del país, massa sovint ens adonem que la 
realitat passa per Barcelona, i precisament aquesta xarxa de corresponsals, 
aquesta descentralització per la via de persones físiques amb noms i cognoms 
que estaven als territoris, doncs servia per vertebrar el país i per pensar tots 
plegats que més enllà de Barcelona doncs hi ha un país més enllà. 
 
Fins aquí em sembla que la moció es descriu i s’explica per ella mateixa, més 
enllà del que ara jo he afegit, i suggereixo, si us sembla, que la Marta, en nom 
de la CUP, doncs expliqui els dos afegitons que hi volien introduir. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, en la línia que explicava el regidor, per a la CUP la decisió de la 
Corporació ha suposat acabar definitivament amb un model d’èxit, com bé 
explicava, que per a mi és donar fins al moment veu als territoris, 
indistintament de la seva afluència, de la seva població o del seu color polític.  
I la CUP en aquest sentit concep aquesta decisió com el que podria ser la punt 
de l’iceberg d’un procés que portarà a la reducció i a la mínima expresió els 
mitjans de comunicació públics catalans.  I a més a més que entenem que 
entra en contradicció, que és paradoxal que el govern català proclami la 
necessitat que Catalunya construeixi estructures d’Estat i alhora prescindeixi 
d’una de les principals estructures, com són els mitjans de comunicació 
públics. 
 
Dit això, no entrarem en dades, en números, però sí que en concret a la 
comarca del Garraf ha comptat des de fa ja anys amb un o una corresponsal 



 

 

 

 

  

de cadascun d’aquests tres mitjans informatius, i fins i tot un sol efectiu en 
moltes ocasions ha servit de corresponsal de dos d’aquests mitjans de manera 
simultània.  Una comarca amb més de 147.000 habitants, amb les seves 
peculiaritats, els seus trets identitaris i l’activitat socioeconòmica que no es pot 
permetre l’absència d’altaveus.  I ha d’estar present, entenem, al mapa 
comunicatiu català periòdicament sense respondre a criteris corporatius.  És 
per això que nosaltres en aquest sentit havíem redactat aquesta moció, també 
amb el mateix fons que el Partit Socialista, i que només voldríem afegir-hi, si 
és possible, en els punts “Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i 
treballadores afectats pels plans de reorganització de l’Agència Catalana de 
Notícies, de Catalunya Ràdio i de TV3, com també defensar el sistema públic 
de mitjans de comunicació per garantir la llibertat i la pluralitat informativa.”  És 
a dir, el primer dels punts que nosaltres havíem redactat.  Perquè el segon és 
“Transmetre l’acord als diferents estaments”, que entenem que ja ho recull la 
moció del PSC.     
 
Amb això doncs demanem el vot favorable.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Rius.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies alcaldesa.  Jo després els demanaré que em puguin aclarir, si us plau, 
la transacció, perquè no entenc si el primer punt de la CUP substitueix el 
primer de la moció del PSC o és un punt que s’afegeix.   
 
(...) 
 
S’afegeix de més a més, molt bé.  Doncs bé, també intentant ser al màxim de 
sintètic, és evident que la situació pressupostària que travessa la Generalitat 
afectat a tothom, afecta a tots els departaments i per tant entenem que els 
mitjans públics de la Generalitat doncs també s’hi veuen afectats.  I certament 
des d’aquest grup municipal doncs veiem amb certa tristesa doncs com 
companys que hem vist treballant a la ciutat es veuen afectats per aquestes () 
pressupostàries.  No obstant això, doncs entenem que la situació requereix 
ajustos per a tothom.  Fa una estona hem vist com en aquest Ple també hem 
d’aplicar diguem ajustaments en qüestions de serveis públics municipals i per 
tant el que ens toca fer d’una banda com a govern municipal és doncs posar-
nos diguem al costat dels punts de la moció que diuen que hem d’intentar 
cercar el màxim de diàleg per intentar arribar a solucions que vinguin a ser el 
mínim de traumàtiques per a tothom, i al costat doncs seguir defensant un 
model de mitjans públics de qualitat.   



 

 

 

 

  

 
A ningú se li escapa qui creà la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
en el seu moment, i per tant doncs no es pot posar en dubte sota cap 
concepte diguem no només la vàlua o el creador en si mateix en el mitjà creat, 
sinó també la voluntat de que aquest segueixi siguent un mitjà de la màxima 
qualitat, públic i que a més a més segueixi fent una funció en el país per a la 
qual fou creada. 
 
A partir d’aquí sí que el vot que farem en els punts, que els demanarem votar 
separadament, en els punts de la moció del PSC doncs nosaltres votaríem 
afirmativament els punts número 2, 3 i 5, i votaríem en contra del punt 1 i del 
punt 4, ja que entenem que el Parlament té les majories suficients perquè el 
govern pugui comparèixer quan ho cregui més oportú i també doncs perquè 
creiem que el govern no ha de donar suport a una proposta del grup 
parlamentari del PSC, que ni tan sols coneixem.  En canvi sí que votarem a 
favor els altres punts que els hi he dit. 
 
També votarem que sí el punt de la CUP i en tot cas el punt que ens ha... 
primer de la CUP també hi votaríem afirmativament.  Per tant, si ens permeten 
votar separadament, aquest serà el posicionament del govern.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Comencem per preguntar... per demanar-los si accepten aquests vots per 
separat.  Sí?  Molt bé.  Pues per tant obrim una ronda d’intervencions.  Senyor 
Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, entenem, el nostre grup entén que el que estem 
defensant aquí és un dels principis fundacionals de la Televisió de Catalunya i 
Catalunya Ràdio.  Aquest és el que diu: defensar la qualitat de la informació de 
proximitat i arrelament al territori.  Estem defensant l’arrelament al territori.  I 
els principis fundacionals de la Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio eren, 
en tant que s’entenia i entenem encara que la comunicació pública ha de 
contribuir als pobles i ciutats de Catalunya a construir societats democràtiques, 
participatives, dinàmiques i plurals.   
 
En aquest sentit no entenem bé la proposta de retallada que n’hi ha.  Entenem 
que el que es proposa és substituir set delegacions en una xarxa de 30 
corresponsals. De fet, és el 0’35% del pressupost de l’Agència Catalana de 
Notícies.  O sigui, un 0’35% que si no es fa, entenem evidentment en aquests 
moments la situació financera de la Generalitat, però entenem que aquest 
0’35% home, en un moment en que considerem de que també la comunicació 



 

 

 

 

  

pública ha de continuar contribuint a societats més democràtiques i 
participatives, i que és un dels principis fundacionals de la Televisió de 
Catalunya, per tant no entenem per què es pot presentar d’aquesta manera, 
no entenem, ho rebutgem. 
 
En quant a la posició del nostre... també, bueno, la posició sobre el punt 
quatre, que diu: “instar els grups parlamentaris a donar suport a la proposta de 
resolució que el grup socialista prepara per presentar al Ple del Parlament”.  
Bueno, entenem que també desconeixem quina és aquesta proposta i per tant 
aquí ens abstindrem.  En tota la resta de punts, fins i tot la transaccional, no 
fins i tot, i la transaccional de la CUP la votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, farem vots separats i ja està. 
 
MANEL CLAVER 
 
Vots separats, sí, hem entès que han aceptat la votació separat.  Per tant 
nosaltres votarem favorables tots, transaccional incluïda, menys el punt 
quatre, que ens abstindrem. 
 
ALCALDESSA 
 
Alguna paraula més?  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies, intentaré també ser telegràfic.  En primer lloc afegir-nos a les 
paraules de solidaritat amb els treballadors que s’hagin pogut dir, que s’han 
vist afectats amb els plans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
però també em permetran, no puc deixar tampoc d’expresar la nostra 
solidaritat també amb els treballadors d’altres mitjans de comunicació privats, i 
fins i tot algun de públic de local, treballadors potser no directes sinó 
contractats, o a través de contractes de serveis, que també han perdut el seu 
lloc de treball, doncs fruit de les circumstàncies peculiars, no?  Amb una 
diferència, no?, els treballadors dels mitjans de comunicació privats no tenen 
el coixí que han tingut i que tenen els treballadors dels mitjans públics que se 
sostenen, a més a més de la publicitat, en competència amb els mitjans 
privats, se sostenen també fonamentalment a través dels impostos que 
paguem els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, els que tenen treball i els 
que no tenen treball també. 
 



 

 

 

 

  

I per posicionar-nos respecte de cadascun dels punts, sobre la marxa, 
respecte del primer.  Es demana que el govern comparegui de manera urgent 
per informar els membres de la... el texte que tinc jo, que m’imagino que és 
aquest, els textes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  Primera, 
tècnicament no és aixins, perquè és precisament la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals la que adopta les decisions, no és el govern.  I no 
s’informa el Parlament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en 
tot cas s’informa a la Comisió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.  Per tant, jo sí que els hi demanaria que encara que nosaltres no 
votarem aquest primer punt, perquè entenem que no és el govern que pren les 
decisions en aquest... que s’han pres les decisions fins a aquest moment, sinó 
que és la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.  Al 
marge d’això, doncs que es corregeixi. 
 
El segon punt.  Es demana que hi hagi diàleg i solucions compartides, i 
entenem que hi hagin de participar l’empresa, els sindicats i els treballadors.  
Però em permetran que discrepi de l’oportunitat o de la possibilitat que els 
grups parlamentaris també hagin de formar part d’aquest diàleg d’una 
negociació entre empresa, sindicats i treballadors.  Entenem que és cosa de 
l’empresa, de l’empresa pública, fins i tot si m’apuren del govern, però no tant 
dels grups parlamentaris.  
 
I la segona qüestió respecte d’aquest mateix punt, és també el desig de que 
tots, i subratllo tots puguem sentir-nos orgullosos de la proximitat d’uns mitjans 
participatius, plurals –ressalto-, plurals, neutrals i democràtics al servei de la 
ciutadania.  I nosaltres, com a mínim tenim la percepció de que “plurals” i 
“neutrals” massa massa no ho són.  Per tant, ens abstindrem també en el punt 
número dos. 
 
Respecte del punt número tres, no tenim cap inconvenient en donar-li suport. 
 
En el punt número quatre, home, entendran exactament igual que no creiem 
oportú que l’Ajuntament hagi d’instar els grups parlamentaris a donar suport a 
una proposta del Partit Socialista, del grup socialista en el Parlament, la qual 
tampoc no la coneixem.  No descartem res, eh?, no descartem res, però en tot 
cas, quan la coneguem ja prendrem una decisió sobre quin és el 
posicionament que pugui adoptar o puguin adoptar els grups parlamentaris, 
cadascun d’ells, en el Parlament. 
 
Jo afegiria aquí l’incís que ha proposat la CUP, a la qual nosaltres també ens 
hi mostrarem favorablement i per tant hi donarem suport.  I finalment també 
votarem el punt número cinc, que és el de comunicar els acords que es puguin 
derivar de la votació d’avui.  Però sí que els hi demanaria que, ja que se li 
comunica al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament, als 



 

 

 

 

  

grups parlamentaris, als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis, se li comuniqui també a qui va prendre la decisió, que 
és el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
perquè sinó se n’enteraran tot el món menys els que han arribat a prendre la 
decisió.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Alguna intervenció més? Passem, per tant... 
senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Deixi’m acceptar aquestes esmenes diguéssim tan acurades que ens ha servit 
en safata el Santi Rodríguez.  Gràcies.  Ho dic en to absolutament positiu, 
Santi, ets docte en la matèria i per tant, escolta’m... 
 
Molt bé, passem per tant a la votació separada.  El punt que incorporem de la 
CUP el considerem el sisè punt, eh?, i així anem... 
 
Per tant, vots a favor del punt número 1?  Vots en contra?  Abstencions?  Per 
tant, el punt número 1 queda aprovat amb els vots a favor del Partit Socialista, 
de la CUP i d’Iniciativa, el vot en contra del govern, l’abstenció del Partit 
Popular. 
 
Vots a favor del punt número dos?  Aquest queda aprovat per unanimitat... no?  
Senyor Rodríguez m’ha semblat que anava a aixecar la mà... Veu perquè 
havíem de deixar les mocions per un altre dia?  Vots en contra?  Abstencions?  
D’acord, el punt número dos s’aprova amb els vots a favor de tothom, excepte 
l’abstenció del Partit Popular. 
 
Vots a favor del punt número tres?  Aquest sí que s’aprova per unanimitat. 
 
Vots a favor del número quatre?  Vots en contra?  Abstencions?  El punt 
número quatre no s’aprova, amb els vots en contra del Partit Popular i del 
govern, l’abstenció d’Iniciativa i de la CUP i el vot en contra del Partit 
Socialista... ai, perdó, perdó, a favor. 
 
I el punt número cinc, vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
I el punt número sis, vots a favor? Per unanimitat també.  Moltes gràcies. 
 
I si els hi sembla, ho deixem aquí.  Aixequem la sessió i demà parlarem amb 
els portaveus on acabem els temes que han deixat pendents.  Gràcies. 



 

 

 

 

  

 
Es vota la moció amb cada punt per separat i afegint el punt proposat per la 
CUP i les correccions expressades pel Sr. Santiago Rodríguez.  El resultat és 
el següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
 
Vots a favor: PSC (7), CUP (3) i ICV (2)  =  12 vots 
Vots en contra: CIU = 9 vots 
Abstencions: PP = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
 
Vots a favor: CiU (9), PSC (7), CUP (3) i ICV (2)  =  21 vots 
Abstencions = PP =  2 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 3: S’aprova per unanimitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 4: 
 
Vots a favor: PSC = 7 vots 
Vots en contra: CIU (9), PP (2) =  11 vots 
Abstencions: CUP (3) i ICV (2) =  5 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 5:  S’aprova per unanimitat. 
 
VOTACIÓ PUNT 6 (transacció de la CUP):  S’aprova per unanimitat. 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Demanar que el Govern comparegui de manera urgent i 
extraordinària al Parlament de Catalunya per tal d’informar als membres de la 
Comissió de Control de la CCMA de les decisions que afecten a la plantilla de 
treballadors. 

SEGON. Reclamar diàleg i solucions compartides entre empresa, sindicats, 
treballadors i els diferents grups parlamentaris, per poder mantenir un model 
de comunicació pública del que tots puguem sentir-nos orgullosos: de 
proximitat, participatiu, plural i democràtic al servei de la ciutadania.  

TERCER. Manifestar que, tot i que comprenem que la situació de crisi actual 
està requerint adaptacions en les organitzacions i en els mètodes de 
funcionament dels mitjans públics catalans, això no pot anar en detriment del 



 

 

 

 

  

model públic de comunicació, i la seva defensa és també la defensa dels llocs 
de treball. 

QUART. Donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores 
afectats pels plans de reorganització de l’Agència Catalana de Notícies, de 
Catalunya Ràdio i de TV3, així com també defensar el sistema públic de 
mitjans de comunicació per garantir la llibertat i la pluralitat informativa. 
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, 
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya; als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i 
de la Federació de Municipis de Catalunya i al Consell de Govern de la 
CCMA.” 
 
 
Els punts 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 i 40 de l’ordre del dia es tractaran 
en una propera sessió plenària. 
 

 

S’aixeca la sessió a les 00.15 hores del dia 7 de maig de 2013, de la qual 
s’estén aquesta acta que firma la presidenta amb mi, el secretari. 
 


