
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE 4 D’OCTUBRE DE 2010 

 
Acta núm. 11 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 4 d’octubre de 2010, sota 
la presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es 
reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 

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

per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. ÓSCAR CARRETERO ARIZA. 

 



 

 

A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 

  1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 
13 de setembre de 2010. 

 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
 
  2. Aprovació de diverses resolucions amb relació a la treballadora 

XXXXXXXXX. 
 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
  3. Creació del Consorci “Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf” i 

aprovació inicial dels seus Estatuts. 
  4. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 21.09.2010, de 

subministrament i instal·lació d’un envelat al municipi de Vilanova i la Geltrú 
per a la temporada 2010-2011 mitjançant arrendament. 

 
 CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ 
 
  5. Aprovació definitiva del Mapa de Capacitat acústica del municipi de 

Vilanova i la Geltrú. 
  6. Verificació del Text refós de la Modificació Puntual del Pla General 

d’Ordenació en l’àmbit del Nucli Antic. 
  
 MOCIONS 
 
  7. Moció de CiU sobre seguretat i descans al parc de Baix-a-mar. 
  8. Moció de CiU sobre una ampliació dels carrils bici i l’habilitació de zones 

d’estacionament per a motocicletes. 
 
 PRECS 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 2010. 

   
ALCALDE 
 
Molt bé, comencem la sessió ordinària del Ple.  El primer punt és l’aprovació de 
l’acta.  Si no hi ha cap qüestió la donaríem per aprovada.  Sí? 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 13 de 
setembre de 2010. 

 



 

 

  2. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE 
DIVERSES RESOLUCIONS AMB RELACIÓ A LA TREBALLADORA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
ALCALDE 
 
I el segon punt és l’aprovació de diverses resolucions amb relació a una 
treballadora municipal. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva dels tres acords que es proposen: 
 
PRIMER) En data 24 de novembre de 2008, es va publicar la resolució del 
tribunal qualificador constituït als efectes de proposar el candidat per a la plaça 
de delineant, recaient aquesta proposta a la persona de xxxxxxxxxxxxxx, per 
tractar-se de l’aspirant amb la millor puntuació total. 
 
La Junta de Govern Local, en data 23 de desembre de 2008, va acordar el 
nomenament com a funcionària en pràctiques de l’esmentada senyora amb 
efectes des del dia 7 de gener de 2009. 
 
El segon classificat de les proves selectives, xxxxxxxxxxxxxxx, va sol·licitar a 
l’Ajuntament que es procedís a la revisió d’ofici de l’acte administratiu pel qual 
el tribunal qualificador feia la proposta de nomenar xxxxxxxxxxxxx per a ocupar 
la plaça convocada. 
 
L’Ajuntament, observant indicis de probable nul·litat de l’acte administratiu, va 
sol·licitar a la Comissió Jurídica Assessora un dictamen en el qual es 
pronunciés respecte a aquesta possible causa de nul·litat. 
 
Tanmateix, va acordar la suspensió cautelar del nomenament com a 
funcionària en pràctiques de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, així com de tots els actes 
administratius posteriors. 
 
El Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, informa desfavorablement 
sobre la revisió d’ofici de l’acte administratiu de proposició de nomenament de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la qual cosa procedeix concloure l’expedient de 
Revisió d’Ofici instat per Ajuntament, en el sentit de confirmar la proposta del 
Tribunal Qualificador respecte a xxxxxxxxxxxxxxxxx com la candidata amb 
millor puntuació total a les proves selectives. Els termes emprats pel Dictamen 
són els següents:  
 

“S’informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici proposada per 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 24 de març de 2010, en relació 



 

 

amb la proposta de nomenament de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx com a 
funcionària per a una plaça de delineant d’aquell Ajuntament.” 

 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“S’acorda la declaració de la conclusió del Procediment de Revisió 
d’Ofici instat a petició de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de l’acte administratiu 
consistent en la proposta de nomenament efectuada pel Tribunal de Selecció 
constituït per a la plaça de Delineant de la Plantilla Municipal, a favor de 
xxxxxxxxxxxxxxx, en el sentit de confirmar la citada proposta de nomenament 
per no ser procedent la seva nul·litat, segons allò establert al Dictamen 240/10 
dictat per la Comissió Jurídica Assessora.” 
 

____________ 
 
 
SEGON) Atès que el Recurs Potestatiu de Reposició s’interposa contra l’acord 
que desestima les al·legacions formulades respecte al Ple de l’Ajuntament que 
inicia el procediment de revisió d’ofici, i atès que a l’Acord anterior s’ha declarat 
resolt el citat procediment de revisió d’ofici en el sentit de confirmar la proposta 
de nomenament de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, procedeix desestimar 
totalment el Recurs Potestatiu de Reposició interposat, per carència manifesta 
d’objecte processal en aquest moment. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“S’acorda la desestimació total, per falta d’objecte processal, del Recurs 
Potestatiu de Reposició, interposat per xxxxxxxxxxxxxxxxx contra l’acord de 
la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2010, que desestima les 
al·legacions formulades per aquella contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 5 d’octubre de 2009, pel qual s’iniciava el procediment de revisió d’ofici.” 
 

_______________ 
 
 
TERCER) Atès que a l’Acord 1 s’ha declarat conclòs el procediment de revisió 
d’ofici instat contra l’acte administratiu de proposta de nomenament del 
Tribunal de Selecció per a la plaça de Delineant, en la persona de 
xxxxxxxxxxxxxx, declarant no haver lloc a la seva nul·litat, procedeix deixar 
sense efecte la mesura provisional de suspensió cautelar derivada d’aquell 



 

 

acte, referent al nomenament com a funcionària en pràctiques de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“S’acorda deixar sense efecte la mesura provisional de suspensió 
cautelar de l’execució de l’Acord de la Junta de Govern Local de 23 de 
desembre de 2008, adoptada per l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 18 de 
gener de 2010, relatiu al nomenament de funcionària en pràctiques de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Senyor Rodríguez, perdó, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres ja avancem que el nostre vot serà afirmatiu per confiança amb 
els serveis jurídics i amb el criteri que vulgui emprendre l’Ajuntament en 
aquesta qüestió.  Tot i això també volem remarcar que el procés seguit en el 
cas de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el cas d’aquestes oposicions, bé, doncs em 
sembla que es resol reconeixent doncs l’error, reconeixent l’error i interpretant 
que la millor solució a l’error comès per l’Ajuntament doncs és ara no tocar les 
coses, perquè funcionar, el que és funcionar de cara a l’Ajuntament, i les 
funcions que se li assignen en aquesta senyora doncs funciona, però també 
voldria fer esment que se li atorga en aquesta senyora i en el seu càrrec que 
ocupa ara mateix, el càrrec laboral que ocupa ara mateix doncs una... un bon 
funcionament, un informe del seu cap laboral que li atorga doncs un bon 
funcionament i que per tant li dóna una carta de vistiplau a les funcions que 
desenvolupa aquesta senyora, el que és pues el seu cap d’alguna manera 
també era el president del tribunal d’oposicions i d’alguna manera... d’aquesta 
manera tanca el cercle de l’error comès, un error comès a l’hora de veure les 
equivalències del títol que presentava i que era el requisit doncs perquè 
pogués passar aquestes oposicions, com que el cap del tribunal d’oposicions 
és alhora el seu mateix cap laboral, doncs la presentació de l’informe positiu 
per part del cap laboral, que assegura doncs que aquesta dona ara mateix 
respon positivament a la seva feina, doncs tanca una mica el cercle dels errors 
comesos per aquest tribunal d’oposició. 
 
En tot cas nosaltres farem confiança als criteris que segueix l’Ajuntament i a 
les recomanacions del servei jurídic, i malgrat doncs veure això i malgrat 



 

 

reconèixer l’error comès pel tribunal d’oposicions en aquest cas, aquest serà el 
nostre vot. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Rodríguez.  Gràcies, senyor Arrufat. 
  
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres en primer lloc el que creiem que és important és 
desvincular aquests acords respecte de les persones, la que va guanyar la 
plaça o la persona que ha presentat recurs.  Perquè recordem-ho, és una plaça 
determinada, que es requeria una titulació i que s’adjudica a una persona que 
no té aquesta titulació.  Que té uns estudis que en tot cas poden oferir dubtes 
de si poden ser equivalents o no a la titulació requerida.  Nosaltres no tenim 
dubtes de que no hi ha aquesta equivalència, em refereixo al grup municipal 
del Partit Popular, i per tant jo crec que ens hem de situar en el moment en que 
es produeix el concurs-oposició per poder dir si efectivament hi ha un error o 
no hi ha un error.  I nosaltres creiem que en aquell moment hi va haver un 
error.  Per tant, avui donar suport a aquesta proposta que se’ns presenta és 
ratificar aquell error.  I nosaltres a això no hi estem disposats.   
 
L’informe que ha donat la comisió jurídica ve a dir que no és responsabilitat 
d’ells decretar la nul·litat del procediment, que en tot cas és l’Ajuntament que 
hauria de decretar l’anul·labilitat, o el procediment com se’n digui d’aquell 
procés.  Per tant, la comisió jurídica d’alguna manera no s’acaba mullant en el 
fons de la qüestió.  I tampoc nosaltres no podem valorar, com fa l’equip de 
govern en aquesta proposta i hem sentit fins i tot doncs una argumentació per 
donar-hi suport, al fet de que la persona a la que s’ha adjudicat la plaça de 
forma errònia, estigui complint bé amb la seva plaça.  Perquè per aquesta raó 
de tres, home, els 66.003 –si no recordo malament- ciutadans de Vilanova 
potser també tindrien dret a provar durant un temps aquesta plaça i veure si 
compleixen o no, amb independència que tinguin o no tinguin la titulació 
requerida, no? 
 
Escolti’m, això no és possible, no?  I com que no és possible nosaltres el que 
no podem veure és quin ha estat el funcionament, el treball d’aquesta persona 
a posteriori de que l’Ajuntament cometés l’error.  I menys encara, i si m’ho 
permeten, en base a un informe –insisteixo, eh?, amb independència de les 
persones i parlant dels actes administratius, i parlant dels fets en un determinat 
concurs-, es basa doncs en un informe del seu cap, que és el president del 
tribunal, que adopta una decisió errònia.  Per tant, nosaltres creiem que 
aquests no són els arguments adequats per basar una decisió com la que es 



 

 

prendrà avui i per aquests motius el nostre grup votarà en contra d’aquesta 
proposta. 
 
ALCALDE 
 
No, jo només per aclarir un parell de qüestions.  Aquí el que va succeir va ser 
que es va fer una plaça, em sembla que és bo dir-ho, de delineant, i es va 
presentar una persona que tenia els cinc anys o sis, no sé quants són, els tres 
anys d’arquitectura, o sigui, que estava fent la carrera d’arquitectura, tenia els 
tres anys i aleshores vam elevar una consulta sobre si aquesta persona, amb 
tres anys d’arquitectura, podia o no participar en el concurs, complia o no el 
requisit.  Això ho vam consultar en el Col·legi d’Arquitectes, si no m’erro, i el 
Col·legi d’Arquitectes va manifestar que el seu criteri era aquest. 
 
Una vegada dit això, va haver-hi la interposició d’un altre recurs, i aleshores 
l’Ajuntament el que va decidir és trasladar a aquesta comisió del... la Comisió 
Jurídica Assessora, que és l’òrgan que defineix la legalitat o no d’aquest tipus 
de processos. I la resolució d’aquesta... d’aquest organisme, que pot ser la 
d’anul·lar aquesta decisió si considera que hi ha un error, com vostè manifesta, 
el que decideix és que l’Ajuntament sigui el que prengui l’opció final de si vol 
anar en una direcció, és a dir, convalidar els seus actes o no, però en cap 
moment afirma que hi ha hagut un error.  Ho vull deixar clar, perquè sembla 
que sigui que hagi entrat una persona diguem-ne que té una titulació estranya 
amb relació a la feina que fa.  Hi havia un cert dubte de si habilitava o no tenir 
tres anys d’arquitectura o no per fer aquesta feina.  Com es poden imaginar jo 
no afirmo ni una cosa ni la contrària, perquè no ho sé, per això en aquell 
moment van decidir el Tribunal fer una consulta i una vegada hi ha un recurs al 
respecte, van a la Comisió Assessora, Comisió Jurídica Assessora perquè 
diguin una resolució i aquesta resolució diu que finalment l’Ajuntament ha de 
decidir una cosa o l’altra.  En virtut de que havia pres aquesta decisió el 
Tribunal en aquell moment, de forma em sembla per part de tots els seus 
membres, pues van decidir ratificar-se en aquella decisió.  Em sembla que no 
he dit cap valoració subjectiva, més enllà dels fets que em sembla que són el 
que ha passat amb relació a aquest procés.  Una altra cosa és que un 
consideri que s’havia d’haver rectificat aquella posició en base a una opinió de 
que amb aquesta titulació no es pot fer una prova, però això no és el cas. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Tres consideracions al que vostè acaba de dir, no?  Una, que jo crec 
que és important i que és segurament la base de tot el problema.  Hi ha un 
conflicte, o quan hi ha un conflicte de competències entre la possibilitat de que 
uns cursos d’arquitectura puguin ser equivalents a un títol de delineació, home, 
es formula la consulta al Col·legi d’Arquitectes.  Home, jo no sé què hagués 



 

 

passat si en comptes de formular consulta al Col·legi d’Arquitectes s’hagués 
formulat també al Col·legi de Delineants.  Igual s’hagués pogut contrastar 
l’opinió d’uns i altres.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Home, es dóna la circumstància de que la mateixa persona 
opta també a una plaça de delineant en altres ajuntaments.  Si no recordo 
malament Cerdanyola del Vallès, Rubí i Vilafranca del Penedès, i en els tres 
concursos se l’exclou per no tenir la titulació.  Per tant, home, existeixen, hi ha 
uns precedents amb relació a aquesta qüestió. 
 
I tercera i darrera.  Jo no dic que la Comisió Jurídica Assessora parli de que hi 
hagi un error.  Jo dic que el nostre criteri, el criteri del grup municipal del Partit 
Popular, des del primer dia estem sostenint que hi va haver un error en la 
decisió que es va prendre i que, per tant, donar suport en aquesta proposta 
significaria ratificar aquell acord i per tant no ho farem.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
No volíem parlar, però vist que s’ha produït aquesta discusió doncs 
manifestarem el nostre punt de vista.  El nostre punt de vista és que si la 
Comisió Jurídica Assessora de la Generalitat determina en el seu moment que 
això doncs l’Ajuntament pren la decisió que vol, doncs l’Ajuntament, fagi el que 
fagi l’Ajuntament de Vilafranca, fagi el que fagi l’Ajuntament d’un altre poble, és 
sobirà per prendre una decisió en aquest sentit. U. 
 
Dos.  És tradició a l’Administració pública de la Generalitat, ho dic per 
contrarestar, el fet que la gent que tingui una titulació superior, que hagi cursat 
tres anys d’una titulació superior, se li convalida.  Això passa habitualment –sí, 
home- a la gent que es presenta a un lloc, que és per a graduat social, i està 
cursant la carrera d’advocat.  Per tant, no em sembla, o no ens sembla al grup 
de Convergència i Unió que sigui un tema com per una discusió per portar al 
Ple d’aquesta magnitud.  Entenem que és una situació merament tècnica, 
jurídica, que els juristes de la casa doncs han determinat que ha de ser així, i 
per tant donarem suport a la mesura que pren l’Ajuntament. 
 
ALCALDE 
 
Passem doncs a la votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb el 
vot en contra del grup popular. 
 



 

 

Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor:  PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (23) 
  Vot en contra: PP (1) 
 

  3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. CREACIÓ DEL CONSORCI 
“AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF” I 
APROVACIÓ INICIAL DELS SEUS ESTATUTS. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt número tres, que és la creació del Consorci Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf i l’aprovació inicial dels seus Estatuts. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atesa la voluntat del Consell Comarcal del Garraf, dels ajuntaments de 
Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, 
el Sindicat Unió General Treballadors de Catalunya de l’Anoia-Alt Penedès-
Garraf, el representant del Sindicat Comissions Obreres de Catalunya del Alt 
Penedès-Garraf, el president de la Delegació de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació al Garraf i el president de l’Associació d’Empresaris del 
Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG), per tal de constituir un Consorci 
amb el nom d’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf. 
 
Atès que aquesta voluntat constitutiva es justifica àmpliament en la memòria 
acreditativa de la constitució de l’esmentat consorci, argumentant de forma 
sintètica que aquesta entitat ha de servir com una estructura i instrument per 
tal d’acabar de definir i executar un model estratègic de desenvolupament 
econòmic del Garraf, sumant la diversitat d’esforços i recursos dels diferents 
municipis que en formen part. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. De conformitat amb els art. 312, 313.1 i 313.2 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), s’acorda la creació del Consorci Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf, constituïda pel Consell Comarcal 
del Garraf, pels  ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de 
Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, el Sindicat Unió General Treballadors de 
Catalunya de l’Anoia-Alt Penedès-Garraf, el representant del Sindicat 
Comissions Obreres de Catalunya del Alt Penedès-Garraf, el president de la 



 

 

Delegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació al Garraf i el 
president de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès 
(ADEG). 
 
SEGON. De conformitat amb l’art. 313.2. i 313.3 del ROAS, s’aproven 
inicialment els estatuts de l’esmentat Consorci, els quals s’adjunten a la 
present proposta. 
 
TERCER. Sotmetre a informació pública aquests acords, per tal que es puguin 
presentar al·legacions i suggeriments, durant el període de 30 dies, mitjançant 
la publicació d’un anunci en el BOP, DOGC i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
QUART. Delegar en el Consell Comarcal del Garraf el tràmit de publicació del 
present acord, tant la fase d’exposició al públic, com la publicació íntegra 
posterior del text aprovat definitivament. 
 
CINQUÈ. Considerar aprovats definitivament els acords de creació i els 
estatuts del Consorci si durant el període d’exposició pública no es produeix 
cap tipus d’al·legació o suggeriment. 
 
SISÈ. Facultar el Sr. alcalde perquè signi els documents que siguin necessaris 
per a executar el present acord.” 
 
 
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF 

9 de setembre de  2010 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
ARTICLE 1. Membres integrants de l’Agència 
 
1.1. Amb la denominació Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es 
constitueix una Entitat consorciada, de la que podran formar part els Ajuntaments de 
Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, i el 
Consell Comarcal del Garraf, de conformitat amb els acords presos pels organismes 
respectius, per acomplir les finalitats assenyalades als presents Estatuts. Així mateix, 
podran formar part de l’Agència, el Sindicat Unió General Treballadors de Catalunya 
de l’Anoia - Alt Penedès - Garraf; el representant del Sindicat Comissions Obreres de 
Catalunya del Alt Penedès - Garraf; el president de la Delegació de la Cambra Oficial 
de Comerç, Industria i Navegació al Garraf i el president de l’Associació d’Empresaris 
del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG). 
 



 

 

1.2. Podran integrar-se al Consorci (en endavant l’Agència) altres administracions 
públiques, que persegueixin finalitats d’interès generals concurrents, amb els propis 
de les entitats públiques Consorciades. 
 
1.3. Tanmateix, podran incorporar-se entitats privades sense ànim de lucre que 
mostrin interès concurrent a les finalitats pròpies del Consorci. 
 
1.4. Si algú dels integrants esmentats en el punt 1.1. anterior, no s’incorporés en l’acte 
de constitució de l’Agència, i sense perjudici de que ho faci en un futur, s’entendrà 
vàlidament constituïda l’Agencia. 
 
ARTICLE 2. Denominació i durada 
 
El Consorci es denominarà “AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL 
GARRAF"; amb una durada indefinida 
 
ARTICLE 3. Domicili 
 
3.1. La seu social està ubicada, a Vilanova i la Geltrú, Plaça Beatriu de Claramunt 
núm. 7.  
 
3.2. El Consell Plenari, per acord, podrà traslladar la seu social dins l’àmbit territorial, 
així com crear i suprimir delegacions, sempre que el desenvolupament de la activitat 
de l’Agència ho aconselli. 
 
ARTICLE 4. Àmbit de actuació 
 
4.1. L’àmbit d’actuació de l’Agència abastarà la comarca del Garraf, 
 
4.2. Aquest àmbit podrà estendre’s per altres zones geogràfiques, i abastar nous 
municipis o comarques, sempre que els municipis o els corresponents consells 
comarcals hagin estat prèviament admesos a l’Agència. 
 
ARTICLE 5. Naturalesa i règim jurídic 

5.1 El Consorci que regulen aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pròpia, i 
de caràcter públic local i associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent 
de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que 
requereix la realització dels seus objectius. 

5.2 En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, podrà, 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, excepte els 
de domini públic adscrits a entitats públiques i afectes als serveis que presta el 
Consorci, signar contractes, sol·licitar avals i préstecs directes per finançar inversions, 
assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes en les lleis. 

5.3 Aquests consorci es regeix per aquests estatuts,  per la Llei de bases de règim 
local i per la normativa catalana de regim local  



 

 

 
ARTICLE 6. Finalitats de l’Agència. 
 
6.1. L’Agència te els següents objectius i finalitats: 
 
a)  Generar i mobilitzar recursos des de tots els àmbits implicats per promoure el 

desenvolupament i la gestió de projectes innovadors, i per desenvolupar la activitat 
econòmica en el marc del seu àmbit d’actuació d’una forma competitiva. 

 
b)  Impulsar i promoure l’especialització d’activitats econòmiques i estratègies de 

dinamització sectorial, potenciant la interacció i l’intercanvi de coneixement entre 
els diferents agents econòmics i socials i institucionals de qualsevol nivell. 

 
c)  Promoure i gestionar activitats i/o serveis que puguin contribuir, en el sentit més 

ampli, al desenvolupament de la comarca del Garraf, per millorar la competitivitat i 
la rendibilitat de les seves activitats econòmiques, tot i tenint cura de la 
sostenibilitat de les activitats en els seus aspectes mediambientals, culturals i 
socials. 

 
d)  Impulsar la creació d’un sistema d’informació socioeconòmica d’abast comarcal 

per conèixer l’entorn i la realitat socioeconòmic i laboral i detectar els factors que el 
condicionen i permeti d’implementació d’estratègies d’adaptació i millora. 

 
e)  Donar impuls i desenvolupar projectes en el marc del Model de Desenvolupament 

Econòmic del Garraf, d’acord amb la memòria justificativa de creació de l’agència. 
 
 f)  Generar sinèrgies i col·laboració entre la iniciativa privada, les universitats i les 

administracions públiques per promoure o atraure projectes estratègics per al 
desenvolupament econòmic en el seu àmbit d’actuació i facilitar al teixit 
socioeconòmic l’accés a d’innovació i desenvolupament de processos i productes. 

 
g)  Millorar la quantitat i qualitat de la ocupació de la població, especialment dels 

col·lectius amb dificultats afegides: potenciant, a l’hora tot tipus d’accions 
formatives. 

  
h)  Millorar i modernitzar les estructures i serveis que s’ofereixen a les persones i a les 

empreses per a la consecució dels objectius de millora de l’ocupació i el 
creixement de l’activitat econòmica. 

 
i)  Potenciar la cultura emprenedora donant suport a la creació i consolidació 

d’empreses, especialment en aquells sectors econòmics anomenats emergents. 
 
j)  Promoure la planificació comarcal de tipus ascendent: els municipis plantegen les 

seves propostes que són consensuades en el marc de la Agència de Promoció 
Econòmica. 

 
k)  Impulsar i consolidar estructures de promoció econòmica supramunicipal i 

plataformes de coordinació per objectius concrets del Agència. 
 



 

 

 l)  Fomentar  la implantació i desenvolupament de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació, la societat del coneixement, la cura i el respecte pel 
medi ambient, la millora de eficiència energètica de la comarca, l’aprofitament 
integrat dels recursos energètics locals, els serveis sociosanitaris, i la participació 
de tots els agents econòmics i socials del territori del seu àmbit d’actuació 

 
m) Ordenar les iniciatives de promoció econòmica i territorial que existeixen 

actualment a la comarca, i atorgar-li valor social mitjançant la difusió i la 
comunicació als diferents agents implicats en la consecució dels objectius del 
consorci en particular i de la ciutadania en general, beneficiaris dels projectes, 
administració pública local i provincial, inversors, etc 

 
n)  La difusió i promoció de la imatge del seu àmbit d’actuació 
 
o)  Informar i assessorar als ciutadans i empreses, del seu àmbit d’actuació  i a 

aquelles persones físiques o jurídiques que es vulguin instal·lar a la mateixa, en la 
creació, modernització, gestió i desenvolupament del seu projecte empresarial, 
com per la captació de recursos aliens. 

 
p)  Promoure la protecció, la gestió, revalorització i posada en actiu del patrimoni 

natural, cultural i socioeconòmic, propiciant la coordinació entre els sectors 
relacionats, el desenvolupament de mètodes comuns i la promoció dels 
instruments necessaris per la gestió global e integrada dels recursos locals. 

 
q)  El foment i execució d’accions dirigides al desenvolupament de la oferta i la 

demanda de serveis turístics en el seu àmbit d’actuació. Promoure accions per 
propiciar i possibilitar l’establiment de noves estructures i mitjans adequats per la 
millora qualitativa i quantitativa de la oferta turística i el foment de la iniciativa 
privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit d’actuació 

 
r)  Facilitar, coordinar i assessorar les iniciatives públiques o privades de turisme en 

el seu àmbit d’actuació. 
 
6.2. Així mateix seran objecte del Consorci totes aquelles activitats que tinguin a veure 
amb les  seves finalitats i objectius. 
 
ARTICLE 7. Convenis i encomanes de gestió i serveis. 
 
7.1. Per al compliment de les seves finalitats, l’Agència podrà, en el marc legal vigent, 
establir convenis i concerts i rebre ajudes de les institucions públiques i privades, 
interessades en el desenvolupament de les seves finalitats. 
 
7.2. El Consorci adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, d’acord amb allò 
que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de contractes del sector públic. 
 
7.3. Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei tècnic de 
les entitats publiques consorciades. 
 



 

 

7.4. El Consorci  realitza la seva activitat a  favor de les Entitats Publiques 
Consorciades, per aquesta raó, aquestes ostenten  sobre el Consorci el control anàleg 
al que pot exercir sobre els  seus propis serveis, segons els presents Estatuts.  
 
7.5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, serà el següent: 
 

1)  Les Entitats Publiques Consorciades podrà conferir la realització d’activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis al consorci per raons d’eficàcia o quan no 
disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament. 

 
2)  Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat. 
 
3)  L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per Les 

Entitats Publiques Consorciades, sense perjudici que, quan no concorri cap 
licitador, pugui encarregar-se-li l’execució de la prestació que va ser objecte de 
la licitació. 

 
4)  L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les 

administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per les 
normes de contractació pública únicament en els supòsits que així ho disposi 
la legislació de contractes de les administracions públiques. 

 
5)  L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la 

titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i 
correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels actes 
administratius definitius o complementaris que donin suport o en els quals 
s’integri la concreta activitat objecte de l’encàrrec. 

 
6)  La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de Les 

Entitats Publiques Consorciades i dels ens que en depenen o en els quals 
participa, es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les 
quals fixaran les activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i 
l’abast de la gestió i funcions encomanades. 

 
 
CAPÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANICA DE L’AGÈNCIA 
 
ARTICLE 8. Òrgans de Govern i de Gestió 
 
8.1. Són òrgans de govern i gestió de l’Agència el següents: 
 

a) El Consell Plenari. 
b) La Comissió Executiva. 
c) La Presidència  
d).Les Vicepresidències 
e) La Conselleria Delegada  
f)  La Direcció. 
g) La Secretaria i la Intervenció 



 

 

 
ARTICLE 9. El Consell Plenari 
 
9.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió de l’Agència i 
estarà constituït per cadascun dels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments membres 
del consorci i el president del Consell Comarcal del Garraf. Així mateix, formaran part 
de aquest òrgan, en el supòsit de que se hagin incorporat individualitzadament, les 
entitats privades contemplades en el article 1.3 anterior a l’Agència, el representant 
del Sindicat Unió General Treballadors de Catalunya de l’Anoia - Alt Penedès - Garraf; 
el representant del Sindicat Comissions Obreres de Catalunya del Alt Penedès - 
Garraf; el president de la Delegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació al Garraf i el president de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt 
Penedès i Baix Penedès (ADEG). 
 
9.2. Formaran part del Consell Plenari, la Conselleria Delegada i La Direcció de  
l’Agència, amb veu però no tindran dret de vot. 
 
9.3. Per a l’admissió de un nou membre, es precisarà el acord del Consell Plenari, qui 
atorgarà la seva representació i determinarà el numero de vots en el termes establerts 
en el article 9.8.b) del presents estatuts. 
 
9.4. Cada conseller amb dret de vot, tindrà un nombre de vots igual al que s’estableix 
a continuació: 
 
9.4.1. Les administracions públiques tindrà el següent nombre de vots. 
 

a) Ajuntament de Canyelles: cinc (5) vots. 
b) Ajuntament de Cubelles: quinze (15) vots. 
c) Ajuntament de Olivella: cinc (5) vots. 
d) Ajuntament de Sant Pere de Ribes: vint (20) vots. 
e) Ajuntament de Sitges: vint (20) vots. 
f) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: vint-i-cinc (25) vots. 
g) Consell Comarcal del Garraf: sis (6) vots. 
 

9.4.2. Les entitats privades sense ànim de lucre, tindran en tot cas, el següent nombre 
de vots. 
 

a)  Sindicat Unió General Treballadors de Catalunya de l’Anoia – Alt Penedès – 
Garraf: un (1) vot 

b)  Sindicat Comissions Obreres de Catalunya de l’Alt Penedès - Garraf:  
 un (1) vot 
c)  Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació Delegació al Garraf:  
 un (1) vot 
d)  Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG):  
 un (1) vot 

 
9.5. En cas d’admissió de nous membres de l’Agència contemplats en el article 1.2, 
se’ls assegurarà d’adequada representació en el Consell Plenari. Si es tractés de una 



 

 

entitat privada no contemplada en el article  9.4.2, amb independència de pertànyer al 
Consell Plenari, se li adjudicarà un (1) vot. 
 
9.6. La renovació dels membres del Consell Plenari es farà d’acord amb la periodicitat 
que determinin les institucions i entitats, coincidint amb les renovacions que es 
produeixin al si de les mateixes, d'acord amb els procediments d’elecció, sens 
perjudici de cada institució o entitat per remoure el seu representant, i designar-ne un 
de nou sempre que ho consideri oportú. 
 
9.7. Corresponen al Consell Plenari de l’Agència, en relació amb el seu objecte i les 
seves finalitats, totes les competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens 
perjudici de les que aquests Estatuts atribueixen a altres òrgans consorciats, i sens 
perjudici que pugui delegar les que estimi convenients a altres òrgans, sempre que 
siguin competències susceptibles de delegació d’acord amb la legislació de règim 
local. 
 
9.8. En tot cas, correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable: 
 

a)  L’elecció, entre els seus membres, de la Presidència i les Vicepresidències 
primera i segona, d’acord amb l’article 11.4 i 11.5. 

 
b)  El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva, d’acord 

amb el que preveu l’article 10.2 dels presents estatuts amb el 75% dels vots 
atribuïts als membres del Consell Plenari.  

 
c)  El nomenament i la remoció del càrrec de la Presidència de la Comissió 

Executiva. 
 
d)  El nomenament i la remoció de la Direcció i de la Conselleria Delegada. 
 
e)  L’aprovació i la modificació dels presents Estatuts per majoria del 75% dels 

vots atribuïts als membres del Consell Plenari que formin part. 
 
f)  L’aprovació del pressupost i de les modificacions de pressupost, que podrà 

aprovar la Comissió Executiva. 
 
g)  Les aportacions ordinàries anyals dels membres de l’Agència, per cobrir el 

pressupost de funcionament i d’activitats, així com les extraordinàries. 
 
h)  L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis. 
 
 i)  L’admissió de nous membres de l’Agència. 
 
 j)  L’admissió de nous membres del Consell Consultiu del Garraf, i la 

determinació del nombre de representats en aquest òrgan. 
 
k)  La unió ó separació de altres entitats de similars objectius  i finalitats, 
 



 

 

 l)  La dissolució i la liquidació de l’Agència, d’acord amb l’article 23 dels presents 
estatuts. 

 
m)  Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d’aquests estatuts i 

els acords del mateix Consell. 
 
ARTICLE 10. La Comissió Executiva. 
 
10.1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió, 
execució  i de proposta al plenari. 
 
10.2. Estarà format per: 
 

a) La Presidència  
b).Les Vicepresidències  
c) La Conselleria Delegada  
d) La Direcció  
e) La Secretaria i la Intervenció 

 
10.4. La Direcció serà membre de la Comissió Executiva amb veu i vot. 
 
10.5. Corresponen a la Comissió Executiva les següents funcions que prèviament 
acordi delegar-li en el seu favor el Consell Plenari. A efectes merament enunciatius, 
podran ser delegades les següents funcions: 
 

a) Elaborar i Informar els plans i programes d’actuació, pressupost i balanç, 
comptes de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió. 

 
b)  Aprovar la reglamentació Interna del Agència i la organització dels seus 

serveis.  
 
c)  Valorar i informar la contractació d’estudis i recerques. 
 
d)  Exercir la direcció, organitzar i determinar la plantilla de personal, aprovar les 

adscripcions i els cessaments de personal; la dedicació de béns, amb facultat 
de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves finalitats. 

 
e)  Autoritzar adquisicions, contractacions de béns, disposicions del patrimoni, 

amb facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves 
finalitats. 

 
f)  Formular i presentar al Consell Plenari, perquè siguin aprovats, els 

pressupostos d’ingressos i despeses corresponents a cada exercici econòmic, 
així com la memòria corresponent. 

 
g)  Qualsevol altra funció que sigui delegada per part del Consell Plenari, o de la 

Presidència  a excepció de les indelegables. 
 
 



 

 

ARTICLE 11. La Presidència i altres Membres del Consell Plenari 
 
11.1. El/la president/a del Consell Plenari, serà també el/la president/a del Comitè 
Executiu i serà també el/la president/a de l’Agència i la representa a tots els efectes, 
podent, per tant, comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota 
classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant de 
tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques. 
 
11.2. L’exercici del càrrec de president/a comportarà en general, totes aquelles 
funcions que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, el Consell Plenari 
li delegui, amb els límits que per analogia estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, d’acord amb les modificacions fetes per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, entre d’altres. 
 

a)  Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell Plenari.   
 
b)  Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes prèviament 

aprovats, en el seu cas, per la comissió executiva.  
 
c)  Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el/la Secretari/a. 
 
d)  Qualsevol altre que li correspongui per Llei o Estatuts, i supletòriament, les 

mateixes funcions que estableix la legislació vigent de règim local, a favor de 
l'Alcalde-President. 

 
11.3. El Consell Plenari podrà designar entre els seus membres les vicepresidències 
primera i segona que substituirà, per aquest ordre a la Presidència en totes les seves 
atribucions en casos d’absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat. 
 
11.4. Els càrrecs de president/a i de vicepresidents/es tenen una durada d’un any. 
Tots els consellers que detentin aquesta condició pel fet de ser d’alcaldesses/es, 
seran designats de forma rotativa, com a president/a o vicepresident/a primer/a i 
segon/a, essent que tots els conselleres/s que detentin aquesta condició pel fet de ser 
alcaldesses/es, hauran estat presidentes/s i vicepresidentes/s primer i segon, i per 
tant, l’alcalde/essa de cadascun dels municipis constituents haurà tingut la condició de 
presidenta/t i de vicepresidenta/t primer/a i segon/a. 
 
11.5. De forma anual, als efectes del previst en l’anterior paràgraf, el Consell acordarà 
la rotació en el càrrec de president, nomenant un/a nou/ova President/a entre els 
consellers que detentin aquesta condició per la seva condició d’alcaldes. La rotació en 
el nomenament es determinarà per ordre alfabètic, considerant en primer terme, o 
com a primer d’ordre, l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.  
 
11.6. Igualment, de forma anual, el Consell acordarà la rotació en el càrrec de Vice-
president/a primer/a i segon/a, anomenant un nou vicepresident/a primer/a i segon/a 
entre els consellers que detentin aquesta condició per la seva condició d’alcaldes. La 
rotació en el nomenament es determinarà per ordre alfabètic, considerant en primer 
terme, o com a primer d’ordre, aquells que posteriorment, els dos anys següents, 
detentin  el càrrec de President/a i Vicepresident/a primer/a.  



 

 

 
11.7. El Consorci estarà assistit d’un/a secretari/a que serà nomenat/da lliurement pel 
Consell Plenari d’entre les persones que ocupen les secretaries dels ens consorciats, 
o una persona que reuneixi les condicions establertes per a tal escomesa.  
 
ARTICLE 12. La Conselleria delegada  
 
12.1. Així mateix, el Consell Plenari podrà nomenar també entre els seus membres o 
be, entre experts independents de reconegut prestigi, formin part o no del Consell 
Plenari, un Conseller/a-Delegat/da, en el qual, tant el Consell Plenari com el 
President, podrà delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment són 
indelegables. En aquest cas, el/la Conseller/a Delegat/da, és l’òrgan executiu del 
Consell Plenari i del President, i amb aquest caràcter representarà a l’Agència en 
judici i fora d'ell, i hi podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial 
davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats autònomes, corporacions 
locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o 
jurídiques, fins i tot el Banc d'Espanya i les seves sucursals.. 
 
ARTICLE 13. La Direcció  
 
13.1. El Consell Plenari podrà nomenar la persona responsable de la direcció, càrrec 
que hauria de recaure en una persona especialment capacitada. 
 
13.2. La persona responsable de la direcció desenvoluparà el comandament de tots 
els serveis tècnics i administratius, amb independència de les funcions que el Consell 
li delegui. A tal efecte, el Consell Plenari nomenarà la persona que haurà d’ocupar el 
càrrec, així com les condicions en les quals haurà de desenvolupar-lo, fent constar les 
atribucions que se li confereix, la remuneració, els terminis i els motius del cessament  
en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu favor, poders de 
representació de l’Agència, amb les facultats necessàries per poder-los exercir. 
 
13.3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona responsable de la direcció, 
les seves funcions les haurà d’exercir el/la Conseller/a Delegat/da o, de no existir-ne 
el/la President/a del Consell Plenari. 
 
13.4. La persona responsable de la direcció tindrà veu al Consell Plenari, però no 
tindrà vot en aquest òrgan. La persona responsable de la direcció tindrà veu i vot a la 
Comissió Executiva. 
 
ARTICLE 14. Òrgan consultiu de l’Agència. El Consell Consultiu del Garraf. 
 
14.1. El Consell Plenari podrà acordar la creació del Consell Consultiu del Garraf, que 
tindrà una funció exclusivament consultiva, i per tant, no tindrà facultats de direcció, 
gestió i administració de l’Agència. 
 
14.2. Els informes, propostes o acords adoptats pel Consell Consultiu del Garraf no 
vincularan als òrgans de govern i  de gestió de l’Agència, previstos a l’article 8 dels 
presents Estatuts. 
 



 

 

14.3. El Consell Consultiu del Garraf tindrà com a missió fomentar la participació, la 
consulta, i el debat entre les administracions i els sectors públics i privats vinculats 
directament o indirectament a la comarca del Garraf. 
 
14.4. El Consell Consultiu del Garraf quedarà integrat pels representants següents: 
 

• Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2 representants  
• Ajuntament de Sitges 2 representants 
• Ajuntament de Canyelles 2 representants 
• Ajuntament de Cubelles 2 representants 
• Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2 representants 
• Ajuntament d’Olivella 2 representants 
• Consell Comarcal del Garraf (CCG) 3 representants 
• Comissions Obreres de Catalunya de l’Alt Penedès – Garraf (C.C.O.O. 

2 representants  
• Unió General de Treballadors de Catalunya de ‘Anoia – Alt Penedès - 

Garraf (U.G.T.) 2 representants  
• Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès,Garraf 2 

representants  
• Cambra de Comerç de Barcelona delegació al Garraf  2 representants 
• Universitat Politècnica de Catalunya 1 representant  
• Consorci Sanitari del Garraf 1 representant  
• Col·legi d’Enginyers de Vilanova i la Geltrú 1 representant  
• Gremi d’Instal·ladors del Garraf 1 representant  
• Gremi de Constructors del Garraf 1 representant  
• Agrupacions o grups politics del Garraf 15 representants  

 
14.5. Les agrupacions electorals, coalicions o partits politics del Garraf, disposaran de 
un nombre de representants, igual al nombre dels membres de les comissions 
informatives que es distribuiran, en funció de la seva representació en el Consell 
Comarcal del Garraf en cada moment, corresponen a aquest organisme la designació 
i proclamació para la seva acreditació davant de l’Agència. 
 
14.6. No obstant el que estableix aquest article, podrà incorporar-se al Consell 
Consultiu del Garraf, qualsevol altre entitat privada sense ànim de lucre, que hagi 
estat admesa pel Consell Plenari. Aquesta entitat tindrà el nombre de representats 
dintre del Consell Consultiu, que acordi el Consell Plenari. 
 
14.7. Les funcions del Consell Consultiu del Garraf són les següents: 
 

a)  Assessorar i formular propostes en matèria de desenvolupament econòmic. 
b)  Debatre la proposta de programa d’actuació, inversions i finançament de 

l’Agència, i informar-ne abans que s’aprovi. 
c)  Debatre la proposta de pressupost d’explotació de l’Agència, i informar-ne 

abans que s’aprovi. 
d)  Rebre informació dels comptes anuals i la liquidació del pressupost de 

l’Agència. 
e)  Resoldre les consultes que prèviament sol·liciti el president/a de l’Agència. 



 

 

 f)   Redactar, si s’escau, el seu reglament de funcionament intern. 
 
14.8. Els membres del Consell Consultiu exerceixen el càrrec gratuïtament, sens 
perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la 
indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies 
del càrrec. 
 
 
CAPÍTOL TERCER. NORMES DE FUNCIONAMENT. 
 
ARTICLE 15. Reunions, convocatòries i adopció de acords. 
 
15.1. El Consell Plenari farà una sessió amb caràcter ordinari, com a mínim una 
vegada a l'any, dintre del primer semestre de cada exercici, per a la aprovació dels 
comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis. 
 
Igualment, es reunirà periòdicament, i en totes les ocasions en què el president el 
convoqui, a iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la majoria dels seus membres. 
 
15.2. La Comissió Executiva es reunirà periòdicament, de forma mensual, i serà 
convocada pel President/a, o a proposta de la majoria dels seus membres. 
 
15.3. Actuarà com a President/a del Consell Plenari i en el seu cas, de la Comissió 
Executiva, el President/a de l’Agència i com a Secretari/a, el que ho sigui de l’Agència 
 
15.4. El Consell Consultiu del Garraf es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada a 
l’any, com a mínim, dintre del primer semestre de l’exercici i amb anterioritat a la 
corresponent reunió del Consell Plenari. Així mateix, es reunirà quan o estimés 
convenient el/la President/a de l’Agència o quan hi hagi sol·licitud escrita de, com a 
mínim, la meitat dels membres i no podrà en aquest cas demorar la seva celebració 
més de quinze dies des de que hagués estat sol·licitada. 
 
15.5. Actuarà de President/a de la sessió del Consell Consultiu el President/a de 
l’Agència o persona en qui delegui i com a secretari/a, el que ho sigui de l’Agència, i 
en el cas de vacant, absència o malaltia d’aquest/a  la persona que nomeni el Consell 
Consultiu. 
 
15.6. Les convocatòries de tots els òrgans es faran per escrit emeses por el/la 
President/a de l’Agència, per carta o correu electrònic, inclouran el corresponent ordre 
del dia i hauran de ser cursades amb una antelació de quinze dies naturals, a 
cadascun dels membres de l’òrgan convocat. 
 
15.7. El Consell Plenari, representat per el President/a o membre en el que delegui i 
en el seu cas, el Consell Consultiu, s’entendran vàlidament constituïts quan hi 
concorrin, presents o representats la meitat més un, del total de drets de vot. En cas 
de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre membre de 
l’òrgan en el sí del qual es confereix la representació, i haurà de consignar-se per 
escrit. Si per la adopció de qualsevol acord es precisés una majoria reforçada, serà 



 

 

necessària per que es celebri la sessió, que estiguin present o representants, como 
mínim, la meitat mes un dels seus membres de dret. 
 
15.8. Els acords del Consell Plenari, la Comissió Executiva o el Consell Consultiu 
s’adoptaran per majoria simple dels vots que s’atribueixen als membres concurrents a 
la sessió, a excepció d’aquells supòsits en que legal o estatutàriament s’estableixi una 
altre majoria. 
 
15.9. Els acords del Consell Plenari, de la Comissió Executiva i, en el seu cas, del 
Consell Consultiu, es consignaran en actes, que seran transcrites al Llibre 
corresponent i es signaran per la Presidència  o qui la  representi i el/la  secretari/a.  
 
 
CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC, DE PERSONAL I DE CONTRACTACIÓ   
 
ARTICLE 16. Recursos Humans 
 
16.1. L’Agència podrà disposar de personal propi per a desenvolupar las seves 
tasques. Així mateix, les entitats consorciades podran assignar funcions de suport 
entre els treballadors de la seva plantilla. 
 
16.2. Els llocs de treball que es contractin des del Consorci per a prestar els seus 
serveis, estaran subjectes a les disposicions del règim laboral, excepte quan s’integri 
personal funcionari d’altres administracions en comissió de serveis o en la situació 
administrativa que legalment correspongui. 
 

ARTICLE 17. Regim econòmic. 

El règim economicofinancer del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent en cada 
moment pels ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics. 
 
17.1. Per a la realització dels seus objectius, l’ Agència disposarà dels recursos 
següents: 
 

a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les entitats integrades a 
l’Agència, en la quantitat i forma que siguin convingudes. 

b)  Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l'Estat, de la Generalitat, 
de les corporacions municipals, d’altres administracions públiques, d’entitats o 
de particulars. 

c)  Productes del seu patrimoni, de rendiments d’explotacions i de prestació de 
serveis. 

d)  Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o 
indirecta de serveis. 

e)  Operacions de crèdit. 
f)  Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis. 
g)  Treball voluntari promogut per l’Agència o per les entitats. 

 



 

 

17.2. L’adscripció de personal o de béns a l’Agència per part d’una entitat membre, 
podrà compensar-se de l'aportació dinerària. 
 
 
ARTICLE 18. Comptabilitat i exercici econòmic. 
 
18.1. L’Agència formularà un pressupost anyal i desenvoluparà la seva activitat 
segons el pla d’actuacions, la vigència del qual s’estendrà coincidint amb els períodes 
electorals municipals. 
 
18.2. L’Agència haurà de dur una comptabilitat ordenada, d’acord amb les 
disposicions del Pla General de Comptabilitat para Entitats Públiques i complint tots 
els requisits legals. 
 
18.3. El exercici econòmic coincidirà amb el any natural. 
 
 
ARTICLE 19. Classes d’aportacions. 
 
19.1. Les aportacions anyals per cobrir el pressupost de funcionament i d’activitats 
seran aprovades per acord del Consell Plenari. 
 
19.2. Les aportacions seran de tres tipus: 

a) Les que s’estableixin pel seu funcionament ordinari. 
b) Les aportacions relatives a temes específics. 
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes. 

 
 
ARTICLE 20. Patrimoni. 
 
20.1. L’Agència podrà tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels quals s'ha 
constituït i comprendrà els béns i drets, les instal·lacions i els objectes adscrits a 
l’Agència al moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur. 
 
20.2. Els béns de domini i us públic, els patrimonials, que els ens associats adscriguin 
a l’Agència per al compliment dels fins d’aquest, conserven la qualificació originària. 
 
20.3. L’Agència té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus 
membres, unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries. 
 
 
ARTICLE 21. Contractació  
 
La contractació de l’Agència ha de garantir els principis de publicitat i de lliure 
concurrència i es regeix pel que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes   del Sector Públic. 
 
 
 



 

 

CAPÍTOL CINQUÈ. MODIFICACIONS ESTATUTÀRIES, SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ. 
 
ARTICLE 22. Modificació dels Estatuts. 
 
El Consell Plenari, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que està  
establert en l’article 9 d’aquest estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria 
expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, o la dissolució de l’Agència, 
sense perjudici de la necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens 
consorciats.  
 
ARTICLE 23. Separació dels Membres. 
 
23.1. La separació de l’Agència d’alguns dels seus membres, a petició de la part 
interessada, podrà realitzar-se amb un avís previ de 4 mesos, sempre que no siguin 
perjudicats els interessos generals que l’Agència representa, que la institució que se'n 
separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de 
les seves obligacions pendents i aprovades fins al moment de la separació i sense 
dret a compensació. L’acord de separació haurà d’estar aprovat pel Consell Plenari 
qui haurà d’establir els termes econòmics de dita separació. 
 
ARTICLE 24. Dissolució. 
 
24.1. L’Agència es dissoldrà per les causes següents: 
 

a)  Incompliment de l’objecte. 
b)  Acord majoritari del 75% dels vots atribuïts als membres del Consell Plenari. 
c)  Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats de l’Agència. 
d)  Transformació de l’Agència en una altra Entitat, per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
 
24.2. L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució i liquidació de l’Agència haurà de 
ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres i especificarà la forma de 
liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les obres o instal·lacions a les administracions 
consorciades basant-se en la ponderació dels criteris de preservació d’interès públic, 
respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració 
de l’Agència. 
 
24.3. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci i 
també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant la 
solució de les obligacions respectives. 
 
24.4. L’acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del 
Consorci, amb respecte a tots els seus drets. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
ÚNICA. Per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la 
normativa vigent que regeixi per a les entitats locals. 



 

 

 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
ÚNICA. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna de l’Agència, serà 
d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 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, i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  
funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Aquest és un tema que en el marc del Consell Comarcal n’hem parlat 
bastant, a les diferents comisions i directament amb els grups comarcals.  La 
veritat és que fa uns mesos, un temps, els alcaldes de la comarca i també 
atenent doncs a una... un sentiment força generalitzat no?, i que compartim, 
de la necessitat de la creació d’instruments i de polítiques de promoció, i en 
altres àmbits, àmbit sanitari o en altres àmbits d’àmbit comarcal, més enllà de 
les fronteres, no?, de cadascuna de les ciutats i de les polítiques, i de trobar 
estratègies conjuntes en el territori, en el Garraf; i també més enllà, si és 
possible, però inicialment doncs en el Garraf, era un sentiment compartit, molt 
compartit d’aquesta necessitat, no?  Un sentiment que compartien doncs els 
diferents governs del territori, però també tots de forma... en general doncs 
tots els grups polítics del Consell Comarcal i naturalment dels diferents 
ajuntaments, no?  També era un sentiment que existia en l’àmbit sindical i en 
l’àmbit empresarial, la necessitat també de dotar-nos d’accions que tinguessin 
i que transcendissin una mica més enllà del propi, dels propis ajuntaments. 
 
Paral·lelament amb això la Diputació de Barcelona, que signa els pactes 
territorials, que són la dotació de recursos destinats als diferents ajuntaments, 
va fer una reflexió sobre el fet de que els diners que s’assignaven destinats a 
polítiques actives d’ocupació, etc., per part dels diferents, dels diferents 
territoris, perquè els donaven en els diferents territoris, a nivell comarcal, em 
sembla, i a nivell d’altres àmbits més enllà del comarcal, es donaven d’una 
forma excessivament municipal, diguem-ne, no?, és a dir, malgrat l’assignació 
que es feia dels recursos era territorial, al final la divisió que es feia pels 
diferents municipis es feia molt amb criteris de número d’habitants... i no més, 
no?, sense primar el fet de que es fessin accions i projectes que anessin més 
enllà de la pròpia ciutat.  I en aquest sentit van decidir incentivar alguns 
territoris, i en concret a dos, al Maresme, perquè ho havien començat a 
treballar, i també al Garraf, perquè generessin algun tipus d’instrument i 
d’accions perquè... conjuntes perquè el que es dotés, el que es dongués, els 



 

 

recursos que s’atorguessin per fer aquestes polítiques tinguessin aquesta 
mirada més comarcal, no tant la suma, no?, d’accions locals. 
 
A més a més a això van afegir doncs que tenien la vocació i la voluntat de a 
l’inici, els que comencessin a fer-ho, doncs d’ajudar-los econòmicament doncs 
a tirar endavant, per tant, per part de la Diputació. Va ser per això que a partir 
d’aquí es va començar a pensar en diferents escenaris, diferents possibilitats 
de quin instrument dotar-nos, amb dues vocacions que eren: una, per una 
banda inicialment no suprimir res, no assumir cap de les competències que té, 
que tenen els ajuntaments actualment en els diferents àmbits de la formació, 
de l’ocupació, de la promoció econòmica, sinó de començar a treballar 
polítiques conjuntes als diferents ajuntaments. 
 
I per altra banda la de no dotar-nos d’infraestructures de personal, i per tant de 
nova gent, que no fossin assumides i finançades en aquest cas per 
l’organisme que va incentivar tirar endavant això, que era la Diputació de 
Barcelona, no?  I a més a més en aquest cas doncs dotar en aquest 
organisme del personal i dels mitjans que ja tenien els organismes 
preexistents del Consell Comarcal, penso en el Consorci Turístic o les 
persones que treballen o es dediquen als temes de promoció econòmica en el 
propi Consell Comarcal. 
 
Iniciar aquest procés, no?, sense que això tingués costos per als municipis, 
diguem-ne, no?, i que no suposés una nova estructura, que assumís les que 
ja tenien i començar a travar polítiques conjuntes dels diferents ajuntaments.  
Això ja és el que es va explicar en un Ple del Consell Comarcal, crec que al 
darrer, en el qual es va aprovar, i em sembla que és una bona iniciativa, no?, 
de començar com hem fet, com estem intentant fer en d’altres àmbits, a 
establir polítiques conjuntes dels diferents territoris, de les diferents ciutats, 
perquè pensem que és la manera de tirar endavant, en fi, les polítiques al 
nostre territori.  Per això hi ha aquesta proposta. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular nosaltres no donarem suport a la 
creació d’aquesta Agència, per diferents raons i en base a diferents reflexions 
entenem nosaltres estratègiques, que o no s’han fet o no s’han tingut en 
compte.  No ho sabem perquè hem de partir de la base també que nosaltres 
no tenim representació al Consell Comarcal, això s’ha parlat en el Ple del 
Consell Comarcal on imagino que hi deu haver hagut debats que nosaltres no 
ens ha fet arribar ningú per l’interès doncs... o un poc interès que hi ha en fer 
arribar aquesta informació i per tant tenir-nos informats d’una cosa que 
després, tard o d’hora, com avui, doncs s’aprova en el Ple municipal. 
 



 

 

Nosaltres entenem que aquesta Agència parteix d’errors estratègics i parteix 
d’una visió molt administrativa, no?, en què una administració superior 
encasella en els departaments comarcals, és a dir, en aquelles fronteres 
traçades doncs ja per l’administració, l’optimització de recursos, de 
subvencions, etc., doncs per a ens superiors als municipis, però que pot 
quadrar en comarques que tinguin més ple sentit per elles mateixes, com 
poden ser l’Anoia, o que poden ser altres comarques més completes, però té 
molt poc sentit al Garraf.   
 
M’explico.  Si una de les funcions d’aquesta Agència de Desenvolupament 
Econòmic és la promoció interna i externa del territori del Garraf, com a 
imatge, com a pol d’atracció doncs d’empreses, d’economia, etc., el Garraf 
certament com a conjunt no és atractiu, no és una... no entenem nosaltres que 
sigui un projecte de futur.  En un moment de globalització, el Garraf, un territori 
molt petit però a més a més molt dispar entre els seus territoris, on hi ha una 
gran Vilanova amb Roquetes inclosa, i després hi ha municipis doncs petits, 
amb Sitges que fa una promoció econòmica que sempre tindrà... és tres 
vegades superior a la que puguin fer la resta de municipis, perquè té uns 
mercats propis i perquè té uns nínxols propis de mercat, doncs entenem que 
és una realitat la de la nostra comarca, amb una capacitat de creació de sòl 
industrial doncs limitada, i amb una estructura econòmica no homogènia en el 
territori, pensem que és una mala reflexió estratègica.  Nosaltres entenem que 
per vendre’ns aquí a la resta de Catalunya, per vendre’ns a la resta d’Europa 
com a territori amb capacitats econòmiques el pas valent -i a més portem anys 
defensant-ho, el que passa que jo no sé si algú interpreta permanentment que 
és una qüestió només identitària- és la Vegueria Penedès, és el territori del 
Penedès, un territori que combina mar, combina muntanya, combina sòl 
agrícola, molt sòl industrial, que combina a més a més amb la C-15, que li està 
costant a la terra i al territori una destrossa molt gran, però que farà que 
Vilanova i Vilafranca estiguin a un cop de cotxe, un cop de camió, a un cop de 
furgoneta i que permetrà compartir sòls industrials, compartir mercat laboral i 
mercat econòmic entre una comarca i l’altra.   
 
Nosaltres pensem que la reflexió estratègica està en situar la promoció 
econòmica en l’àmbit Penedès, que dóna una gran possibilitat d’expansió 
econòmica i de promoció, perquè és un territori que combina diferents realitats 
econòmiques i alhora doncs molta capacitat de producció i de 
desenvolupament econòmic.  Nosaltres entenem que aquesta és la... el 
principal error.  Després, bé, aquesta idea, o aquest projecte que ara es 
presenta, que per a nosaltres, tal com l’hem llegit, tal com l’interpretem 
nosaltres, sense que ningú ens l’hagi explicat, o sigui, ja admeto: ningú ens 
l’ha explicat, per a nosaltres té més pinta d’un altre xiringuito que intenta donar 
resposta a la crisi creant noves institucions i doncs nous gerents, noves 
targetes de presentació, etc., que no pas una eina útil que vagi enfocada 



 

 

directament a resoldre deficiències econòmiques, a resoldre doncs captació 
de capitals, etc.  No li veiem aquesta funcionalitat, i segurament ens 
equivoquem, eh?, el futur ho dirà, aquestes coses doncs és caminant que es 
veuen com funcionen, però interpretem que hi ha funcions, o sigui, perdó, això 
és un procés que arriba... o és un producte de... Ara fa un any, si recordeu, 
que la CUP va demanar que es fes una taula local que aplegués els agents 
econòmics.  Entenem que Vilanova doncs tenia prou entitat com per tenir 
aquesta taula local i buscar la pròpia dinamització econòmica, i la discusió 
passava a nivell comarcal, cosa amb la que nosaltres no hi estàvem del tot 
d’acord per raons que ja acabo d’exposar també ara mateix.  I el resultat de tot 
això és la creació d’una altra institució, no?, d’una Agència, d’uns gerents i uns 
encarregats i uns directius, etc., doncs que s’ocuparan d’un altre xiringuito a la 
comarca. 
 
Bé, no hi estem d’acord i crec que a més a més segur que hi ha hagut la 
reflexió, sense conèixer en absolut com ha anat el procés i el debat, segur que 
hi ha hagut les reflexions perquè dels agents que conformen o que són la 
base de la discusió d’aquesta... els agents econòmics i sindicals, etc., i 
socials, que són la base d’aquesta... d’aquest plantejament d’agència, l’ADEG, 
Comissions, UGT, funcionen a nivell supracomarcal, no funcionen a nivell de 
Garraf, no?, perquè la realitat econòmica, la realitat territorial, etc... i no són 
identitaris, no són agents identitaris, però l’ADEG, si es constitueix com a 
associació d’empresaris de les tres comarques, segur que és per alguna raó.  I 
per això no és aquesta la raó per la qual nosaltres pensem que la vegueria, 
l’àmbit vegueria, l’àmbit Gran Penedès, com a mínim, seria el marc ideal, però 
és un argument més.  
 
I després pensem que de tots els objectius que s’enumeren, bé, n’hi ha que 
repeteixen funcions d’organismes que ja existeixen, no?  N’hi han algunes 
d’aquestes funcions, nosaltres pensem que hi ha... prou una d’elles és, ja ho 
vaig dir a la Comissió Informativa, en l’article 6.1, on s’enumeren aquests 
objectius, quines funcions farà aquesta agència econòmica, diu que elaborarà 
medidors socioeconòmics que reflecteixin... nosaltres entenem que això ens 
arriba, aquesta informació, la mateixa setmana que a la nostra bústia apareix 
l’anuari socioeconòmic de la Mancomunitat, no?, que ja es reflecteix tot això.  
Llavors, no acabem d’entendre si ja hi ha una institució que ho fa, per què ho 
ha de fer ara una altra institució.   
 
Hi ha un altre objectiu, com deia, és la difusió i imatge del Garraf, ara que ja 
no es diu Costa del Garraf, que es diu Costa Barcelona, difonem la imatge del 
Garraf.  Jo crec que per... nosaltres pensem que la difusió i la imatge han 
d’anar o bé per Vilanova o bé pel Penedès, com a territori de futur i 
d’inversions i de producció econòmica.  Però no li acabem de veure la difusió i 
la imatge del Garraf com element econòmic i de producció. 



 

 

 
Després tenim diversos dubtes que ja mirarem d’anar resolent a mesura que 
es vagi posant en marxa, perquè és només posant-se en marxa i veient com 
actua sobre el territori que podrem comprovar si és útil o no i si nosaltres 
estem molt equivocats, menys equivocats o encertats, que es reitera molt 
l’encomana d’encàrrecs en aquesta... aquest nou organisme, aquesta nova 
agència, no?, que es nodrirà de... de fet la seva funció es basarà bàsicament 
en realitzar aquells encàrrecs, aquelles encomanes que els ajuntaments li 
otorguin, no?, li demanin: ocupa’t d’aquest servei o ocupa’t d’això que jo fins 
ara ho mancomuno amb la resta de municipis de... Veurem, doncs, quins 
encàrrecs són aquests que no faci ara la Mancomunitat i veurem també en 
què consisteixen aquests encàrrecs.  Imagino que d’aquí es derivarà que no hi 
haurà... o sigui, que promoció econòmica de cada municipi s’acabarà 
encarregant el Garraf.  Bueno, no sé si és una solució positiva o és una 
solució diguéssim... o és una fugida cap endavant de la promoció econòmica 
impossible en els nostres municipis, o a què respon això.   
 
Però bé, el vot en principi, per desconeixement, per desinformació i perquè el 
plantejament de base i estratègic pensem que és erroni en l’atracció del 
territori i de les possibilitats econòmiques de desenvolupament, doncs per 
aquestes raons la Candidatura d’Unitat Popular votarà en contra, admetent 
que bona part del debat nosaltres ens l’hem perdut, però també d’alguna 
manera incriminant o instant que tampoc ningú ens l’ha explicat, ni ens l’ha 
volgut explicar.  Vull dir que això potser també... d’acord que s’ha discutit al 
Consell Comarcal i això, però bueno, el Consell Comarcal tampoc és un ens 
interespacial, vull dir que està aquí al costat i hi són presents membres 
d’aquest Ajuntament i que l’esforç de venir-nos-ho a explicar –nosaltres ho 
vam demanar a Comissió Informativa, el primer que vam dir és que algú ens 
vengui aquest projecte i ens convenci de que votem a favor.  L’esforç no hi va 
ser, doncs... no, no és, no és que votem ara que no per això de que aquest 
esforç no hi va ser, però potser sí que se’ns hagués pogut convèncer que era 
positiu la creació d’aquesta agència.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Santi, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  A mi em dóna la impresió de que... reiteraré alguns dels arguments 
que ja s’han donat per part del regidor de la CUP per votar-hi en contra, que 
bàsicament subscric completament, amb l’excepció de la desinformació i el 
desconeixement.  En aquest sentit primer puntualitzar que el nostre grup en el 
Consell Comarcal es va abstenir en la creació d’aquesta agència i a partir 



 

 

d’aquí això també va generar debat entre els diferents grups municipals del 
Partit Popular a la comarca del Garraf, arribant que cadascú, d’alguna 
manera, amb alguna solució diferent respecte dels seus interessos municipals, 
però bàsicament, bàsicament i de forma molt breu, per no reiterar masses 
arguments, direm, home, el Consell Comarcal del Garraf ja té una Conselleria, 
ja té un Departament, ja té una Àrea específica que promoció econòmica que 
d’alguna manera és la que hauria de reunir les voluntats de tots els municipis 
del Garraf i fer aquesta projecció econòmica de la comarca, comarca que com 
ja s’ha dit és una comarca petita, sis municipis, però també és una comarca 
molt diversa.  Els interessos econòmics de Sitges no són els mateixos que els 
de Vilanova, que a la vegada no poden ser els mateixos que per exemple els 
d’Olivella.  Per tant, a nosaltres ens costa veure una agència, un consorci que 
sigui capaç de dur a terme accions capaces de satisfer la diversitat de 
municipis de la nostra comarca del Garraf. 
 
També, per altra banda, cadascun dels ajuntaments de la comarca, amb 
l’única excepció de Vilanova, tenen regidories de Promoció Econòmica i de 
Dinamització Econòmica, amb lo qual tenen les eines i els elements 
necessaris per impulsar des del punt de vista les activitats econòmiques que 
considerin oportunes.  Però també hi ha un altre organisme supramunicipal i 
supracomarcal, del que hi formem part i del que hi participem en la seva 
despesa, com és la Mancomunitat Penedès-Garraf i el seu servei d’Iniciatives 
Econòmiques que, com ja s’ha dit, té encomanades algunes de les funcions 
que ara es pretén també encomanar de forma doblada amb aquesta Agència 
de Desenvolupament Econòmic de la comarca del Garraf, no?   
 
Hi han també altres qüestions, una primera és: no creiem que sigui oportú, en 
un moment en que l’administració de la Generalitat, per exemple, està 
intentant -intenta perquè no ho aconsegueix segurament amb tota l’extensió 
que voldrien o que ho han anunciat- optimitzar l’estructura de l’administració 
reduint la cantitat d’entitats que estan d’alguna manera com a ens 
instrumentals de l’administració, i aquí el que fem, en aquest moment, quan en 
altres llocs lo que s’està intentant és optimitzar els recursos, optimitzar les 
organitzacions, aquí creem noves organitzacions, que això només faran que 
dur-nos a la dispersió de l’actuació política per un costat, però també a 
incrementar la despesa per un altre costat.  I quan parlem d’incrementar la 
despesa, miri, a nosaltres no se’ns hi val que se’ns digui: és que això ho 
pagarà la diputació, això ho pagarà no sé qui, no sé qui ho pagarà, perquè en 
definitiva això s’acabarà pagant evidentíssimament dels impostos dels 
ciutadans, i seran els ciutadans els que ho pagaran.  Doncs escolti’m, miri, 
només cal mirar la memòria de creació d’aquesta Agència de 
Desenvolupament Econòmic de la comarca del Garraf per veure com es 
preveu, primer comencem amb els estatuts, per veure com es preveu un 
conseller delegat, que no necessàriament té que ser cap dels membres del 



 

 

Consell, pot ser una persona externa i, per tant, amb una retribució, si bé no 
està prevista la seva creació d’inici, sí que està prevista la creació d’un càrrec 
de director, amb una retribució de 95.000 euros anuals.  Això és lo que consta 
a la documentació que hi ha a l’expedient.  Està prevista també una 
Secretaria, amb una retribució de 30.000 euros anuals, i estan previstos tres 
tècnics, amb una retribució cada un d’ells de 40.000 euros anuals.  I això, per 
tant, comportarà una despesa als ciutadans, no sé si a través de l’Ajuntament 
de Vilanova, del Consell Comarcal del Garraf o de la Diputació, de 250.000 
euros anuals amb aquests cinc càrrecs, amb aquests cinc càrrecs.  Ja no 
entro amb administratius i altres coses que també apareixen a la Memòria 
econòmica.  
 
Per tant, per tots aquests arguments el vot del nostre grup serà contrari a la 
creació d’aquesta nova entitat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, gràcies, senyor alcalde.  Bé, per posicionar el vot del grup municipal de 
Convergència i Unió, hi ha risc de repetir alguns dels arguments que han 
expresat els regidors de la CUP i del Partit Popular.  Diguem... nosaltres, al 
tractar-se d’aquesta aprovació inicial i en coherència amb el vot que va tenir el 
nostre grup en el Consell Comarcal del Garraf, en el plenari celebrat al mes de 
setembre, donarem suport en aquesta creació de l’Agència i en aquesta 
aprovació inicial dels Estatuts, eh?, diguem, no és el grup de Convergència i 
Unió el que vol posar traves a l’hora doncs que es poden crear iniciatives 
conjuntes per intentar doncs dur a terme activitats de promoció que puguin 
traduir-se en aturar la destrucció de feina que hi ha a la nostra comarca i 
començar a generar, diguem, nous llocs de treball. 
 
És, diguem, degut a aquesta aprovació inicial que nosaltres diguem, donarem 
aquest vot de confiança per mostrar que Convergència i Unió té voluntat de 
sumar en un moment especialment complicat com l’actual, en temes doncs 
de... de fer front a la crisi econòmica, però sí que ens veiem obligats diguem a 
fer els mateixos peròs o expressar els mateixos peròs que vàrem exposar en 
el Ple del Consell Comarcal, eh?  Diguem, a més del que ja han expresat els 
anteriors regidors i per no tampoc repetir-nos ni allargar-nos, sí que n’hi ha un 
primer de representativitat.  Si bé és cert que estem dotant aquesta agència 
de forma d’un consorci, i que en aquest consorci hi haurà una representació 
dels diversos grups dels diversos municipis, al mateix temps doncs que també 
representants sindicals i empresarials, home, trobem a faltar que en el Consell 



 

 

Plenari, no en el Consell Assessor, en el que ja hi consta, però sí en l’òrgan de 
direcció d’aquest Consell Plenari, que hi hagi una representació dels grups 
polítics comarcals.  Fins i tot no caldria ni que fos proporcional, amb un 
representant de cada grup nosaltres creiem que això enriquiria la feina del 
Consorci, o de l’Agència, més amb la mirada posada en un eventual canvi, 
diguem, de proporcions polítiques que es puguin donar des d’avui i en els 
propers anys a la comarca, eh?  És a dir, avui la major part dels municipis 
doncs tenen un determinat color, però creiem que no amb la voluntat de posar 
pals a les rodes, sinó amb la voluntat de sumar, la resta diguem de grups 
municipals amb representació als ajuntaments i a la comarca hi haurien de 
ser.  Abans el representant de la CUP expresava que no se n’ha parlat.  A 
nosaltres també ens hagués agradat que malgrat ser un tema doncs que 
s’hagi tocat àmpliament al Consell Comarcal, en alguna de les comisions o a 
la Comisió de Promoció Econòmica es gués pogut debatre, ni que fos una 
mica, diguem, per poder, diguem, incorporar la... la veu d’aquells grups que no 
teniu representació en el Consell, no? 
 
Fora d’això, diguem, nosaltres, ja que es va obrir aquest termini d’al·legacions, 
d’ençà de l’aprovació inicial al Consell Comarcal, com a grup comarcal haurem 
fet una al·legació demanant que s’inclogui un representant de cada grup polític 
municipal en aquests Estatuts.  I a l’espera una mica de quina sigui la 
resolució serà el que condicionarà el nostre vot en l’aprovació diguem 
definitiva d’aquests Estatuts. 
 
Al mateix temps doncs que aquest retret, també ens preguntem una mica la 
mateixa qüestió que ara feia el regidor del Partit Popular.  Nosaltres vam fer 
l’exercici de sumar la dotació pressupostària que es donava en aquests 
òrgans de direcció de l’Agència.  De fet, recursos a banda, amb la 
responsable de Promoció del govern comarcal, alguns dels noms que se’ns 
posaven sobre la taula per dirigir aquesta Agència eren noms de prestigi, que 
entenem que donaven valor afegit en aquest organisme, però no vam acabar 
tampoc de poguer esbrinar si aquests recursos diguem s’haurien d’aportar de 
més a més, si s’aportarien de les administracions de la comarca, i diguem si 
aquests recursos s’havien de restar de les diverses regidories de promoció 
que hi ha en els diversos ajuntaments dels municipis, si això significaria 
diguem que aquestes tasques deixarien de ser fetes pels municipis.   
 
Al mateix temps també ens genera dubtes, és a dir, aquelles funcions que ja 
fan altres administracions –s’ha parlat de la Mancomunitat-, què, què passarà 
amb elles?  És a dir, renunciarem des dels municipis a fer-les?  O a impulsar 
polítiques?  Farem simplement allò que se’ns digui des d’una direcció 
comarcal o intentarem, diguem, sumar esforços?  Si això és així, ens 
agradaria també sapiguer com es veuran afectats els pressupostos en aquest 
cas dels diversos, dels diversos ajuntaments.  I al mateix temps la dotació 



 

 

aquesta que és important, però que si és d’utilitat a la direcció, diguem, 
d’aquesta Agència es tradueix en una execució i una implementació de 
polítiques reals, no ens sap greu.  Ara, el que sí que ens sabria greu és que es 
dotés d’una estructura més de l’administració, però que a l’hora de la veritat 
diguem la feina de l’Agència fos simplement doncs orientativa, o en forma de 
Consell o d’Assessoria, exacte, que després no es pogués veure traduïda en 
una implementació real en aquest cas per part de les regidories de Promoció 
que tenim als diversos ajuntaments.  Per tant, diguem, malgrat que 
considerem que hagués pogut arribar diguem una mica abans una proposta 
aixís, que creiem doncs que tenim aquests dubtes en quant a la duplicitat de 
feines que poden quedar contemplades en aquests Estatuts i també doncs de 
la capacitat real que pugui tenir aquesta Agència, nosaltres fem un vot de 
confiança, entenem que hi ha voluntat de diàleg perquè així ens va ser 
expresada des de la direcció del Consell Comarcal i també doncs des del 
propi alcalde de la ciutat quan hem parlat d’aquest tema, de poguer 
augmentar la representativitat dels grups polítics comarcals i, si convé, 
municipals també... també ho reclamarem.  Si aquesta diguem voluntat de 
diàleg i d’aclariment en quant a recursos, capacitat, duplicitat de tasques, ens 
convenç i ens satisfà, el nostre vot favorable que avui fem inicialment també 
es traduirà en el vot favorable que hi haurà doncs en una aprovació definitiva.  
Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies.  Alguns dels temors, no?, que s’expresen... alguns que tenen 
més informació perquè han participat molt activament doncs en els debats o 
en les converses respecte a aquesta qüestió en el marc del Consell Comarcal, 
els hi dic la veritat, els puc compartir.  És a dir, això no ha de ser una repetició 
de res, això no ha de ser una... un òrgan burocràtic, això no ha de ser, si em 
permeten l’expresió que algú ha utilitzat, un xiringuito, per entendre’ns... ja ens 
entenem, no?, al que eufemísticament es fa referència quan es diu això, no?  
Això ha de tenir una vocació d’una cosa que jo estic convençut que és 
necessària, i que ha de ser treballada, que és que hi ha la necessitat d’establir 
estratègies conjuntes entre la gent del Garraf, que això no acaba aquí 
necessàriament, això no acaba aquí, i que l’ideal és anar més enllà.  Estic 
d’acord –i ho deia el senyor Arrufat-, però una cosa no impedeix l’altra.  És a 
dir, la vocació d’anar més enllà no treu que existeix, malgrat que cadascú és 
com és i cada entitat té la seva... la seva estratègia econòmica, el seu passat, 
la seva tradició.  És evident, des del nostre punt de vista, que s’han de travar 
estratègies conjuntes entre molt especialment Sitges, Sant Pere de Ribes i 
Vilanova.  Crec que és essencial, que molt especialment entre aquests tres 
municipis i el conjunt de la comarca del Garraf hi ha d’haver estratègies 
conjuntes. 
 



 

 

Per tant, aquests temors que plantegen i el camí que hi ha per davant, i els 
temors que qualsevol organisme pot tenir els comparteixo.  No comparteixo 
tant el to de la intervenció del senyor Rodríguez que, si em permet, crec que 
respon més a un... en fi, a una desinformació interessada per part seva, no?  
El grup, el seu grup al Consell Comarcal, em sembla que vostè és conseller 
comarcal, però el seu grup al Consell Comarcal té tota aquesta informació.  I 
s’ha explicitat reiteradament això.  Per això no van fer una intervenció així al 
Consell Comarcal i la fan aquí, suposo per la coiuntura política en la que 
estem, però li dic molt sincerament, sumi’s tothom, amb dubtes o no, amb el 
vot a favor o en contra, en aquest projecte que és imprescindible.  La comarca 
del Garraf ha de tenir una estratègia econòmica conjunta i hem de fer 
participar d’aquest projecte i d’aquesta estratègia conjunta tots els agents 
socials; ls econòmics, els agents econòmics, els empresarials i els sindicals, i 
també el conjunt de la societat.  Donem confiança a que per primera vegada 
ens... arribem a un acord per treballar polítiques conjuntes en el marc... no del 
Consell Comarcal sinó d’un àmbit en el qual puguem treballar conjuntament 
els diferents ajuntaments.  I ens comprometem a fer-ho i a tirar-ho endavant.  
Jutgem després el resultat i entenc els temors de qui -ho deia el senyor 
Arrufat- no ha participat d’aquest procés.  Però la necessitat existeix de 
treballar conjuntament els ajuntaments, aquests municipis, en aquesta 
direcció; no només els ajuntaments, les ciutats, els pobles d’aquesta comarca, 
amb estratègies conjuntes.  És imprescindible una demanda i una estratègia 
imprescindible per al nostre territori. I naturalment que hi han temors, perquè 
quan tires endavant un projecte, carai, pot fracassar, pot ser que cadascú tiri 
per la seva, pot ser que no acabi de funcionar, pot ser que ens perdem doncs 
excessivament a la burocràcia.  Això és el que hem d’impedir, no?, però 
aquest principi és essencial i crec que és veritat, a més a més.   
 
I més enllà d’això anar a altres àmbits més enllà del Garraf?  Probablement 
imprescindible, però si no som capaços ni de travar estratègies conjuntes a la 
nostra comarca, difícilment anirem més enllà.  Aquesta és la vocació i confio, 
doncs, que d’aquí a un temps no rectifiqui, perquè jo crec que té raó i sentit el 
que vostè diu, sinó que digui: carai, això valia la pena, no?  Aquesta és la 
vocació que té. 
 
I quan deia lo de la desinformació –i no vull entrar en polèmiques, després si 
vol em contesta i torna a repetir lo de la burocràcia i tot això, no?, pel moment 
en el que estem-, però li dic de veritat, i ho saben els representants del seu 
partit, perquè el senyor Blanco n’ha parlat llargament i extensa amb tots els 
grups del Consell Comarcal.  Les persones que es fixen allà a dintre, que hi 
són, són les que ja estan treballant en aquests àmbits en el Consell Comarcal 
i en el Consorci de Turisme.  És a dir, no hi ha la reproducció de més 
personal, més que d’una persona que ho dirigeixi, que té el compromís la 
Diputació de Barcelona de dir: vull impulsar polítiques conjuntes a les 



 

 

comarques perquè vull que el que es dóna de pactes territorials no només 
sigui la suma, sense relació, del que fan els diferents municipis de la nostra 
província, en aquest cas de la Diputació de Barcelona, de les comarques de 
Barcelona.  I em sembla raonable, perquè és invertir en fer millor les coses, 
des del meu punt de vista.  I això ho saben en el seu grup, i segurament que li 
han explicat, perquè vostè és conseller comarcal, com ho saben els regidors i 
els consellers dels altres grups.  Escolti’m, això és una aventura 
imprescindible per al nostre territori, em sembla que és un encert, hi ha la 
complicitat i hi ha la vocació de la complicitat dels diferents agents polítics i 
socials del nostre territori, i pel que fa referència –em deia el senyor Figueras- 
a la representació, crec que està en el marc del Consell Comarcal en 
converses amb el president i per poder arribar a acords i establir acords amb 
relació a aquesta qüestió.  Estic convençut que això serà un instrument útil i 
estem conjurats doncs els diferents responsables polítics perquè això sigui 
així, per travar estratègies conjuntes els diferents municipis en l’àmbit 
econòmic, que és imprescindible. I aquesta és la vocació que hi ha darrere 
d’aquest organisme. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres no posem en qüestió el fet de que siguin necessaris o 
siguin oportunes dur a terme estratègies conjuntes en el si de la comarca, no 
ho posem en qüestió.  Tot i que hi han elements, tot i que hi han elements, 
com he dit abans, que no és que ho qüestionin, sinó que ho dificulten.  I vostè 
ha citat una experiència en la qual s’ha viscut perfectament: el Consorci de 
Turisme del Garraf, on s’ha posat en evidència que la diversitat dels municipis 
de la comarca dificulta avançar en una determinada situació.  Escolti’m, i 
vostè, si ho coneix una mica, sap que això ha sigut perfectament així.  Però 
tant se val, si no és aquesta la qüestió, la qüestió és que per dur a terme 
estratègies conjuntes a la comarca del Garraf, escolti’m, és que des de l’any 
1989 hi han uns organismes, hi han unes institucions que es diu Consell 
Comarcal del Garraf.  I que té una àrea que és la de Promoció Econòmica i, 
per tant, entendríem que aquesta estratègia conjunta dels municipis de la 
comarca del Garraf es fes des del Consell Comarcal del Garraf, que és una 
institució creada precisament per crear aquestes estratègies conjuntes de 
comarca, doncs entendríem que això fos d’aquesta manera.  Però a més a 
més de crear una nova entitat –com he dit abans- és que estem solapant 
competències amb altres entitats ja existents: Mancomunitat Penedès-Garraf, 
Servei d’Iniciatives Econòmiques.  I tampoc no se’ns hi val que se’ns digui: 
home, és que la participació dels agents socials...  Home, la participació dels 
agents socials en aquesta Agència és ínfima, miri, tan ínfima com que els 
representants municipals, els representants institucionals, els representants 
de les administracions públiques tenen 96 vots, 96 vots, i els sindicats 
Comisions Obreres, UGT, Cambra de Comerç i Associació d’Empresaris 



 

 

tindran un vot cada entitat.  És a dir, la proporció d’institucions públiques amb 
agents socials és de 96 a 4.  Per tant, a mi em dóna la impresió que la 
participació dels agents socials en aquesta entitat és més aviat escassa, tant 
com en un 4%. 
 
ALCALDE 
 
Miri, em sap greu que un tema tan important com aquest el frivolitzi, des del 
meu punt de vista, el frivolitzi des del meu punt de vista, d’aquesta manera.  
Crec que és molt més sèrio, molt més important i de travar complicitats molt 
més grans, molt més enllà dels governs i dels partits amb la societat, amb els 
agents socials, amb els... i si vostè ho vol comptar només d’aquesta manera, 
és la seva voluntat.  Si vostè vol utilitzar la informació per desautoritzar aquest 
projecte que em sembla que és important, és legítim, però em sembla... 
només vull manifestar-li que em sap greu que un projecte que hem dit tots que 
és necessari que hi hagi polítiques conjuntes entre els diferents municipis, per 
fer una simple crítica al govern ho tiri per terra d’aquesta manera.  Em sap 
greu, espero que rectifiqui quan vegi el resultat d’aquest organisme. 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Miri, senyor alcalde, lamento que consideri frívol vostè, des del seu punt de 
vista, allò que estan a punt d’aprovar ara, perquè és lo que diuen els Estatuts 
d’aquesta Agència i és lo que diu la Memòria que acompanya a la creació 
d’aquesta Agència elaborada pel Consell Comarcal del Garraf.  El fet de que 
vostè consideri frívol allò que jo he exposat aquí, és que està considerant 
frívol precisament allò que estan vostès a punt d’aprovar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bona campanya, senyor Rodríguez. 
 
Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb el vot en contra del grup Popular 
i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  PSC, CIU, ICV-EA i ERC (22) 
   Vots en contra:  PP i CUP (2) 
 

 
 



 

 

 
  4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 21.09.2010, DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN ENVELAT AL 
MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ PER A LA TEMPORADA 
2010-2011 MITJANÇANT ARRENDAMENT. 

 
ALCALDE 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la ratificació de l’acord de la 
Junta de Govern de subministrament i instal·lació d’un envelat al municipi de 
Vilanova per a la temporada que ve. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
“S’acorda ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre 
de 2010, el qual és literalment el següent: 
 
PRIMER. Adjudicar provisionalment a ENVELATS VALL, SL, amb CIF B-
25225681, el contracte del subministrament i la instal·lació d’un envelat al 
municipi de Vilanova i la Geltrú per a la temporada 2010-2011, mitjançant 
arrendament, pel procediment negociat sense publicitat per raons de la 
quantia, regulat a l’article 157 f) de la LCSP, per un import de QUARANTA-
QUATRE MIL CENT VUIT EUROS (44.108 €) de base imposable i SET MIL 
NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(7.939,44 €) corresponents a un 18% d’IVA, que sumen un total de 
CINQUANTA-DOS MIL QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (52.047,44 €) per sis mesos de contracte, que aniran amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost municipal de l’any 2011. 
 
SEGON. Notificar aquest acord als licitadors. 
 
TERCER. Aquesta adjudicació provisional s’entendrà elevada a definitiva 
sense necessitat de nou acord, si en el termini de 15 dies hàbils des de la 
publicació de l’adjudicació provisional, l’adjudicatari presenta la documentació 
preceptiva. 
 
QUART. Facultar l’alcalde perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
CINQUÈ. Ratificar aquest acord pel Ple Municipal a la primera sessió que 
celebri.” 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Això és perquè és preceptiu que passi per Ple.  Ho passem cada any.  És la 
instal·lació de l’envelat. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Pel tema econòmic, de la partida de... correcte, partida del 2011-2010, és lo 
de cada any. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  Ah, perdona, senyor... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, no, només breument per donar coherència a les intervencions que el grup 
de la CUP ha fet els darrers anys quan arribava aquest punt de l’aprovació de 
l’envelat en el qual sempre, bueno, hem dit que seria el darrer any que 
votàvem a favor de l’envelat, perquè és una despesa innecessària per... 
innecessària... una despesa que s’hauria de solucionar per a la ciutat en forma 
d’equipament sòlid, que està en camí, a la Comissió Infomativa doncs ja ens 
ha explicat el regidor Tomàs Álvaro que està més en camí del que semblava.  
Ja veurem en els propers mesos, però només per donar coherència a les 
últimes intervencions.  En aquesta ens abstindrem, no votarem a favor, perquè 
ja els últims dos anys dèiem que era l’últim any que votàvem a favor, perquè 
recordem, doncs, que és una despesa molt cara per a l’Ajuntament de 
Vilanova i és una demanda que quan jo vaig sortir de l’escola i ja hi era la 
demanda, eh?, de que hi hagués una sala multiusos a Vilanova adaptada per 
fer tota mena d’espectacles i d’activitats com és el que ara substitueix, o sigui, 
el que ara compleix l’envelat.  Per tant, crec que era necessari fer aquesta 
intervenció.  No donar el nostre vot a favor i punxar així perquè... perquè 
s’avanci amb fermesa cap a la sala aquesta multiusos o equipament juvenil, o 
com li vulgueu dir, o pavelló, però que ja és una demanda que porta ja més 
d’una dècada a sobre la taula. 
 
ALCALDE 
 
No, espera. Té la paraula la Isabel Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí, gràcies. Bé, per posicionar el grup.  Nosaltres votarem a favor del punt 
aquest que cal aprovar avui.  De tota manera haguéssim agraït que hagués 



 

 

passat per Comisió Informativa i se’ns hagués comentat.  Una vegada més 
ens queixem de manca d’informació.  Vam tenir Comisió aquesta setmana 
passada, no costava res haver inclòs aquest punt dintre de Comisió 
Informativa.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, va passar per la Comissió Informativa, el que passa que vostè va marxar 
abans i va demanar uns precs i unes preguntes.  Vam parlar, però vaja, és 
una qüestió de normalitat, que passa per la Junta de Govern. 
 
Bé, si vostè creu que n’hem de parlar, és un acte molt, molt normal, el fet 
aquest de l’envelat.  Porta quatre anys, però clar, repeteixo, va marxar abans 
de la Comisió Informativa.  Són quatre representants i estava vostè sola.   
 
Senyor Arrufat, miri, l’envelat... la sort o la desgràcia és que quan vostè va 
sortir d’escola la societat civil posava els envelats.  Malauradament en aquests 
moments ha de ser la institució pública la que faci aquesta feina, perquè 
malauradament la societat civil en aquests moments no està en predisposició 
de posar envelats públics i poder gestiona’ls i realitzar aquells actes que en 
aquests moments hem de des de la institució posar l’envelat perquè les 
entitats continuïn fent el mateix.  Quan l’entitat i la societat civil no hi arriba, 
juga el paper la institució.  Crec que en aquests moments el que fem, i és una 
demanda, que fa deu anys hi havia tres envelats per a la societat civil i en 
aquests moments no hi ha cap envelat que el porti la societat civil.  Per tant, jo 
crec que l’esforç que fa aquest Ajuntament de posar un envelat a disposició de 
la societat civil, és el millor que podem fer, al marge de que vostè té tota la raó 
de que evidentment aquesta ciutat, com d’altres equipaments, un que 
veritablement demana tothom és un espai jove, un espai on es puguin 
desenvolupar aquestes activitats per dur a terme.  Completament d’acord. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS  
 
Sí, només per contestar al senyor Álvaro que no estava en punt d’ordre del dia 
i que pot estar ben segur que abans de fer aquesta afirmació he contrastat 



 

 

aquesta informació.  De tota manera, esperarem l’acta, aviam si hi consta que 
es va fer menció de l’envelat en aquest punt concret de l’acte. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Es va parlar, eh?, es va parlar del tema de l’envelat.  A l’acta de la Comisió 
Informativa ja sortirà.  Sí, sí, va sortir el tema de l’envelat. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Suposo que el senyor Arrufat ho pot contrastar també. 
 
ALCALDE 
 
Home, ara tampoc es tracta... no és per no parlar-ne, eh?, però vull dir que ara 
no es... escolti, això és el Ple, això és el Ple i el senyor Álvaro ha dit que ho va 
parlar a la Comisió Informativa.  La senyora Llanas comenta que no estava a 
l’ordre del dia i ja està.  Després veurem si s’ha parlat o no, eh?, que ho hi 
érem els altres, eh? 
 
Passem, per tant, a la votació, que és la ratificació d’aquest acord.  Vots a 
favor?  Abstencions?  S’aprova amb l’abstenció de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor:  PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (23) 
   Abstenció. CUP (1) 
 

  5. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
I passem al punt del mapa de capacitat... de l’aprovació definitiva del mapa de 
capacitat acústica. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
estableix a l’article 9 que els ajuntaments han de confeccionar un mapa de 
capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics a què és 
aplicable aquesta Llei, que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de 
població i, si s’escau, les zones del medi rural, a l’efecte de determinar la 



 

 

capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de 
sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.  Les disposicions que es 
dictin per al desplegament de la Llei han d’establir els criteris per a l’elaboració 
d’aquests mapes de capacitat acústica. 
 
Posteriorment es va aprovar el Decret 245/2005, de 8 de novembre, que fixa 
els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, concretament 
en l’annex 1, els criteris generals per determinar la zonificació del mapa de 
capacitat acústica amb diferents nivells de sensibilitat acústica, el qual ha estat 
modificat pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. 
 
II. L’Ajuntament va signar en data 15 de maig de 2006 un conveni de 
cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Universitat Politècnica de Catalunya, pel qual s’encarregava al Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (LEAM-UPC), l’elaboració del mapa de soroll i el corresponent 
mapa de capacitat acústica d’aquest municipi. 
 
En compliment de dit conveni, el referit LEAM-UPC va confeccionar el mapa de 
capacitat acústica del municipi de Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el 
mapa de soroll de la ciutat com a eina per a la seva elaboració, donant 
compliment als aspectes i requisits continguts en la normativa abans 
assenyalada, segons informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, 
incorporat a l’expedient. 
 
III. Per tal motiu, el Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 26 
de juliol de 2010, va aprovar inicialment el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ, redactat pel Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(LEAM-UPC). 
 
Aquest acord va estar sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant 
publicació d’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 17 
d’agost de 2010, al Diari de Vilanova de 13 d’agost de 2010 i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Durant el tràmit d’informació pública es va presentar en data 25 d’agost de 
2010 (registre d’entrada núm. 19048) escrit d’al·legacions per part de 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, mitjançant el qual sol·licita que l’illeta cadastral 30473-
CF9634N, que comprèn el tram del carrer de l’Aigua, Sant Francesc, Teatre i 
Rambla Principal, sigui zonificada amb la qualificació menys contaminant 
respecte al soroll, i la més favorable que permeti activitats més respectuoses 



 

 

amb el medi ambient urbà; que es prioritzin els efectes sobre el medi (efectes 
sobre l’organisme de les persones, comunitat...), i que aquest Pla serveixi per 
zonificar segons l’actual realitat del soroll i no prenent com a base uns usos del 
sòl irreals i contradictoris. 
 
Amb relació a dites al·legacions, l’enginyera tècnica municipal ha elaborat 
informe de data 15 de setembre de 2010, incorporat a l’expedient, segons el 
qual cal desestimar les al·legacions per les següents raons: 
 
1. L’illa a la que es fa referència forma part del Pla d’usos per a establiments 
musicals i de restauració de pública concurrència del Casc Antic i Eixample 
Central de Vilanova i la Geltrú, que tot i que actualment hi ha un predomini 
residencial, el Pla permet la instal·lació de noves activitats les quals fan que 
aquesta zona es classifiqui com a B2. 
 
2. La normativa actual preveu que les àrees acústiques no han de ser 
excessivament petites per tal d’evitar la fragmentació excessiva del territori 
amb el consegüent increment del nombre de transicions. 
 
IV. Per tot l’exposat, i atenent al mateix procediment establert per a l’aprovació 
de les ordenances municipals, dels articles 60 al 66 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, els articles 178, 179 i 52.2.d) del Text Refós 
de la LMRLC, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 
22.2.d) de la Llei de bases del règim local, aquesta Comissió Informativa de 
l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
en data 25 d’agost de 2010 (registre d’entrada núm. 19048) contra l’acord 
d’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica d’aquest municipi, de 
conformitat amb l’informe de l’enginyera tècnica municipal de data 25 de 
setembre de 2010, incorporat a l’expedient i que consta a la part expositiva del 
present acord. 
 
SEGON. Aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, el qual incorpora el mapa de soroll de la ciutat com a eina 
per a la seva elaboració, segons document confeccionat pel Laboratori 
d’Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(LEAM-UPC). 
 
TERCER. Publicar el mapa de capacitat acústica de la forma següent: 
 



 

 

  a)  Al tauler d’anuncis de la Corporació i al BOP: el text del present 
acord, així com el text íntegre del mapa de capacitat acústica. 

 
  b)  Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació del text 

íntegre anteriorment esmentat. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i als altres interessats que, si s’escau, 
figurin a l’expedient. 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord al Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 
ALCALDE 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Al mes de juliol vam aprovar inicialment aquest 
mapa.  Aquest mapa el que fa és descriure com és la ciutat, els carrers de la 
ciutat mitjançant una sèrie de qualificacions de so, de qualitat ambiental de so, 
i sobretot defineix quins són els nivells màxims o els límits que podem suportar 
per una qualitat òptima de soroll la gent que vivim a la nostra ciutat, en funció 
de les activitats que es desenvolupen en aquell entorn.  No és el mateix el so 
que es genera en una zona industrial que en una zona únicament residencial, 
o que una zona comercial on hi ha doncs activitat de dia, al vespre i a vegades 
també, depèn de quina zona, de nit. 
 
Aquest mapa el que fa és això, és... ja ho vam explicar, mesurar, descriure 
aquests carrers de la ciutat a través d’uns graus, d’una classificació segons la 
seva sensibilitat acústica: alta, moderada o baixa, i el que hem fet és recollir 
les al·legacions durant aquest període, que des de l’aprovació fins ara que hi 
ha hagut.  En aquest cas hi ha hagut una al·legació en què es demanava que 
una zona doncs que és comercial, com és la rambla i els voltants de la rambla, 
doncs fos considerada com a residencial i s’ha desestimat aquesta al·legació.  
Recordo que aquest document és un document viu, que s’anirà doncs 
mantenint al llarg del temps.  És un document que prescriu que s’ha de 
redactar la Llei del soroll espanyola i la Llei de protecció de la contaminació 
acústica que va dictar la Generalitat, i que és un document que tenim penjat a 
la web i que, per tant, es pot consultar des de que el vem aprovar inicialment, i 
a partir d’ara doncs evidentment es podrà consultar i a més a més doncs 
avaluar doncs com funciona perquè és un tema... el tema del soroll és un 
tema complex, que evidentment amb un mapa d’aquest tipus doncs no se 
soluciona el tema de la molèstia que pugui produir el soroll a la gent, i el que 
sí que és una eina per indicar... que indica doncs en quins llocs doncs hi pot 
haver problemes i per tant doncs possibles solucions que s’han de pensar per 
reduir aquests problemes.  Per això doncs els demano el seu vot a favor. 
 
ALCALDE 
 
Paraules?  Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 



 

 

Sí, només per recordar que el grup de Convergència i Unió votarà a favor 
perquè, com vostès saben, fa set anys que nosaltres demanem el mapa 
acústic de la ciutat.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies, senyor Ibars.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. CIUTAT SOSTENIBLE I PARTICIPACIÓ. VERIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC. 

  
ALCALDE 
 
El punt número 6 és la verificació del text refós de la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Nucli Antic. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
I. En data 1 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va 
aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
amb relació a l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador Ferrer 
Aixalà. 
 
Després del corresponent tràmit d’informació pública, l’expedient es va 
trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
II. En sessió de 13 de maig de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona va adoptar l’acord següent: 
 

“Aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla General 
d’ordenació amb relació a l’àmbit del Nucli Antic de Vilanova i la 
Geltrú, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditant-ne la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1. Aportar una justificació conforme els sòls d’equipaments que es 
perden com a conseqüència derivada de la proposta són innecessaris 
per al municipi. 
 



 

 

2. Corregir el quadre de la fitxa del polígon PA1 d’acord amb el quadre 
del document aprovat provisionalment, a excepció del sumatori de 
sistemes que és de 1.495 m2, atès que el document aprovat 
provisionalment contenia una errada en aquest sumatori, que 
s’aprofita per corregir. 
 
3. Definir i regular normativament la nova subclau Api, vialitat amb 
prioritat invertida, creada pel document. 
 
4. Delimitar de nou la zonificació de la zona d’eixample 4 del polígon 
PA7, per tal d’ajustar-se al sostre proposat fixant una alçada màxima 
de PB+3PP; o bé ajustar l’edificabilitat del polígon a les condicions 
fixades per l’actual proposta, afegint que l’alçada màxima serà de 
PB+3PP.” 

 
III. L’ajuntament ha promogut, per mitjà de l’encàrrec fet a l’arquitecte Amador 
Ferrer Aixalà, la redacció d’un text refós que incorpora les prescripcions 
determinades en la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de data 13 de maig de 2010, i per tant correspon verificar el text 
refós i trametre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
IV. L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord és el Ple de 
l’Ajuntament, per versar sobre la verificació d’un instrument de planejament 
general que va ser aprovat provisionalment pel propi Ple municipal.  Per 
aplicació de l’article 47.2. II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, en poder tractar-se la verificació d’un acte de tramitació 
d’instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística. Per 
a l’adopció de l’acord serà exigible el quòrum especial del vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.” 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Ciutat Sostenible i Participació 
proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació en l’àmbit del Nucli Antic, redactat per l’arquitecte Amador 
Ferrer, i que conté les prescripcions imposades en la resolució de 13 de maig 
de 2010, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
SEGON. Trametre el present acord, juntament amb una còpia de l’expedient 
administratiu complet, tres exemplars de la proposta de Modificació 
esmentada, degudament diligenciats, així com una còpia de la proposta en 
suport informàtic, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la 
seva aprovació definitiva.” 
 



 

 

ALCALDE 
 
Gràcies.  Hi ha paraules sobre això?  Passem a la votació.  Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  7. MOCIÓ DE CIU SOBRE SEGURETAT I DESCANS AL PARC DE 
BAIX-A-MAR. 

 
ALCALDE 
 
I passem a les mocions.  La primera és de Convergència i Unió sobre la 
seguretat i el descans al parc de Baix-a-mar. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Una de les noves zones que han de dinamitzar econòmicament i 
residencialment la nostra ciutat, és l’àmbit de l’Eixample de Mar. Zona on es 
vertebren diversitat d’activitats, en especial de lloguer i de venda de vivendes, 
així com esdevé una nova zona de convivència i de passeig per a tota la 
ciutadania.  
 
Darrerament hem estat coneixedors de reiterades activitats incíviques, 
concretament al parc de Baix-a-mar, que impedeixen que l’espai gaudeixi de 
les característiques de descans i qualitat de vida, cada cop més exigents, per 
part de la gent que hi viu i els usuaris i col·lectius que la gaudeixen. 
 
En base als motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió 
proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD: 

“Que s’estableixin els mecanismes necessaris per assegurar que els llindars de 
soroll, i les activitats i els usos dels espais a la zona del Parc de Baix-a-Mar, no 
impossibilitin el descans i la qualitat de vida dels seus veïns, en particular, i de 
la ciutadania, en general.” 

ALCALDE 
 
Recapitulem.  El que acaba de llegir el senyor Gomáriz és la moció de 
Convergència i Unió sobre els sorolls al parc de Baix-a-mar, eh?  Senyora 
Lloveras. 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
Sí, gràcies.  Bé, tal com explica aquesta moció, el que tractem de demanar és 
que una zona, que és una zona econòmicament on cada cop hi han més 
activitats, on hi han força comerç, o cada vegada hi ha més comerç, on hi ha 
una important també zona residencial, es generen certes activitats incíviques i 
sembla ser que superen els nivells de soroll, no?, que diguem-ne són 
acceptables en aquesta àrea.  De fet, aquesta moció la presentem en nom de 
diferents veïns que ens han vingut a veure, que han vingut a veure el grup de 
Convergència i Unió demanant doncs que què podien fer, que no tenien més 
solucions, que s’havien queixat a l’Ajuntament i que no se’ls hi havia donat cap 
possible solució.  Llavorens, en aquest sentit presentem aquesta moció, 
elevant aquesta queixa d’una part del veïnat, almenys del veïnat que ens ha 
vingut a veure. 
 
ALCALDE 
 
Endavant senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, tal i com li havia comentat abans, quan hem parlat d’aquesta moció en 
privat, nosaltres primer de tot no acabàvem d’entendre massa clar, no teníem 
massa clar si es referia al que són les actituds pròpiament incíviques que es 
poden produir, o els sorolls derivats d’activitats que des de l’Ajuntament doncs 
s’autoritzen en aquell espai, no?  Entenc que és bàsicament per les activitats 
incíviques, perquè pel que fa a les activitats que s’han donat autorització, 
concretament i específicament al parc de Baix-a-mar han estat minses, han 
estat dues o tres, em sembla, al llarg d’aquest estiu, i en tot cas sí que és cert 
que en una concretament va haver-hi una mica de queixes, però en tot cas va 
ser una cosa molt puntual per un tema de la Festa Major, no?  
 
Respecte d’aquestes reiterades activitats incíviques, jo li puc dir amb tota 
sinceritat que no ens consten masses queixes pel que fa, almenys a Via 
Pública ni a la Policia, respecte al que és estrictament el parc de Baix-a-mar.  
Hem tingut algunes queixes puntuals per algun grup de joves que doncs 
utilitzen... juguen al bàsquet a la nit, però en tot cas ens comenta la Policia de 
que són gent que no és conflictiva i quan la Policia s’adreça doncs 
automàticament marxen, sense cap mena de problema, no?  Hi havia alguna 
cosa més puntual en qüestió de gossos, que la Policia també hi ha actuat, però 
queixes reiterades, sincerament, pel que fa estrictament al pac de Baix-a-mar, 
ni la Policia ni Serveis Viaris en té, de manera reiterada, eh?, d’algunes 
accions incíviques que es produeixin o que es repeteixin en el temps.  
Nosaltres, de totes maneres votarem favorablement a la moció i, si els hi 



 

 

sembla, en una propera Comisió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Ciutat, 
doncs que la podem convocar per a la setmana vinent, doncs com hi ha la 
Policia, el cap de la Policia i també n’hi han Serveis Viaris, doncs analitzem 
quines són les queixes que hem rebut des de la Policia i des de Serveis Viaris i 
mirem quina és la millor solució al respecte.  Però repeteixo, que de formes 
reiterades, vull que quedi clar, al parc de Baix-a-mar no en tenim masses.  Per 
tant, votarem favorablement la moció. 
 
ALCALDE 
 
Endavant Ariadna, senyora Llorens. 
 
ARIADNA LLORENS 
 
Bé, jo agraeixo el seu vot favorable.  Jo li recomano que miri un blog que es 
titula vilanovamar.blogspot.com i allà doncs vostè mateix veurà si són coses 
puntuals o són coses reiterades.  Més enllà d’això em consta que a 
Convivència de l’Ajuntament hi han hagut diferentes... diguem-ne... entrevistes, 
i de diferentes persones, lo que passa que no vull dir noms, i també trobaran 
allà doncs més relacions, no?   
 
Dit això, permeti’m dos comentaris, no?, un és el tema timming, el tema 
timming, no poso res en aquesta moció però sí que agrairíem que les accions 
que es fessin es fessin al màxim d’aviat possible, eh?, tenint en compte la... ja 
sé que és molt, molt demanar, però que no es retardin molt, perquè realment la 
gent amb la que ens hem reunit estan desesperats, de debò. I en segon lloc 
també voldríem, doncs, proposar alguna cosa, per exemple, tema de diseny 
del propi parc, tema de llu. Jo mateixa he parlat amb Policia local i m’han 
comentat que una possible solució amb el tema seria incrementar el nivell de 
llum a la zona -bueno, jo us ho reprodueixo- perquè evita doncs baralles, evita 
conflictivitat, evita doncs que es reuneixi gent, etc., eh?  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Jo, sense volguer polemitzar, però vostè entendrà que jo faré cas diguéssim de 
les instàncies que fan els veïns a l’Ajuntament.  Jo si hi ha un blog que algú 
penja alguna cosa, com pot comprendre jo ni coneixia aquest blog i no puc 
prendre mesures en funció del que algú posa en un blog, no?  Per tant, jo estic 
parlant de les queixes formulades per instància en aquest Ajuntament.   
 



 

 

Repeteixo, és a dir, cap inconvenient, nosaltres la setmana que ve, a la 
Comisió Informativa presentarem quines són les denúncies que nosaltres hem 
rebut, i torno a repetir, al parc de Baix-a-mar, no sigui que potser sigui un altre 
l’indret en el qual hi han unes activitats incíviques i no sigui el parc de Baix-a-
mar, i analitzarem quines són doncs aquestes queixes i quines són les 
mesures que proposem.  Repeteixo i torno a insistir, al parc de Baix-a-mar. 
 
ALCALDE 
 
Perquè... bueno, passem a la votació, si els hi sembla.  Vots a favor?  Sembla 
que el més raonable és això, que si a més a més estem tots d’acord, en el 
marc de la Comisió Informativa doncs acabem de concretar mesures.  Vots a 
favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
  8. MOCIÓ DE CIU SOBRE UNA AMPLIACIÓ DELS CARRILS BICI I 

L’HABILITACIÓ DE ZONES D’ESTACIONAMENT PER A 
MOTOCICLETES. 

 
ALCALDE 
 
I la següent és del grup de Convergència i Unió sobre una ampliació de carrils 
bici i una habilitació de zones d’estacionament per a motocicletes. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
La progressiva pacificació del trànsit al centre de la ciutat fa que cada cop més 
persones utilitzin com a mitjà de transport la bicicleta o la moto. 
 
Però en canvi no s’ha ampliat la xarxa de carrils bici de la ciutat ni es garanteix 
que els existents estiguin lliures d’obstacles, i pel que fa a les motocicletes 
s’han eliminat diverses zones d’estacionament i cada cop és més difícil trobar 
un lloc on aparcar. 
 
Per tot això el Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple 
l'adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

“1. Ampliar l’extensió dels carrils bici de la ciutat, especialment pel que fa a les 
vies d’accés al centre de la ciutat.  

2. Ampliar les zones d’estacionament per a motocicletes, especialment al 
centre de la ciutat.” 



 

 

 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió hem presentat aquesta moció perquè 
observem que pel que fa a la mobilitat a la nostra ciutat hi ha una falta de visió 
global.  La progressiva pacificació especialment del centre de la ciutat ha fet 
que els hàbits canviïn.  És cada cop més difícil moure’s amb cotxe i la gent 
agafa cada cop més la bicicleta i la moto, cosa que a priori no és pas negativa.  
Això és així.  Però bé, quan això passa s’han de prendre mesures i el que s’ha 
de garantir és que vies on comparteixen vianants i ciclistes realment sigui 
compatible aquesta compartir unes mateixes vies.  Observem sobretot, ens 
han vingut demandes de part de diversos col·lectius de la ciutat, fent sobretot 
referència al que és la rambla de Vilanova, on hi ha moments de la setmana, 
hores, on realment està molt atapeïda i hi circulen bicicletes, com és correcte, 
perquè és un lloc on es poden circular, i persones.  Nosaltres creiem que 
veient aquest augment de l’ús de la bicicleta a la ciutat no podem quedar-nos 
sense fer res, sinó que cal prendre mesures perquè realment puguin conviure 
vianants i bicicletes i per aquest motiu demanem aquesta visió global i que 
realment aquesta pacificació de trànsit al centre s’ampliï posant els mitjans 
perquè realment es pugui circular, es pugui moure els vilanovins i vilanovines 
pel centre de la ciutat amb bicicleta.  I per aquest motiu el que demanem és 
que s’ampliï la xarxa de carrils bici de la ciutat.  Aquesta seria una demanda. 
 
I l’altre hàbit que també veiem que cada cop hi ha més motocicletes que es 
mouen per la ciutat.  I en canvi és curiós veure que darrerament s’han eliminat 
zones de pàrquing de bicicletes.  La segona demanda seria que s’ampliessin 
les zones on poden estacionar motocicletes al centre de la ciutat, 
especialment.  Tot això tenint en compte i reclamant que quan es fagin 
moviments, quan es prenguin mesures, cal realment mirar tot l’abast 
d’aquestes mesures i les repercusions i en molts casos cal després prendre 
mesures i creiem que en aquest cas s’ha pecat d’aquesta visió global, perquè 
s’han restringit el pas de vehicles per moltes zones de Vilanova però no s’han 
posat els mitjans perquè els vilanovins i vilanovines es puguin moure amb 
altres mitjans.  Demanaríem això, gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Moltes gràcies, senyora Lloveras.  Senyor Carbonell. 
 
 



 

 

XAVIER CARBONELL 
 
Bona tarda.  És que no m’esperava l’escudella barrejada, diguem-ne, en forma 
de temes amb relació a la mobilitat.  És a dir, vostès presenten una moció 
diguem-ne molt concreta, no?, que diu el que diu diguem-ne i no m’esperava, 
diguem-ne, allò... una intervenció amb relació al model de mobilitat de la ciutat 
però ràpid, rectifiquem i ens hi posem.  És a dir, jo crec que una altra vegada 
l’han informat malament en aquestes qüestions.  És a dir, jo diria, jo diria: 
restringir el trànsit?  No, s’han pres algunes decisions com fer peatonal la plaça 
de la Vila, diguem-ne.  Els cotxes segueixen passant amb tota llibertat.  Per 
tant, restriccions de trànsit no.   
 
Convivència del cotxe amb la bicicleta, sí la volem.  Sí la volem i hem informat 
reiteradament que un cop es completi diguem-ne el procés d’obres –recordo 
que queden les del Nucli Antic- en l’àmbit del centre, sempre s’ha dit que no es 
fan carrils bici específics perquè entenem que les amplades dels carrers no ho 
permeten, és a dir, un carrer de menys de sis metres no permet diguem-ne 
vehicle, vianant i bicicleta, i sempre s’ha dit que allò que ja està escrit, en 
l’àmbit del centre, un cop acabin les obres, se senyalitzarà, es recomanaran 
aquells itineraris per a les bicicletes.  Per tant, diguem-ne, això s’ha dit, i 
reiteradament en Comisions Informatives, diguem-ne.  Podem discutir el 
model, diguem-ne, eh?, però el model que proposa el govern és en l’àmbit 
centre, això és ronda Ibèrica cap... per sota, per sobre de la carretera general, 
carrer Unió a l’esquerra i rambla Samà a la dreta, per entendre’ns, en tot 
aquest àmbit el que es proposa és no crear carrils bici, per entendre’ns, sinó 
assenyalar, senyalitzar aquells itineraris recomanats per a bicicletes.   
 
Respecte la qüestió de les motocicletes, clar, diu: falta visió global.  Home, si 
la... diguem-ne, si la manca de visió global és haver augmentat el nombre de 
places de motocicleta, home, pues jo crec que hem tingut compte, jo crec que 
no estem en aquesta hipòtesi de manca de cura per la qüestió de les 
motocicletes.  Què ha passat?, home, que s’han ressituat, clar, això sí.  És a 
dir, en aquells carrers on hi havia aparcament en superfície i d’una forma 
visible, hem hagut d’eliminar l’aparcament de les motocicletes -un exemple clar 
el tenim aquí al costat al carrer Sant Gervasi-, diguem-ne, el que hem fet és 
ressituar-ho, és a dir, s’han creat al carrer de la Mercè, s’han creat al carrer 
Vapor i s’han creat al carrer Unió.  Sota la directriu de, com a mínim, igualar les 
que teníem.  Comptat i debatut, se n’han generat vint més.   
 
Aleshores, jo sobre la moció en concret, sobre el primer punt evidentment el 
votem a favor, sí, al marge d’assenyalar.. -que això, repeteixo, s’ha dit en 
vàries comisions informatives-, a banda d’assenyalar els itineraris per a 
bicicletes en el centre, que ho farem un cop completem les obres, totalment 
d’acord en anar incrementant, perquè cal, la xarxa de carrils bici en aquesta 



 

 

ciutat, que actualment és de 12 quilòmetres, però evidentment se’n necessiten 
més i no tant més, sinó connectar tots els que ja tenim.  
 
Amb relació al segon punt -per tant el primer els hi votem a favor, faltaria més- 
amb relació al segon sí que els proposem que si tenen alguna ubicació en 
concret on creuen que manquen aparcaments per a motocicletes, ho podem 
parlar en la Comisió Informativa perquè, repeteixo, de noves places per a 
motocicletes se n’han creat, fins al punt aquest, fins al punt de que tenim 20 
places més de les 250 que teníem abans de les obres, diguem-ne, en el que és 
l’àmbit centre. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, tan sols un breu comentari, en global.  Nosaltres votarem a favor de la 
moció, però en detall nosaltres no haguéssim proposat, bueno, no haguéssim 
proposat de la forma en què ho fa la moció el tema dels carrils bicis, tot i 
compartir la preocupació en aquest punt.  Nosaltres entenem que hi ha coses 
prioritàries en el tema de la bici ara mateix, després d’haver-se vianalitzat el 
centre i, per tant, que les bicis doncs puguin gaudir d’un centre més pacificat 
per circular-hi, i el que falta és que s’aturi el robatori de bicicletes bàsicament, 
no?  Si no es fa aquest pas a Vilanova no hi haurà... ja ho hem parlat més 
d’una vegada, jo crec que tothom n’és conscient, també n’és conscient tothom 
de la dificultat de fer-ho, però la necessitat de prendre mesures perquè el 
robatori de bicicletes és allò que segurament atura el desenvolupament de la 
bicicleta o la utilització més popular o més massiva de la bicicleta a la nostra 
ciutat. 
 
Però sí que coincidim amb la manca d’aparcaments de motocicletes al centre, 
fruit de la vianalització.  Ja fa uns mesos vam dir doncs que també s’havien 
eliminat contenidors del centre i que això doncs feia que la gent que vivia 
doncs en aquests carrers vianalitzats hagués de desplaçar-se doncs en 
ocasions molt lluny per anar a llençar la brossa i això dificultava llavors el 
triatge, etc., la separació de la brossa, doncs perquè com més lluny més 
incòmode fer aquest triatge.  Alguna cosa s’ha fet en aquest sentit, alguna cosa 
s’ha anat fent, però sí que han desaparegut moltes places de motocicleta al 
centre, que s’han desplaçat al carrer Vapor i al carrer Unió, és probable, potser 
no havíem fet la relació de que s’havien desplaçat, perquè realment desplaçar-
les de la plaça de la Vila doncs al carrer Unió és una certa distància i potser no 
havíem fet nosaltres la relació d’aquest desplaçament; però sí que ens 



 

 

sumaríem també doncs a la comprovació que han desaparegut les places de 
motocicletes al centre i potser estaria bé reinstaurar-ne en certs llocs. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, també per manifestar que nosaltres donarem suport a les 
propostes d’aquesta moció respecte del segon punt, el d’ampliar el nombre de 
places d’aparcaments de motocicletes.  I amb independència d’allò que 
expresa l’exposició de motius, l’acord és genèric, és ampliar el nombre de 
places de motocicletes.  Per tant, amb independència de que les que s’hagin 
suprimit s’hagin compensat amb estacionaments en altres indrets, crec que és 
bo que expresem aquesta voluntat d’ampliar el nombre d’aparcaments de 
motocicletes perquè certament han quedat bastant escasses en el centre de la 
ciutat. 
 
I això, al final, el que d’alguna manera acaba fent és millorar l’espai públic, no?  
Perquè si hi han espais adequats perquè puguin estacionar les motocicletes, 
llavorens tindrem autoritat suficient com per exigir que les motocicletes no 
s’estacionin sobre les voreres, on a vegades o moltes vegades el que fan és 
destorbar el pas dels vianants, no?  Per tant, jo crec que aquesta és una bona 
mesura. 
 
Respecte dels carrils bicis també es proposa un acord genèric, al qual ens hi 
sumarem.  Si bé demanant un afegitó, com ja hem comentat a la portaveu de 
Convergència en el sentit de que, en la mesura del possible, els nous trams de 
carril bici que s’endeguin, que tinguin la connectivitat garantida, no?  Perquè a 
vegades sembla que es van fent coses a pedaços i que no hi ha una certa 
continuïtat.  Home, jo crec que és bo, creiem que seria bo que hi hagués 
aquesta connectivitat dels diferents trams perquè doncs el fet d’anar amb 
bicicleta per la ciutat doncs no sigui una espècie de salt d’obstacles, sinó que 
pugui tenir doncs un determinat circuit i una determinada lògica. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Senyor Carbonell, jo només li voldria expresar que ens sorprèn que cada cop 
que traiem algun tema d’aquests ens ve amb la mateixa història de la falta 



 

 

d’informació.  Li asseguro que estem perfectament informats i el que hauria de 
fer vostè és de tant en quant escoltar les propostes que fem els grups i prendre 
mesures, perquè la història aquesta de “ja ho farem” ja n’hi ha prou, a mi em 
sembla, perquè mentrestant hi han problemes a la ciutat i el que pot vindre 
cada cop explicant la mateixa història: “estan desinformats, ja farem...”.  Estem 
perfectament informats, però lo que explica vostè ja fa massa temps que ho 
sentim, i mentres veiem que no es prenen mesures i hi han dificultats al centre 
de la ciutat, sobretot, i ho sap perfectament perquè hi han molts col·lectius que 
li han dit a vostè i jo estava davant a la mateixa... en aquesta reunió, hi han 
dificultats en alguns dies de la setmana pel centre de la ciutat per poguer 
compartir els vianants i les bicicletes, a la rambla concretament és molt 
complicat.  Per tant, no poden esperar mesures sinó que s’han de prendre 
mesures ja, quan veiem que hi han zones on realment hi han conflictes i hi han 
problemes.  Hi han hagut atropellaments i vostè ho sap perfectament. 
 
Amb tot això nosaltres demanem que si s’aprova aquesta moció, que això es 
consideri per portar-ho a terme al més aviat possible, perquè creiem que ja no 
és un tema de millora, sinó de necessitat.  En aquests moments cal realment 
reordenar tot lo que són... ampliar i reordenar tot lo que són la xarxa de carrils 
bici de la ciutat. 
 
I a banda d’això, el tema de la connectivitat, evidentment nosaltres no havíem 
afegit perquè creiem que és obvi, però el senyor Rodríguez té tota la raó.  A 
vegades les obvietats en aquest Ajuntament no tiren endavant i crec que és bo 
afegir també aquest adjectiu.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Només un parell de matitsos.  Hem dit que estem d’acord, eh?, amb 
lo de la bicicleta.  Estaria bé no barrejar.  Ho dic perquè el senyor Carbonell, i 
jo també m’hi afegeixo, el que hem dit és que no estaven bén informats amb 
relació a la disminució de les motocicletes.  I un ha d’atendre al que hi ha escrit 
i per això contestem el que hi ha escrit.  Diu: “però en canvi no s’ha ampliat la 
xarxa de carrils bici de la ciutat ni es garanteix que els existents...”, parla de la 
bicicleta.  Diu: “i pel que fa a les motocicletes s’han eliminat diverses zones 
d’estacionament”.  És a dir, quan nosaltres llegim que s’han eliminat, li afirmem 
i li diem: “ep, n’hi han més”.  És a dir, n’hi havia 250 i ara n’hi han 275, i per a 
nosaltres el carrer Vapor és el centre i el carrer de la Mercè també és el centre, 
per a nosaltres el carrer de la Mercè i el carrer Vapor és el centre.  Ara, també 
diem: “si creuen els grups, i també amb les relacions que nosaltres tenim amb 
els veïns, etc., que en llocs determinats és possible i necessari posar-ne més?, 
naturalment, parlem-ne”.  Però no compartim el fet de que s’hagin eliminat, 
perquè nosaltres considerem que no s’han eliminat, perquè els hem sumat i 
n’hi han més que abans.  És una apreciació només, i per això hem entrat, 



 

 

diguem-ne, a matitsar: n’hi han més.  I creiem que era bo dir “n’hi han més i si 
en fan falta més, carai, parlem-ne”.  Perquè, carai, pues els posarem, com en 
tantes coses que vas... es van modificant. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Per matisar aquest tema que vostè ara ha apuntat.  S’han tret de zones molt 
cèntriques i s’han ubicat més lluny.  Nosaltres creiem que això és negatiu 
perquè al centre precisament és on fan més falta zones d’aparcament per a 
motocicletes.  
 
ALCALDE 
 
Voldria subratllar, però, perquè... que on s’han posat no és a la ronda Ibèrica, 
eh?, és al carrer de la Mercè, al carrer Unió, al carrer Vapor.  I que nosaltres 
considerem que és centre, en aquest sentit ho hem dit.  I que s’han ampliat les 
del centre.  Si fa falta ampliar-les més, es farà, naturalment. 
 
Vots a favor de la moció pel que fa referència al primer punt, si podem votar-ho 
separat, i sinó ens abstindríem... votaríem en contra de la moció, clar.  
Demanem que com que són dos temes molt diferents el de la... molt diferents, 
són dos temes diferents, el de la bicicleta i el dels aparcaments de 
motocicletes, doncs que ho votéssim per separat.  És així?  Vots a favor del 
primer punt?  S’aprova per unanimitat.  Vots a segon... vots favor del segon 
punt, disculpin.  Vots en contra? 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Diguem-ne, proposava si tenen a bé de que ho estudiem a Comisió 
Informativa, sinó, si ho donen per... sí? 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, pues vots en contra? 
 
XAVIER CARBONELL 
 
No, vots... 
 
ALCALDE 
 
No home, que hi ha un... escolti, senyor Carbonell, que el debat el regulo jo.  
Primer punt.  Segon punt.  Respecte al segon punt ja s’havia votat vots a favor 
i havia votat el grup del Partit Popular, de la CUP i Convergència i Unió. 



 

 

 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
... senyor alcalde, li explico. 
 
ALCALDE 
 
No, expliqui vostè, que veig que ho sap. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
... perquè hem acceptat la seva transacció, que ens ha demanat si es opt 
estudiar també en Comisió Informativa i que per tant votarien a favor i hem dit 
que sí.  
 
ALCALDE 
 
Afegir que posi a la Comisió Informativa? 
 
XAVIER CARBONELL 
 
En comptes de donar-ho per fet... 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor amb la transacció.  Per unanimitat.  Disculpin.  Per tant, no teníem 
que haver-ho votat per separat...  Ah, perquè no ho sabien en aquell moment, 
és veritat, no ho sabien, no ho sabien. 
 
Escoltin, s’han aprovat el dos punts amb les dos transaccions. 

 

A continuació es voten per separat els dos punts de la moció, amb les 
transaccions corresponents.  El resultat de les votacions és el següent: 

 

Votació punt 1:  S’aprova per unanimitat. 

Votació punt 2: S’aprova per unanimitat. 

 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 



 

 

1.  Ampliar l’extensió dels carrils bici de la ciutat, especialment pel que fa a 
les vies d’accés al centre de la ciutat i, en la mesura del possible, garantir-
ne la connectivitat.  

  
 2. Estudiar a la Comissió Informativa l’ampliació de les zones 

d’estacionament per a motocicletes, especialment al centre de la ciutat.” 

 

 

PRECS 
 
 
ALCALDE 
 
Precs, si us plau.  Senyor Ibars, senyor Arrufat també i... senyor Ibars i senyor 
Arrufat.  Tant se val... 
 
JOSEP IBARS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  No, senzillament, l’altre dia vaig rebre una 
comunicació que es tenia que arranjar el carrer Balears.  I vaig quedar content 
perquè feia molt temps que no ho havien demanat.  El prec va en que es va 
arranjar la part del carrer Balears davant del número 42, però resulta que 
davant del número 38 i 40 hi ha un batxe impresionant i no costava res 
repara’l, que són dos números més amunt.  El prec és demanar-li a veure si el 
poden fer arreglar. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
El prec de la CUP va amb referència al dia de demà.  És un recordatori que és 
5 d’octubre. 
 
ALCALDE 
 
Tenim consciència. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Però arrel d’això, arrel d’això també demanem que es reuneixi la Comissió de 
la Memòria Històrica, fa més d’un any que no es reuneix i en relació també 



 

 

doncs amb això, en la mateixa moció on es va aprovar la bandera estelada al 
balcó pel 5 d’octubre de 1934, la placa que acompanyava la moció, etc., com 
que no s’ha reunit la Comissió de la Memòria Històrica en un any, doncs no hi 
és enlloc i nosaltres demanaríem doncs que aquesta Comissió, igual que 
d’altres comissions que no es reuneixen, que s’activin o que es mantinguin 
vives. 
 
ALCALDE 
 
Hi ha consciència d’això.  Molt bé, s’aixeca la sessió. 

 

 

RESPOSTA PREGUNTES FORMULADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU 

 

27 de juliol de 2010 

 

El grup municipal de Convergència i Unió demana la relació de les 
inversions donades de baixa amb data 31/12/2007, 31/12/2008 i 
31/12/2009, separat per anys. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1 de setembre de 2010 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem saber: 
 
1. Sobre el programa de conservació i reparació d’infraestructures 

urbanes: 
 
a) En quina data es va incrementar el servei amb un equip de treball? 
 
El cinquè operari es va incorporar el dia 15 de setembre de 2009. 
El sisè operari es va incorporar l’1 d’octubre de 2009. 
 
b)  Quina va ser la modalitat de contractació utilitzada? 
 
La modalitat de contractació utilitzada va ser Contracte fix d’obra, formalitzat a 
l’empara del Conveni Col·lectiu de Treball de Construcció i Obres Públiques de 
la província de Barcelona. 
 
c)  Quin és el cost anual d’aquest increment? 
 
El cost anual és de 90.720 euros / any. 
 
2. Sobre la implantació del nou contracte de neteja amb l’empresa SUFI: 
 
a)  Tenen coneixement que en un gran nombre dels nous contenidors 

s’estan trencant les tapes? 
 
L’empresa SUFI, concessionària del servei de neteja i recollida, ha detectat 
aquesta problemàtica i disposa de tots els mitjans per solucionar-ho al més 
aviat possible. 
 
b)  Quines mesures pensen prendre per solucionar aquesta deficiència? 
 
L’empresa és conscient dels contenidors detectats amb la tapa oberta.  
 
Hi ha el problema dels contenidors de rebuig, que la seva tapa queda oberta 
enganxada, provocat per l’acte de la recollida i per un defecte de fabricació 
d’aquest model de contenidor. L’empresa concessionària SUFI va avisar 
l’empresa productora d’aquest contenidor ROS ROCA, i amb la major brevetat 
van disposar d’un equip tècnic que va anar reparant progressivament tots els 
contenidors amb el problema. És cert que encara apareixen alguns amb la 
mateixa incidència, però el servei de recollida ho detecta i gestiona el tràmit per 
a la seva reparació. Tanmateix, els contenidors d’orgànica i de vidre han patit 
un petit problema amb el seu pany, ja que provocava que la seva porta 



 

 

posterior s’obrís sense la clau, però també són partícips i s’està corregint 
modificant el pany i fent una campanya per al seu bon ús. 
 
3.  Sobre les obres que s’han realitzat aquest estiu a la plaça Miró: 
 
a)  Tenint en compte que és el tercer cop en poc temps que es col·loca el 

terra de la plaça Miró per deficiències, com és que es torna a fer de la 
mateixa manera? 

 
Les obres del passat mes d’agost de 2010 suposen el primer cop que es 
repavimenta parcialment la plaça Miró, després de la seva execució definitiva 
conjuntament amb el carrer Correu l’any 2007. 
 
Prèviament a aquesta intervenció, d’agost de 2010, al mes de juliol de 2009 es 
varen aixecar les peces trencades d’aquesta plaça per comprovar si el motiu 
havia estat un defecte de la base de formigó. Aquests treballs no van suposar 
cap cost per a l’Ajuntament, doncs van anar a càrrec del contractista. 
 
En comprovar que no hi havia defecte de la base de formigó, es varen 
emplenar els buits que van deixar les peces sostretes per un morter, de forma 
provisional. 
 
La repavimentació realitzada al mes d’agost de 2010 no s’ha executat de la 
mateixa manera,  ja que s’han substituït les peces prefabricades que es 
trencaven per un aglomerat asfàltic, donant continuïtat al tractament del carrer 
Correu. 
 
b) Qui s’ha fet càrrec dels costos de la primera, segona i tercera 

col·locació? 
 
L’únic cost ha estat el de la primera execució l’any 2007 (abril-agost) juntament 
amb el carrer Correu, i la darrera repavimentació del passat agost 2010. 
 
4.  Sobre la revista “Transformant l’espai públic”:  
 
a)  Quin ha estat el cost d’aquesta revista? 
 
El cost de la revista ha estat de 10.285 €, per 30.000 exemplars de 44 pàgines, 
incloent el disseny i la maquetació.  
 
b)  Qui s’ha fet càrrec del seu cost?  
 
El cost de la publicació s’ha cobert amb les aportacions d’algunes empreses 
del FEIL 2009 i del FEESL 2010. 



 

 

 
c)  No consideren que era una despesa innecessària tenint en compte la 

situació de crisi actual?  
 
NO. Actualment l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú no publica cap mitjà de 
comunicació escrit. En el marc de la reformulació pressupostària d’aquest 
Govern, la regidoria de Comunicació va deixar de publicar la revista 08800 el 
setembre del 2008. 
 
L’Ajuntament ha utilitzat altres canals per explicar en quins projectes i en 
quines propostes inverteix a la ciutat. Tot i tenint en compte que la resta de 
mitjans públics locals i també els mitjans privats duen a terme aquesta funció, 
considerem que una publicació en paper gratuïta i repartida a totes les bústies 
de les llars vilanovines és la manera més universal de comunicar-se amb la 
ciutadania, i per això l’Ajuntament va decidir fer puntualment aquesta 
publicació. 
 
Volem recordar que és una obligació dels ajuntaments explicar-nos i difondre a 
la ciutadania quins projectes s’estan realitzant a la ciutat.  
 
Considerem que aquesta comunicació és bàsica per a generar coneixement de 
l’entorn, per a generar compromís de tots i totes en les millores, per a informar 
de serveis i activitats que poden ésser interessants per a ciutadans i 
ciutadanes, per a passar comptes amb la ciutadania d’allò que s’ha anat 
esdevenint... 
 
Volem recordar, per altra banda, aquest compromís públic i privat que s’ha 
generat amb les empreses que executen les inversions públiques a Vilanova i 
la Geltrú. Ho hem pogut explicar perquè el sector públic i el secor privat ha 
generat complicitat per a aquesta publicació. 

_______________________________________________________________ 

 

 

Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 19.25 hores, de 
la qual s’estén la present acta. 

 


