
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 14 DE GENER DE 2013 

 
Acta núm. 1 

 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:15 hores del dia 14 de gener de 2013, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 

 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
ORIOL ESCALAS NOLLA    (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
 CLÀUDIA DURAN MAS     (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ    (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  (PP) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN   (PP) 
MARC FONT I RIMBAU    (CUP) 
MARTA RIUS GALLART     (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
 
SECRETARI 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU). 
 



 

 

El Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ s’incorpora a la sessió a les 20.10 
hores, quan s’està tractant la moció d’urgència presentada per la CUP amb 
relació al contracte de neteja d’edificis municipals. 
 
A les 21.10 hores el Sr. SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA abandona la sessió, 
quan s’està debatent el punt 23 de l’ordre del dia. 
 
El Sr. GERARD FIGUERAS ALBÀ abandona la sessió a les 22.30 hores, en el 
debat de la moció núm. 22 de l’ordre del dia. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
   1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 

Ple de l’Ajuntament de 2 de juliol de 2012.   
 
  SERVEIS A LES PERSONES 
 
   2. Ratificació del Decret núm. exp. 000286/2012-RH sobre contractació d’un 

professor per a l’Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre 
Montserrat. 

 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
   3. Ratificació de l’acord de la JGL de 27 de novembre de 2012, de pròrroga 

de la vigència del Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

   4. Ratificació dels convenis del circuit d’oci nocturn: conveni amb 
l’Associació cultural i festiva Can Pistraus i conveni amb l’Associació 
Penya Filatèlica. 

   5. Aprovació, si escau, del Manifest de defensa del model d’escola catalana. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
   6. Ratificació de l’acord de JGL de 4 de desembre de 2012, de modificació 

de l’encàrrec de gestió a l’EPEL Neàpolis per a la gestió del Projecte 
“Vilanova i la Geltrú, ciutat intel·ligent”. 

 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
   7. Ratificació de la segona Addenda al conveni de col·laboració urbanística i 

de resolució extrajudicial entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Societat Mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA.  



 

 

   8. Ratificar l’acord de JGL de 18 de desembre de 2012, d’aprovació del plec 
de prescripcions tècniques per a una concessió demanial per a la gestió i 
vigilància d’un aparcament de bicicletes situat a la plaça d’Eduard 
Maristany i aprovació de la concessió demanial a l’empresa Formació i 
Treball, Fundació Privada. 

   9. Ratificar els acords de JGL de 18 de desembre de 2012, d’aprovació de la 
revisió de preus de l’empresa VALORIZA, concessionària del servei de 
neteja i recollida de residus al municipi, durant els anys 2011 i 2012. 

10. Ratificar l’acord de JGL de 18 de desembre de 2012, d’aprovació de la 
tarifa de l’aparcament de SABA, SA, situat a la pl. Soler i Carbonell, per a 
l’any 2013. 

11. Ratificar l’acord de JGL de 8 de gener de 2013, d’augment de les tarifes 
del servei d’autotaxi per al 2013. 

 
  PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS 
 
 12.  Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del conveni amb la Unió 

Vilanovina en relació amb l’activitat d’oci nocturn la nit de reis. 
 
 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 13. Ratificació de l’acord de JGL de 27 de novembre de 2012, d’aprovació 

del conveni amb l’EPEL Neàpolis i Cineclub Sala 1. 
 14. Ratificar l’acord de JGL de 18 de desembre de 2012, d’adequació d’un 

espai a la Plataforma de Serveis a les Persones per a la realització d’un 
cowork d’empreses dedicades a la salut, nutrició i esport. 

 15. Aprovació, si escau, de l’extinció de la llicència de la parada núm. 1 del 
Mercat de Mar a favor de l’Ajuntament. 

 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 16. Donar compte de diversos decrets referents al cartipàs municipal: 
 

• Decret de restitució de competències al Sr. FRANCESC XAVIER 
SÁNCHEZ VERA. 

• Decret de nomenament de membres de diferents comissions 
informatives. 

• Decret d’avocació temporal de les atribucions de la regidora Sra. 
ARIADNA LLORENS GARCÍA. 

 
 17. Donar compte de diferents acords adoptats per la Junta de Govern Local: 



 

 

 
� Donar compte de l’acord de JGL d’11 de desembre de 2012, de 

renúncia a la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport i 
donar per resolt el conveni signat entre l’Ajuntament i el Consell 
Català de l’Esport. 

� Donar compte de l’acord de JGL de 18 de desembre de 2012, 
aprovació de la proposta de resolució de l’addenda al conveni amb 
la Fundació Institut de Reinserció Social (Fundació IRES) per a la 
realització d’activitats de prevenció de la violència masclista i la no 
renovació de les addendes de Salut i Joventut. 

  
MOCIONS 
 

  18. Moció del PSC per un Pla de nous aparcaments de bicicletes. 
  19. Moció de la CUP per demanar l’anul·lació del conveni urbanístic amb els 

propietaris de part dels terrenys de la Masia d’en Dimas. 
  20. Moció d’ICV per realitzar un estudi sobre mobilitat al Nucli Antic de 

Vilanova i convocar el Consell Assessor del Nucli Antic i del Paisatge 
Urbà. 

  21. Moció del PSC per al seguiment del Pla de Xoc per l’Ocupació a Vilanova 
i la Geltrú. 

  22. Moció de la  CUP per al tancament dels centres d’internament 
d’estrangers. 

  23. Moció de la CUP per fer un manteniment de parcs i jardins en què no 
s’utilitzin herbicides amb Glifosat i per defensar la producció i el consum 
de productes agroecològics, ja que aquests no contaminen amb 
herbicides. 

 
 MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

• Moció d’ICV i PSC per al manteniment dels llocs de treball del servei de 
neteja d’edificis i equipaments municipals. 

• Moció de la CUP per ajornar l’entrada en vigor del nou contracte de neteja 
dels edificis municipals i la realització d’un estudi de la municipalització 
d’aquest servei. 

 
 PRECS 
 
 

   1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 2 DE 
JULIOL DE 2012.   

 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Se’ls hi ha enviat a tots vostès, no ens han fet arribar cap esmena.  La donem 
per aprovada?  D’acord, gràcies. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària d’aquest Ple 
de data 2 de juliol de 2012. 
 
 

   2. SERVEIS A LES PERSONES. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 
EXP. 000286/2012-RH SOBRE CONTRACTACIÓ D’UN 
PROFESSOR PER A L’ESCOLA I CONSERVATORI MUNICIPAL 
DE MÚSICA MESTRE MONTSERRAT. 

 
El regidor d’Hisenda, Recursos Humans i Organització Interna proposa al Ple 
Municipal l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
 
I. En data 10 de desembre de 2012 el regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna va dictar un decret en el que es resolia contractar al Sr. 
Raül Flores Màrquez com a professor de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat  atès que s’havia de seguir oferint el servei de 
classes que deixava de fer la Sra. Cristina Boixadera Ibern a l’alumnat inscrit a 
l’ECMMMM. 
 
II. Atès que el servei públic de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat és un servei públic essencial de caràcter propi de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú als efectes de l’article 3 del Reial Decret 
Llei 20/2011, procedeix ratificar el decret esmentat. 
 
Per tot això, s’ ACORDA: 
 
Ratificar el Decret de data 10 de desembre de 2012 sobre contractar al Sr. 
Raül Flores Màrquez com a professor de l’Escola i Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat (C1-21) amb un contracte laboral de substitució 
(510) a partir del dia 4 de desembre de 2012, declarant que és un servei públic 
essencial als efectes del RDL 20/2011, de 30 de desembre, el qual literalment 
diu: 
  
“Identificador de l’expedient 
 
Núm. exp.: 000286/2012-RH 
 
Relació de fets 
 



 

 

1. La coordinadora de gerència de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha informat sobre la necessitat de substituir la 
baixa d’incapacitat temporal i la baixa per maternitat de la Sra. Cristina Boixadera 
Ibern, professora de flabiol, tamborí i gralla, atès que cal seguir donant classes a 
l’alumnat inscrit a l’ECMMMM i proposa contractar al Sr. Raül Flores Màrquez amb 
un contracte de substitució per a 12 hores lectives, des del dia 3 de desembre de 
2012 i fins que s’incorpori la professora titular de la seva baixa maternal. 
 
2. La Direcció de l’EMMMM, mitjançant entrevista i prova instrumental, ha seleccionat 
al Sr. Raül Flores Màrquez per a realitzar la substitució de la treballadora municipal 
Sra. Cristina Boixadera Ibern. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, 
referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
2. Decret de l’alcaldessa de data 15 de juny de 2011, de delegació de competències 
en el Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano, regidor d’Hisenda, Recursos Humans i 
Organització Interna.  
 
3. Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
4. Capítol I i II del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, del Text refós de la 
Llei de l’estatut dels treballadors. 
 
5. Atès que calen cobrir les classes de l’Escola i Conservatori Municipal de Música 
Mestre Montserrat que deixa d’efectuar la Sra. Cristina Boixadera Ibern i segons 
l’informe de la coordinadora de gerència de l’Institut Municipal d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú cal contractar al Sr. Raül Flores Màrquez. La 
situació excepcional que suposa aquesta contractació no és contrària al Real Decreto-
ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. 
 
Per tot això,  RESOLC : 
 
Primer. Contractar al Sr. Raül Flores Màrquez com a professor de l’Escola i 
Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat (C1-21) amb un contracte laboral 
de substitució (510) a partir del dia 4 de desembre de 2012 i fins a la reincorporació de 
la Sra. Cristina Boixadera Ibern. 
 
Segon.  La retribució serà de 1.023,63€ bruts mensuals més les pagues 
extraordinàries que corresponguin. 
 
Tercer. La jornada laboral serà de 19,58 hores setmanals distribuïdes en 12 hores 
lectives; 3,66 hores de permanència i 3,92 hores de disposició per temes docents 
degudament acordats amb la direcció del centre. 
 



 

 

Quart. El cost d’aquesta contractació anirà a càrrec del capítol I del Pressupost 
municipal vigent de 2012. El cost brut previst per un més és de 1.187,41€ i el cost de 
la seguretat social és de 379,97€. 
 
Cinquè. Sotmetre’s al règim d’incompatibilitats de l’Administració Pública. 
 
Sisè. El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo. 
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa.  Això en tot cas és ratificar en el Ple la 
contractació del Raúl Flores Márquez amb contracte de substitució de 12 
hores lectives, ja que en tot cas es fa una substitució de baixa maternal que 
en tot cas s’ha anat cobrint per altre personal d’aquí municipal, i que en tot cas 
ens permet, via la urgència, respecte el Decret Llei 20/2011, en tot cas fer 
aquesta contractació.  I en tot cas hi ha una mancança de classes respecte 
aquesta assignatura.  En tot cas és donar compte d’aquesta contractació.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Això s’ha de ratificar.  Alguna paraula? Passem a la votació.  
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
  

   3. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JGL DE 27 DE 
NOVEMBRE DE 2012, DE PRÒRROGA DE LA VIGÈNCIA DEL 
PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
ENTRE DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I 
LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 16 d’abril de 2007 va aprovar 
el Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que 
constitueix el marc de referència que guia i regeix les accions a desenvolupar 
en matèria de gènere i equitat, de conformitat amb els àmbits en què 



 

 

s’estructura i que són: organització municipal, territori, població, educació, usos 
del temps i salut integral. 
 
Atès que les línies estratègiques i les accions a desenvolupar segons els 
àmbits en què s’estructura el Pla encara són vigents i, per tant, s’ha de 
continuar desenvolupant actuacions basades en la perspectiva de gènere i la 
igualtat d’oportunitats. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès l’acord plenari de data 16 d’abril de 2007, pel qual s’aprova el Pla 
Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes, el qual és 
objecte de pròrroga pel present acord. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2012, pel 
qual es prorroga la vigència del Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
  

ACORD 
 
“Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 
2012, pel qual es prorroga la vigència del Pla Municipal per la Igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, per un període de 4 anys més, fins al 31 de 
desembre de 2016.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Gargallo.   
 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO 
 
Sí, gràcies.  En tot cas es planteja la ratificació de l’acord de 27 de novembre 
de 2012, de pròrroga de la vigència del Pla municipal per a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
En aquesta pròrroga es fa perquè en tot cas l’Institut Català de les Dones ens 
demanava en tot cas poder justificar el contracte del programa.  I el document 
d’aprovació en el Ple, sí que es porta aquí en tot cas a aprovació al Ple i la 
seva vigència, en tot cas es fa una pròrroga de quatre anys per en tot cas 
poder rebre aquesta subvenció.  Gràcies.   
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Alguna paraula?  Jo el que crec que és important que aquest Pla 
estigui vigent, que es continuï mantenint i que es faci aquesta pròrroga.  Per 
tant, el que faríem és passar-lo a ratificar.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

   4. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. RATIFICACIÓ DELS CONVENIS DEL CIRCUIT 
D’OCI NOCTURN: CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
FESTIVA CAN PISTRAUS I CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ 
PENYA FILATÈLICA.   

 
Relació de fets 
 

I. El passat 18 de desembre la Junta de Govern Local va aprovar els 
convenis del circuit d’oci nocturn referents a les activitats del dia 25 de 
desembre de 2012 al local social de la Confraria de Pescadors 
organitzada per l’Associació Cultural i Festiva Can Pistraus i del dia 31 de 
desembre de 2012 al pavelló municipal poliesportiu del Garraf, 
organitzada per l’Associació Penya Filatèlica. 

 
II. El contingut d’aquests convenis preveu l’atorgament de subvencions 

extraordinàries que són de la competència del Ple, i per tant és necessari 
que els acords adoptats siguin ratificats per l’òrgan competent. 

 
III. De conformitat amb allò que estableixen la Llei 33/2003, general de 

subvencions, la Llei 7/1985, de bases del règim local, el Decret legislatiu 
2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i demés normativa concordant. 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2012, pel qual es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i 
l’Associació Cultural i Festiva Can Pistraus. 
 



 

 

SEGON. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2012, pel qual es va aprovar el conveni entre l’Ajuntament i 
l’Associació Penya Filatèlica.” 
 
 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 
                                                 
Vilanova i la Geltrú,  XX de desembre de 2012 
 
REUNITS:  

 
D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa autoritzat per a aquest acte per decret de 15 de novembre, 
assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
I el senyor CARLES RENYER BELASKOAIN, en qualitat de president de 
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS i en virtut de les facultats que 
li atorguen el seus estatuts, inscrita amb el número 33590 al Registre d’associacions 
de la Generalitat i amb el 133 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i amb CIF 64365026. 

 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-
se pel present conveni, 

 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 

fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia.  

 
II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 

constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

 
III. Que l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS està interessada en 

promoure activitats adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a 
treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major 
cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la 
tolerància  i el respecte. 

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

actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 



 

 

col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

 
V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 

associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de 
març de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a les 
necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques 
de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

 
VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA 

CAN PISTRAUS tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que 
contempli l’acte a celebrar del dia 25 de desembre de 2012 a la Confraria de 
Pescadors del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 

 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS en tant 
a les activitats desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la 
ciutadania en general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen 
harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 

 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 

 
2. COMPROMISOS 

 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del local social de la Confraria de Pescadors, dins dels espais 

disponibles del circuit d’oci nocturn, a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA 
CAN PISTRAUS per a realitzar l’activitat Nit de Nadal del dia 25 de desembre 
de 2012, assumint el cost del seu lloguer.   

 
2-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 



 

 

 
3.-  Supervisar les instal·lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i 

vetllar perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 
 
4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i de 

neteja de la instal·lació, quantitat que després serà ingressada a les arques 
municipals per l’entitat, tal com s’estableix en aquest conveni més endavant. 

 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS 

 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 
1.-  Dur a terme l’acció i activitats previstes, ajustant-se al pactat i segons el 
projecte o instància presentat/da a l’ajuntament i que s’adjunta al present conveni. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit 
d’espais d’oci nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú”, en mida proporcional a la resta del text i en lloc visible, acompanyat del 
logotip institucional. 

 
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS es farà càrrec de: 

 
1.- L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN PISTRAUS es compromet a 
contractar i assumir el cost del servei de seguretat de les activitats que realitzi dins 
del circuit d’espais d’oci nocturn  (menys el cap de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels 

serveis de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del 
Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es 
demanin per la tipologia de l’activitat. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les 

titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per 
instància dirigida a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans 
de l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 

 
 
 



 

 

Activitat i Data 
Hores de 
seguretat 

Espai on es realitza 
Controladors 

d’accés 
Festa de Nadal, 

25 de desembre de 
2012 

7 hores 
 

Confraria de 
Pescadors 

2 

 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o 
de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
2.- Pagar la quantitat de CINC CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
(508,26€) com a part del cost dels serveis de consergeria i neteja de l’espai que ha 
assumit l’Ajuntament. El pagament es farà a través d’un ingrés com a mínim 8 dies 
hàbils abans de l’acte. Aquesta quantitat inlcou 14 hores de la neteja dels espais 
interiors d’on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria (inclou la 
realització de l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb un mínim de 4 
hores seguides de servei). En el cas de no abonar aquesta quantitat amb antelació, 
l’acte previst no es podrà portar a terme. 
 
3.- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 
responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de l’acte 
i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà 
permanentment en servei. 
 
4.- Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència. Aquestes persones 
hauran d’estar permanentment localitzables i comptar amb un telèfon mòbil al llarg 
del desenvolupament dels actes previstos. A més, es comprometen a complir en totes 
les condicions del Pla: assajos, vigilància de portes... 
 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 
d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  
 
Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les 
sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que 
l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als 
organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  

 
5.- Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 275 persones inclòs el 
personal d’organització, serveis i artistes. 
 
6.- Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 
incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 
€.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim 



 

 

d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte.  En cas que l’Ajuntament no 
disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de suspendre’l.  
 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de 
l’activitat a disposició de qui la requereixi. 
 
7.- Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 
begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya). Així 
mateix, vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre 
de l’Estat. Qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquestes normatives en serà 
plenament i única responsable l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA CAN 
PISTRAUS. 

 
8.- Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 
Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de Nadal 
que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà de deixar de sonar a 
les 5 hores i la instal·lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 5,30 hores. En 
cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la 
potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar 
sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
9.- No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 90 dB(A). 
L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè es 
compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal·lat per a l’activitat. 
En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat 
d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol·licituds 
posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.- Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 
infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. Si 
l’activitat es realitza el divendres, deixar tota la instal·lació recollida i en condicions 
òptimes el dissabte al migdia, per no entorpir les activitats que realitza la Confraria els 
dissabtes a la tarda. 

 
11.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 
decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la autorització 
prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la instal·lació.  

 
12.- Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal·lacions 
precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que són les que entren 
dins del preu de 508,26€, la diferència en l’import de la factura que es generi en 
aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat en els propers 8 dies a la 
notificació d’aquesta.  
 
13.- Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 
(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució 
de les infraestructures mòbils, etc.  

 



 

 

14.- L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 
tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 

 
15.- Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 
responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les 
entitats. 

 
16.- L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que 
fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut 
Pública de Catalunya. 

 
17.- A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 
que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats recreatives i 
espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, de 31 d’agost i 
demés normativa concordant.  
 
2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 
pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, salut i 
prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures 
adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 26 de 
desembre de 2012 data prevista d’acabament de l’activitat o espectacle i el 
tancament de la instal·lació. 

 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 
de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 

 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’Ajuntament 
haurpa de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  

 



 

 

5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, 
sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest 
concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’Ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
b) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
c) Per avinença de les parts signatàries. 
d) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
e) Per força major.  

 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 
7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 

8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 
òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions.  
 
 
 
 
 
 



 

 

CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
L’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA 

                                                 
Vilanova i la Geltrú,  XX de desembre de 2012 

 
REUNITS:  

 

D’una banda, l’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, representat pel senyor 
GERARD FIGUERAS I ALBÀ, regidor de Joventut,  Promoció Econòmica, Turisme, 
Comunicació i Premsa, autoritzat per a aquest acte per decret de 15 de novembre, 
assistit pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
I el senyor Josep Ferrer i Serra, en qualitat de president de l’ASSOCIACIÓ PENYA 
FILATÈLICA i en virtut de les facultats que li atorguen el seus estatuts, inscrita amb el 
número 1075 - J / 1 al Registre d’associacions de la Generalitat i amb el 165 al fitxer 
d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G0894496-9. 

 
Reconeixent-se les dues parts amb capacitat legal suficient per a contractar i obligar-
se pel present conveni, 

 
MANIFESTEN 

 
I.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris 

fomentar l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de 
cohesió, de participació i d’implicació en un projecte col·lectiu que assoleixi una 
ciutat on imperin valors com el de la solidaritat, la igualtat o la justícia.  

II.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci 
constructiu juvenil, cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit 
associatiu de la ciutat en aquest projecte comú. 

III.  Que l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA està interessada en promoure activitats 
adreçades a millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament 
amb la resta d’entitats, per una ciutat amb una major cohesió social i compromesa 
amb els valors de la solidaritat, la igualtat, la tolerància  i el respecte.  

IV.  Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les 
actuacions objecte del present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la 
Normativa General per a sol·licitar ajuts destinats a entitats, associacions i/o 
col·lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió 
ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

V.  Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posarà a l’abast de les entitats, 
associacions i col·lectius de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març 
de 2013, un circuit d’espais públics i privats per poder donar resposta a les 
necessitats en tant al desenvolupament d’activitats lúdiques, culturals i cíviques 
de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 



 

 

VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha valorat especialment que 
l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA ha presentat un projecte que integra en la 
festa de Cap d’Any la convivència de persones de 16 i 17 anys amb persones 
majors d’edat. 

VII. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA 
tenen la voluntat d’establir un conveni de col·laboració, que contempli l’acte a 
celebrar del dia 31 de desembre de 2012 al Pavelló municipal Poliesportiu del 
Garraf del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que 
es contenen en els següents: 

 
PACTES 
 
1. OBJECTE DEL CONVENI 

 
1.1.- Aquest conveni té per objecte establir els pactes i acords entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA en tant a les activitats 
desenvolupades als espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en 
general, a la temporada 2012-2013. 
 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col·laboració de les parts signatàries 
en relació a les actuacions esmentades anteriorment, atès que en aquestes 
conflueixen harmònicament l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 
 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les 
actuacions que són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en 
la matèria o sector afectats i el títol competencial relatiu al foment dels interessos 
municipals. 
 
2. COMPROMISOS 

 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del Pavelló Poliesportiu del Garraf de dins dels espais del 

circuit d’oci nocturn només disponible per a aquesta data a l’ASSOCIACIÓ 
PENYA FILATÈLICA per a realitzar l’activitat Festa de Cap d’Any, no celebris 
un cap d’Any, celebren molts! del dia 31 de desembre de 2012. 

 
2.-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 
 
3.-  Supervisar les instal·lacions prèvia i posteriorment a la realització de l’acte i 

assegurar que aquestes estan en perfecte estat per al desenvolupament de 
l’activitat.  

 



 

 

4.-   Disposar tanques altes a totes les boques d’entrada del primer pis de la 
instal·lació que impedeixin l’accés del públic a les grades. 

 
5.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i de 

neteja de la instal·lació. 
 
6.-   Assumir la contractació i pagar les despeses del servei d’atenció sanitària, 

conformat per una d’ambulància i quatre socorristes de la Creu Roja. 
 
7.-   Assumir la contractació i pagar les despeses del muntatge i desmuntatge del 

terra de goma (bateco) que protegeix la pista del pavelló. 
 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA 

 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 

 
1.-  Dur a terme l’acció i l’activitat prevista, ajustant-se al pactat i segons el projecte 

o instància presentat/da a l’ajuntament. 
 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar dins del circuit 

d’espais d’oci nocturn, caldrà fer constar de forma específica, la col·laboració de 
l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta del text i en lloc visible, 
acompanyat del logotip institucional. 
 

L’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA es farà càrrec de: 
 

1.- L’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA es compromet a contractar i assumir el cost 
del servei de seguretat de les activitats que realitzi dins del circuit d’espais d’oci 
nocturn  (menys el cap de seguretat).  

 
Per a la prestació d’aquest servei:  

 
• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels serveis 

de seguretat.  
 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del Ministeri 
de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que es demanin 
per la tipologia de l’activitat. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de les 

titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-se per 
instància dirigida a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de 



 

 

l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú es reserva el dret d’anul·lar l’acte previst. 

 

Activitat i Data 
Hores de 
seguretat 

Espai on es realitza 
Controladors 

d’accés 

Festa de Cap d’Any, 
31 de desembre de 

2012 
7 hores 

 
Pavelló municipal 
Poliesportiu del 

Garraf 
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Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures que es puguin ocasionar pel mal ús de les 
instal·lacions en el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú tindrà la potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o 
de denegar sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
2.- Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 
responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament de l’acte 
i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà 
permanentment en servei. 
 
3.- Contractar i pagar l’elaboració del Pla d’Autorprotecció de l’activitat per part d’un 
professional acreditat.  

 
A més, caldrà nomenar les persones responsables del Pla d’Autoprotecció. Aquestes 
persones hauran d’estar permanentment localitzables, portar una armilla reflectant a 
la butxaca i comptar amb un telèfon mòbil al llarg del desenvolupament de l’activitat. 
Es comprometen a no consumir alcohol i a complir en totes les condicions del Pla: 
assajos, vigilància de portes... 

 
Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i 
d’organització. L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  

 
Vetllar perquè no es col·loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les 
sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que 
l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als 
organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  
 
4.- Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 999 persones inclòs el 
personal d’organització, serveis i artistes. 

 
5 .- Garantir que es demana el DNI a l’entrada i garantir que no accedeixen a la festa 
persones menors de 16 anys. Les persones de 16 i 17 anys que han comprat 
l’entrada, han d’haver lliurat l’autorització materna/paterna.  
 



 

 

6.- Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol 
incidència que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 
€.  La còpia d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim 
d’antelació de 8 dies previs a la realització de l’acte.  En cas que l’Ajuntament no 
disposi d’aquesta còpia en aquest termini, tindrà la potestat de suspendre’l.  
 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de 
l’activitat a disposició de qui la requereixi. 
 
7.- Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir 
begudes alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya). Les 
entrades es canviaran per polseres identificatives i per una cartilla, on s’haurà 
d’escriure el seu nom, així tant la polsera com la cartilla seran identificables per colors 
a la barra, d’aquesta manera el color de la cartilla i el de la polsera ha de coincidir per 
poder adquirir una consumició amb alcohol. Així mateix, vetllar pel compliment 
estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre de l’Estat. Qualsevol 
responsabilitat per l’incompliment d’aquestes normatives en serà plenament i única 
responsable l’ASSOCIACIÓ PENYA FILATÈLICA. 
 
8.- Complir estrictament els horaris de tancament de la instal·lació segons les 
Ordenances Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de Nadal 
que tenen un horari de finalització excepcional. La música haurà de deixar de sonar a 
les 6 hores i la instal·lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 6,30 hores. En 
cas d’incomplir els horaris de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la 
potestat d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar 
sol·licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 
 
9.- No superar en cap cas a l’interior dels espais el nivell sonor màxim de 95 dB(A). 
L’entitat organitzadora haurà de disposar d’un limitador acústic i vetllarà perquè es 
compleixi la limitació de volum de l’equip de música que s’ha instal·lat per a l’activitat. 
 
En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat 
d’anul·lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol·licituds 
posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.- Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 
infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. El 
muntatge s’haurà de realitzar el mateix dia 31 de desembre a partir de les 8h del 
matí, i s’haurà de deixar tota la instal·lació recollida i en condicions òptimes el dia 1 
de gener, per tal de poder reprendre les activitats esportives pròpies de centre el dia 
2 de gener. 

 
11.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col·locar altres elements 
decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal·lacions sense la autorització 
prèvia del responsable tècnic de l’Ajuntament o del conserge de la instal·lació.  

 
12.- Deixar les instal·lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions 
possibles d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal·lacions 
precisa d’un major nombre d’hores de neteja superior a 25, la diferència en l’import de 



 

 

la factura que es generi en aquest concepte, haurà de ser assumida per l’entitat en 
els propers 8 dies a la notificació d’aquesta.  

 
13.- Utilitzar per la dispensació de begudes gots rígids reutilitzables, en compliment 
de l’acord de ple que recull aquesta mesura aprovat per l’ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
14.- Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures 
(so i llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució 
de les infraestructures mòbils, etc.  

 
15.- L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, 
tant les pròpies com les que exigeixen els grups o col·lectius participants. 

 
16.- Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 
responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les 
entitats. 

 
17.- L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que 
fomentin el consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut 
Pública de Catalunya. 

 
18.- A donar compliment a la resta de requeriments en matèria de seguretat i salut 
que siguin d’aplicació exigits per la normativa reguladora de les activitats recreatives i 
espectacles públics, Llei 11/2009, de 6 de juliol, Decret 112/2010, de 31 d’agost i 
demés normativa concordant.  

 
2.1.3.- El Departament de Joventut de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de vetllar 
pel compliment de totes les obligacions que assumeix l’entitat i del correcte 
desenvolupament de l’activitat en els termes establerts en aquest conveni, 
especialment pel que fa al compliment dels requisits en matèria de seguretat, salut i 
prevenció de riscos, i a aquests efectes realitzarà totes les actuacions que siguin 
oportunes per tal d’assegurar que la documentació presentada i les mesures 
adoptades per a la realització de l’acte s’ajusten a la normativa d’aplicació.  

 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 

 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins al 1 de 
gener de 2012 data prevista d’acabament de l’activitat i el tancament de la instal·lació. 

 
Encara que la vigència del conveni sigui fins a l’acabament de l’activitat, l’entitat es fa 
responsable de realitzar el desmuntatge complet  i deixar la instal·lació tal com l’havia 
trobat en com a màxim dos dies laborables després de la realització de l’activitat o 
espectacle. 
 
4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 
4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa 



 

 

de rang superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova 
alguna normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan 
d’acord en modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
5.1.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les dues parts pot donar 
lloc a la seva resolució. En el cas que l’entitat estimi que hi ha hagut incompliment per 
part de l’administració, haurà de presentar una sol·licitud per escrit que l’ajuntament 
haurà de resoldre en el termini d’un mes. La desestimació expressa o pressumpta 
d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs administratiu de reposició de forma 
potestativa o directament de recurs contenciós-administratiu.  

 
5.2.- En el cas que l’entitat incompleixi algun dels pactes previstos en aquest conveni, 
l’Ajuntament podrà resoldre’l de forma unilateral el conveni, notificant-ho a l’entitat, 
sense que aquesta tingui dret a percebre cap mena d’indemnització per aquest 
concepte. 

 
5.3.- Si s'escau, l’ajuntament podrà aplicar, en via administrativa, qualsevol de les 
mesures cautelars previstes en la legislació vigent. 
 
6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
f) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  
g) Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 
h) Per avinença de les parts signatàries. 
i) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis 

administratius.  
j) Per força major.  
 
7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 

7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 
 

8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a 
resoldre en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els 



 

 

òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu 
 

9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 

La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les 
actuacions derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat 
executora material de les actuacions.  
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  En la línia diguem del circuit d’oci nocturn, que ha posat 
en funcionament des de fa alguns mesos, oferint diversos espais de la ciutat 
per tal que les entitats juvenils en poguessin disposar, doncs seguint el que 
vàrem fer ja en el Ple anterior, el que portem avui és ratificar l’acord doncs de 
que dues entitats de la ciutat hagin pogut disposar de dos espais per fer-hi 
activitats.  És tan senzill com això.  Gràcies alcaldessa. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Figueras.  Alguna paraula?  Sí, senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
No, una qüestió merament tècnica perquè com que ara ens faciliten la 
documentació dels expedients, la remisió legal d’aquests convenis, i he pogut 
veure els que vam aprovar el desembre, es fa una normativa derogada, és 
simplement que es pugui canviar la plantilla perquè consti la normativa 
actualitzada.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, en prenem nota i ho passem als serveis jurídics de l’Ajuntament. 
 
Per tant, si no hi ha més paraules passem a la votació. Vots a favor?  
S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 



 

 

   5. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MANIFEST DE 
DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA. 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre 
als consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio 
Wert, atempta greument contra el model d’immersió lingüística a 
Catalunya. 

 
II. Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix 

rang a l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües 
cooficials, i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava 
que ambdues llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català 
el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.  

 
III. Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a legislació pròpia 

del País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de 
Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats 
acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten 
els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  

 
IV. Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha 

contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, 
garantint i promovent la igualtat d’oportunitats en una societat 
cohesionada. 

 
V. Vist que la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú dóna el seu suport i 

es posiciona a favor i en defensa de l’actual model d’escola catalana. 
 

VI. Vist allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, en el seu article 25 2 n), de reconeixement de participació 
del municipi en matèria d’ensenyament. 

 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), que vol aprovar el Ministeri 
d’Educació. 



 

 

 
SEGON. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i 
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el 
model lingüístic de la nostra escola.  
 
TERCER. Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius 
recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que 
no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte 
coneixement del català i del castellà. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Hola, bona tarda.  Gràcies, alcaldesa. En tot cas aquí han presentat una 
transaccional el grup d’Iniciativa que per part del govern no hi ha cap 
inconvenient, però si voleu la podem... la llegeixo jo mateixa?  Sí? 
 
El punt tercer, enlloc de com està redactat, quedaria de la següent manera: 
“instar el govern de la Generalitat de Catalunya a continuar aplicant la política 
d’immersió lingüística que està en plena consonància amb els principis 
educatius recollits en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que és l’eina que 
garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el 
perfecte coneixement del català i del castellà.” 
 
En tot cas si voleu comentar... 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Claver, la transaccional, disculpin. 
 
MANEL CLAVER 
 
Bona tarda, gràcies senyora alcaldessa.  Aviam, inicialment l’esperit de la 
moció és la defensa de l’escola catalana, i evidentment inflexibilitat el que hem 
de demanar des de Catalunya per defensar el model lingüístic, model 



 

 

lingüístic d’èxit, reconegut internacionalment i per tant que creiem que en 
aquests moments és un atac més per part de l’Estat central amb polítiques 
recentralitzadores. 
 
El punt tercer, el que en Comissió Informativa amb el regidor Gerard Figueras 
es va comentar per part del nostre grup, de que el que no podíem aprovar i 
per tant la transaccional que hem presentat, el fet de donar suport a la Llei 
d’educació a Catalunya, en tant que el nostre grup en el Parlament, en un 
moment determinat de la seva aprovació, no el va donar suport. 
 
En tant creiem de que l’esperit propi de la moció, que votarem favorablement, 
evidentment, és la defensa del model lingüístic de la nostra escola, una escola 
en català, votarem favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Claver.  Presenta vostè la moció, senyora Riba.  
 
MARIJÓ RIBA 
 
Gràcies, alcaldesa.  En tot cas doncs per argumentar el motiu del manifest.  
Entenem que en aplicació de la normativa que regeix a Catalunya, de l’Estatut 
d’Autonomia i també de la Llei d’Educació de Catalunya, s’ha desenvolupat i 
consolidat un model pedagògic i de convivència eficaç, respectuós amb tots 
els alumnes, siguin quins siguin els seus bagatges, necessitats o 
procedències.  Tot això amb voluntat integradora, i que es tradueix en la no 
separació dels alumnes per raó de la seva llengua. 
 
El sistema d’immersió llingüística, d’acord amb aquesta voluntat integradora 
que s’aplica a Catalunya des de fa ja tres dècades, ha estat reconegut 
internacionalment com un model d’èxit que assegura el coneixement de les 
dues llengües oficials per part de tot l’alumnat i afavoreix d’aquesta manera la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats.  També entenem que s’ha demostrat 
que la utilització del català com a llengua vehicular de l’ensenyament és del tot 
compatible amb el respecte als drets lingüístics personals dels alumnes.  Tots 
som testimonis de que els centres docents treballen perquè tot l’alumnat 
aprengui a estimar i respectar totes les llengües i s’interessi per conèixer-les.  
Prosseguir aquesta línia és essencial per tal que el català mantingui la 
condició de llengua de referència, continuï actuant com a factor d’integració i 
cohesió social i s’afermi com a vehicle de creixement, participació i projecció 
personals.  Considerem, doncs, inacceptable que el Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport pretengui imposar una normativa que menysté la llengua i la 
cultura catalanes en l’ensenyament i que impossibilita la continuïtat de l’escola 



 

 

inclusiva i del sistema d’immersió lingüística en establir la segregació dels 
alumnes per raons de llengua. 
 
La proposta ministerial, en definitiva, és inconsistent amb la realitat educativa 
catalana, és incompatible amb el marc estatutari vigent.  Expressa la voluntat 
intervencionista d’alterar substancialment el sistema educatiu i impedeix que 
amb l’educació es puguin satisfer de manera adient les expectatives de futur 
de l’alumnat de Catalunya.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Riba.  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Bé, des de la CUP ens sumem a aquesta moció i 
rebutgem frontalment l’avantprojecte de la LOMCE, que sense volguer 
amagar-se el ministre Wert vol instaurar, tot atacant i menyspreant el model 
d’escola catalana, on la immersió lingüística durant trenta anys –com ja s’ha 
explicat- ha estat exemple de convivència i d’integració als alumnes del nostre 
país.  S’ha demostrat al carrer el suport massiu de la població al model 
d’escola catalana, un model al que no hem de renunciar, per molta presió que 
un cop més des de l’Estat espanyol s’estigui protagonitzant aquesta ofensiva a 
través de la legislació.  I en tenim exemples, per exemple al País Valencià, 
que no s’està escoltant la demanda massiva d’ensenyament en català, a les 
Illes Balears també el govern de Bauzà ha reduït substancialment les hores 
lectives en català i fins i tot els pares ara tenen l’opció d’escollir si els seus fills 
han d’estudiar en català o en castellà.  I per a la CUP nosaltres pensem que 
això sí que és originar desigualtats entre l’alumnat.   
 
I tot plegat, mentrestant la Unió Europea no s’ha dignat encara a donar rang 
d’oficialitat al català, cedint-nos així encara ara un grau de marginalitat que 
espera l’Estat espanyol.   
 
Tot i que Barcelona és considerada una gran capital mundial, es veu que els 
mercats sí que tenen llengua, ara per ara. 
 
Quan se’ns vol vendre a nosaltres la moto amb allò del liberalisme lingüístic, 
que es diu, es veu que és incompatible amb el dret als catalans a decidir la 
pròpia política lingüística.  I davant d’aquest discurs de fals liberalisme, la CUP 
defensa un cop més en aquest Ple i a través d’aquesta moció el blindatge del 
model d’escola en català.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Voldria deixar clar que no és una moció, és una adhesió a un manifest i és un 
punt que va passar per Comisió Informativa.  És el mateix contingut però la 
forma és una adhesió a un manifest.   
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Sí, gràcies.  Bé, per posicionar-nos respecte d’aquesta proposta.  En primer 
lloc centrar la motivació de la Llei orgànica de millora de la calitat de 
l’ensenyament.  No és un tema estrictament lingüístic com de les intervencions 
i com del manifest sembla desprendre’s.  L’origen aquesta Llei rau en la 
constatació de que el resultat de l’escola, en general, és molt millorable.  I 
quan diem que és molt millorable crec que és suficient amb donar una xifra.  A 
Espanya, en el conjunt d’Espanya, també a Catalunya, hi ha un 26% dels 
alumnats que no acaben l’ensenyament secundari obligatori, quan la mitjana 
de la Unió Europea és d’un 13%.  Llavorens davant d’aquesta situació el que 
podem plantejar-nos és: escolti’m, ja anem bé com anem, o intentar reformar 
les coses i intentar millorar les coses, i precisament l’objecte principal 
d’aquesta Llei és millorar la calitat de l’ensenyament a totes les comunitats 
d’Espanya.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  Quan s’entra en el tema lingüístic nosaltres no podem fer 
més que discrepar respecte de moltes de les afirmacions que es fan i algunes 
de les afirmacions que es fan fins i tot en el mateix manifest.  En primer lloc la 
Llei ni discrimina ni menysté absolutament cap manera de llengua oficial, sinó 
que separa les assignatures en funció de que siguin troncals o no siguin 
troncals, i per entendre’ns, les assignatures troncals són aquelles que són 
comunes al conjunt de comunitats espanyoles.  I entendran vostès que les 
llengües cooficials de les comunitats autònomes no poden formar part del grup 
d’assignatures que són comuns a totes les comunitats espanyoles.  Sí que ho 
han de ser en les pròpies comunitats, com és el que diu la Llei que vostès 
critiquen per aquest motiu.   
 
Per tant, primer element amb relació a la llengua: no és cert que la Llei 
discrimini les llengües cooficials, ni molt menys el català.  Primera qüestió. 
 
Segona qüestió.  S’ha dit –avui vostès no ho han dit-, però s’ha dit que 
deixava el català en un tercer, un quart nivell, i que el seu coneixement no era 
obligatori.  És fals, també la Llei preveu l’obligatorietat dintre de cadascuna de 
les comunitats autònomes, de coneixement de la llengua catalana. 
 



 

 

Un altre element que s’ha dit, i s’ha dit en la defensa i es diu en el texte del 
manifest.  La segregació.  No diu la Llei enlloc que hi hagi d’haver segregació 
dels alumnes per raó de llengua, no ho diu absolutament enlloc.  Al contrari, 
on sí que hi ha segregació dels alumnes per raó de llengua és precisament 
amb el model d’escola basca que, per cert, no és criticada.  Allà sí que els 
alumnes estan separats per raons lingüístiques i el que es demana i el que 
preveu aquesta llei no és segregació d’alumnes per raons lingüístiques, sinó 
que el que es preveu és que dintre de la mateixa aula es pugui utilitzar com a 
llengua vehicular qualsevulga de les dues llengües oficials que ho són a 
Catalunya, i si pogués ser una tercera llengua estrangera millor que millor. 
 
Per tant, aquestes són les realitats, no?  I creiem sincerament que més enllà 
d’enrocar-se en un determinat posicionament tancat, que és el que es fa des 
d’aquest manifest i també s’ha fet des de la Conselleria d’Ensenyament, 
estaria més bé i seria més oportú que la Generalitat de Catalunya participés 
de les negociacions per la reforma i per la modificació d’aquesta llei per tal de 
que pogués arribar a bon port i atenent els interessos de tots i cadascun dels 
escolars del conjunt d’Espanya.  Per això votarem en contra del manifest. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  Bé, per donar el nostre vot afirmatiu en aquest 
punt de suport en el manifest.  No és la primera vegada que portem aquest 
tema en aquest Ple.  Darrerament, lamentablement, hem hagut de portar-lo 
uns quants cops, jo diria que és la tercera vegada, i la tercera vegada que 
hem de justificar una cosa que no tenim perquè justificar, perquè és una cosa 
normal.  En un país conviuen dues llengües; n’hi ha una que convé un millor 
tracte perquè hi ha risc de que no sigui usada amb la qualitat que es desitjaria, 
i per tant a l’escola es planteja un pla, la normalització lingüística, per tal que 
tothom sàpiga fer servir el català i el castellà correctament quan acaba 
l’ensenyament obligatori.  
 
Aquesta cosa que sembla que sigui tan normal, sembla que no tothom la té 
interioritzada, ens cal fer molta pedadogia fora del nostre país i fora també 
de... en el País Valencià i a les Illes i també fora d’aquestes comunitats 
autònomes per explicar el que s’està malmetent la llengua en aquestes zones, 
perquè una situació lingüística determinada, anormal en el seu dia, va sent 
cada vegada millor per a tothom i no fem passos enrere amb lleis o propostes 
normatives com les que surt el Partit Popular i a proposta del senyor ministre 
Wert.   



 

 

 
La Llei orgànica de millora de l’ensenyament és veritat que fa propostes, no 
únicament les propostes lingüístiques, en fa d’altres, i casualment –i ho dic 
entre cometes, evidentment- crec que ha aconseguit ajuntar tota la gent que 
està en contra d’aquesta llei per molts altres motius, que ara no vénen a tomb, 
però en qualsevol cas també està aconseguint unanimitats a la contra.  Entre 
ells la qüestió lingüística, perquè entenem que les competències són del 
nostre país i per tant creiem que un model que ha donat molts èxits, que els 
està donant i que si es manté amb la mateixa qualitat que ara, en donarà en el 
futur, no té perquè tirar-se enrere i canviar-se en el seu rang normatiu. 
 
Qualsevol pas enrere pot donar una situació després irreversible.  Per tant, 
donem suport en aquesta moció, en aquest punt, que no és una moció, que és 
un suport, com ha aclarit altres vegades.  Ha aparegut com a moció, i en 
aquest cas és punt. 
 
Però també m’agradaria recordar un parell de coses.  La primera és que 
s’esmentava aquí, que ara ha desaparegut, la Llei d’educació de Catalunya.  
La Llei d’educació de Catalunya, entre altres coses també parla, “blinda”, en el 
seu dia es va dir: posem el tema lingüístic perquè no passarà, però 
segurament serà la millor manera de que resolguem el tema lingüístic.  Aquest 
“no passarà” han passat dos anys i hem vist que hem necessitat defensar 
aquesta Llei per preservar l’ús del català a les escoles, almenys com a mínim 
amb documents inicials. 
 
Parla de la llengua, però també parla d’altres coses.  I parla de que el 6%, que 
la inversió en educació ha d’arribar al 6% del PIB del país i parla de moltes 
altres coses, i jo trobo que es pot retreure al govern de la Generalitat que es 
fixi amb la part lingüística únicament, repeteixo, a la qual donem suport per 
tirar endavant totes aquelles iniciatives per defensar la llengua, però que en 
altres temes no hagi posat la Llei d’educació de Catalunya per davant en 
alguns dels aspectes de millora de l’educació.  Ho deixo aquí, perquè ara 
tampoc no tractem d’aquest tema, però en qualsevol cas és sorprenent a 
vegades fer servir aquest document per un motiu i no pels altres. 
 
I finalment m’agradaria que el nostre govern ens aclarís, que hem sabut que hi 
haurà una disminució del 30%, una proposta de disminució del 30% per dotar 
el Consorci de Normalització Lingüística perquè pugui fer activitats de 
dinamització i ensenyament del català en el nostre municipi.  Per tant, 
demanem que en les properes reunions ens pugui explicar aquesta línia.  És 
una via contradictòria defensar l’ús del català en molts àmbits i baixar de 
forma tan dràstica la inversió en aquest àmbit i en aquest consorci que està 
fent una feina des de fa molts anys.  Bàsicament per Comisions Informatives, 



 

 

etc., si ens poden informar d’aquesta reducció que ens ha arribat i que 
considerem que no és positiva tampoc per a la llengua. 
 
En qualsevol cas, votarem a favor d’aquest punt. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell, sobre el tema que apuntava, això se’ls hi va donar al mes de 
novembre, junt amb totes les propostes referides als ajustos del capítol 2, allà 
estava això previst, eh?  Ho dic perquè tal com ho ha explicat el senyor 
Martorell, semblava que ho haguessin sabut... se’ls hi va comunicar al mes de 
novembre, eh?, i com totes les propostes de fet fins avui no hem rebut encara 
cap input per part de cap grup de l’oposició. 
 
Bueno, doncs el tema que ens ocupava, que és l’adhesió al manifest... sí, 
senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bona tarda, només per fer algunes consideracions respecte alguns arguments 
que s’han donat.  Primer de tot sumar-nos a la preocupació pel tema del 
pressupost del Consorci de Normalització, que explicava el regidor Martorell.  I 
per altra banda una mica... la veritat és que ens hem quedat una mica 
perplexos amb certs arguments que s’han esgrimit des del Partit Popular.  Ens 
parlen de segregació i diuen que n’estan en contra, i que estan en contra del 
model lingüístic al País Basc, del qual nosaltres tampoc estem a favor, 
defensem el model que tenim aquí d’integració, però és que és clar, com a 
mínim al País Basc tots aquells alumnes que escullen una línia o l’altra tenen 
plaça en aquella línia.  Al País Valencià hi han les dues línies i centenars de 
milers de famílies han escollit la línia valenciana i no han pogut estar 
escolaritzats en valencià.  Per tant, home, no ens diguin que no els hi agrada 
la segregació. 
 
A les Illes hi havia un model unitari i l’últim govern del Partit Popular ha 
implementat un model amb segregació.  Per tant, home, no ens parlin de que 
no volen la segregació, quan després és tal i com estan actuant. 
 
Per altra banda també ens preocupa altres coses d’aquesta Llei, com ara 
doncs amb aquest mite que s’ha creat des de certs mitjans de comunicació, 
que sembla que a Catalunya expliquem una història inventada, doncs que tot 
això qualli al govern i que plantegin doncs que hi hagi un major control sobre 
certes matèries troncals i el que s’està explicant sobre aquestes matèries.  
Doncs home, nosaltres defensem que aquest país té una història pròpia, que 
per sort o per desgràcia té una part d’història comú amb l’Estat espanyol, però 



 

 

també tenim una història pròpia que entenem que s’ha d’explicar i han de 
conèixer.  I per tant creiem que hi ha d’haver el màxim d’autonomia des de 
Catalunya, des dels Països Catalans, doncs per poder explicar aquella història 
que ens és pròpia. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, la senyora Riba volia fer un comentari sobre aquest 
tema. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, només per comentar el tema del Consorci de Normalització Lingüística.  
Justament avui he estat parlant amb la gerència del Consorci i s’estan buscant 
fórmules per solucionar-ho, però el problema ve d’un deute des de l’any 2009, 
que no s’han anat pagant les quotes corresponents des de l’Ajuntament de 
Vilanova en el Consorci.  Per tant, estem trobant la fórmula a partir del 
pagament del deute que hi havia i de compromisos adquirits per anar-los 
assumint any amb any i segurament no hi haurà cap problema en el Consorci.  
Gràcies. 
 
En tot cas, en Comisió Informativa ho explicarem detalladament. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. No per entrar en debat, però sí he d’aclarir quin és el nostre 
posicionament, no?  Quan he dit que en el País Basc el model d’escola és un 
model segregat per llengua no ho dic perquè estiguem a favor o hi estiguem 
en contra, no m’estic manifestant al respecte del model lingüístic que s’utilitza 
a l’escola del País Basc, sinó que el que estic dient és que allà qui ho va 
impulsar va ser un partit nacionalista, nacionalista basc, eh?, i això és el que 
vull posar en evidència.  Primera circumstància. 
 
Segona circumstància.  Ni a València ni a les Balears hi ha segregació per raó 
de llengua, hi ha la possibilitat, a vegades amb més facilitats, a vegades amb 
menys facilitats, de que les llengües vehiculars puguin ser la cooficial de la 
Comunitat o l’oficial del conjunt de l’Estat.  Primera qüestió.  La segona 
qüestió és: per què a Catalunya no es fa allò que des dels tribunals s’està 
dient que s’hauria de fer?  Perquè aquí sembla que no hi deuen haver drets, i 
aquells alumnes que també tenen dret, perquè reiteradament ho han dit els 



 

 

tribunals, que volen que s’utilitzi també el castellà com a llengua vehicular, 
l’única opció que tenen és anar als tribunals.  No tenen en aquest moment cap 
altra opció que aquesta i això és el que volem canviar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bé, no sé si és que tenim un concepte diferent de segregació, però és clar, fer 
escoles o fer classes on la llengua vehicular és una i fer escoles o classes on 
la llengua vehicular és una altra, per a nosaltres és segregació.  Sinó ben bé 
no tenim clar què és segregació.  I sobre la proposta de que des del govern de 
la Generalitat s’hagi de pagar amb escoles concertades per tal de que 
aquelles famílies que demanin que la llengua vehicular sigui el castellà, i per 
tant fem escoles concertades on el castellà sigui l’única llengua vehicular, 
doncs home, em sembla fomentar la segregació.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ   
 
Miri, fins i tot podem estar d’acord en que no trobem raonable que s’hagi de 
recórrer a escoles privades per tal d’exercir aquells drets que s’haurien de 
poder exercir a través dels serveis públics, per això no hi ha res més fàcil i 
més senzill que aquell qui té la competència, que és la Generalitat de 
Catalunya, ofereixi la possibilitat de que els ciutadans exerceixin els seus 
drets.  És així de simple.   
 
Permeti’m que acabi amb la recomanació de que es llegeixi, ni que sigui 
només un esborrany, estaria bé que es llegís l’esborrany de la Llei, perquè 
d’aquesta manera segurament estaria més il·lustrat sobre allò que proposa.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, jo crec que ham pogut intervenir tots suficientment.  Passem, per tant, a la 
votació.  Vots a favor?  Vots en contra?  Queda aprovat amb els vots a favor 
de tots els grups i el vot en contra del Partit Popular. 
 



 

 

Es vota la moció amb la transacció que ha estat acceptada, i s’aprova amb el 
resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 19 vots 
  Vots en contra: PP = 3 vots 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), que vol aprovar el Ministeri 
d’Educació. 
 
SEGON. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i 
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el 
model lingüístic de la nostra escola.  
 
TERCER. Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a continuar aplicant 
la política d’immersió lingüística que està en plena consonància amb els 
principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina 
que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots 
ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
QUART. Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.” 

 
 

   6. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 
DE 4 DE DESEMBRE DE 2012, DE MODIFICACIÓ DE 
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A L’EPEL NEÀPOLIS PER A LA 
GESTIÓ DEL PROJECTE “VILANOVA I LA GELTRÚ. CIUTAT 
INTEL·LIGENT”. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2012, 
que diu literalment el següent: 

 

“PRIMER. Modificar el primer paràgraf de la clàusula 8 del Conveni que 
regula l'encàrrec de gestió del projecte "Vilanova i la Geltrú. Ciutat 
Intel·ligent" a l’EPEL Neàpolis, el qual quedaria redactat de la següent 
manera:  
 



 

 

"L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Turisme, aportarà a l’EPEL Neàpolis la 
quantitat de CATORZE MIL DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS 
(14.278 €), que es destinaran a l'execució del projecte objecte del 
present conveni en el moment en què es faci efectiu el pagament, 
per part de la Generalitat de Catalunya, d’aquesta quantitat." 

 
SEGON. Alliberar la quantitat de 35.722 € relatius al Conveni que regula 
l'encàrrec de gestió del projecte "Vilanova i la Geltrú. Ciutat Intel·ligent" a 
l’EPEL Neàpolis i estiguin disponibles a la partida 10.430.22611 
Promoció econòmica i empresa. 
 
TERCER. Ratificar l'acord pel Ple de la Corporació. 
 
QUART. Notificar l'acord als interessats.” 

 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Figueras.  
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyora alcaldesa.  També a nivell diguem de tràmit fa uns mesos, a 
la Direcció General de Telecomunicacions de la Generalitat va signar un acord 
amb l’Ajuntament per tal de rebre uns recursos que serien utilitzats per 
desenvolupar l’estratègia de Vilanova i la Geltrú Ciutat Intel·ligent o Smart City, 
a mode de que es pogués crear un sistema diguem de gestió intel·ligent de la 
ciutat, d’aplicació de tecnologies per a la gestió intel·ligent de les ciutats a la 
nostra, i que pogués ser utilitzada més endavant com a model a exportar en 
altres ciutats de mida similar, de tamany similar al nostre. 
 
L’acord que portem avui és que, diguem, tot i haver hagut un compromís de la 
Generalitat de donar aquests recursos, fins fa unes setmanes abans d’acabar 
l’any aquests recursos no havien arribat i els necessitàvem alliberar, diguem-
ne, per a d’altres qüestions.  I el que portem avui aquí és que l’acord aquest 
doncs reduïm l’aportació inicial que va fer la Generalitat... 
 
Ho tornaré a explicar, que és una mica difícil.  La Generalitat va consignar uns 
recursos, però que a finals d’any no estaven cobrats, i necessitàvem alliberar-
ne d’altres perquè sinó tots aquests recursos hipotecaven altra activitat de 
l’Ajuntament.  A dia d’avui ja està consignada la subvenció, per tant diguem 
que l’acord oficialment no seria ja necessari, doncs ja tenim consignada la 
quantitat i per tant la seguretat de que arribaran els diners, però sí que per 



 

 

complir amb l’estricta legalitat, cal que passem a aprovació de Ple aquest 
recurs, aquest acord que amb la seva ratificació veurà una mica disminuïda la 
quantitat inicial per tal de poder quadrar números 2012. 
 
Si algú no ho ha entès ho puc tornar a explicar.  I disculpin, que estic molt 
espès avui.  
 
ALCALDESSA 
 
No, gràcies senyor Figueras.  Algun dubte?  Alguna paraula?  Per tant, 
passem a la votació.  Vots a favor?  Es ratifica per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
 

    7. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE LA SEGONA 
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I 
DE RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SOCIETAT MERCANTIL 
SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, SA.  

 
Relació de fets 
 
I.- En data 6 d’octubre de 2006 es va signar el Conveni de col·laboració 
urbanística i de resolució extrajudicial entre l’AJUNTAMENT i la societat 
mercantil SB IMMOBILIÀRIA, referent a les finques R1, R2, R3 i R4 situades al 
Sector Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú (Garraf), propietat de SB 
IMMOBILIÀRIA. 
 
II.- Per diverses circumstàncies no es van complir els terminis previstos als 
acorden Primer i Setè del Conveni esmentat en l’anterior expositiu I, per a la 
formalització de les permutes de les parcel·les R1, R2, R3 i R4 propietat de SB 
IMMOBILIÀRIA amb finques propietat de l’INSTITUT CATALÀ DEL SOL, per la 
qual cosa calia establir i fixar un nou termini per a la formalització de totes les 
permutes.  
 
III.- Per tal motiu, en data 9 d’octubre de 2009 es va signar el document 
d’addenda al Conveni de Col·laboració, signat en data 06.10.2006 entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’Institut Català del Sòl, mitjançant el qual, 
per les mateixes circumstàncies, s’actualitzava la previsió de calendari dels 
terminis d’aprovació dels diferents instruments de planejament i gestió 
urbanística previstos en l’acord Tretzè de dit Conveni, així com també 
s’actualitzava la seva clàusula d’eficàcia establerta al pacte quinzè, en haver-
se formalitzat ja permutes entre l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats 



 

 

Berenguer Immobiliària, SA, que suposaven l’inici del compliment de part de 
les obligacions contractuals establertes en els diversos convenis signats entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut Català del Sòl i la mercantil 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA, amb la finalitat de traslladar l’aprofitament 
urbanístic del sector “Platja Llarga” de Vilanova i la Geltrú al sector “Eixample 
Nord”.   
 
IV.- Com a conseqüència de dit Conveni, l’Institut Català del Sòl i la mercantil 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA, van procedir a la formalització de 
l’addenda corresponent al conveni signat entre ambdues parts també en data 
06.10.2006, modificant el calendari de permutes establert en el mateix, per 
adequar-lo als nous terminis previstos en l’addenda al Conveni ressenyada en 
l’antecedent anterior, l’eficàcia de la qual resta condicionada a l’efectiva 
perfecció entre l’Institut Català del Sòl i la mercantil Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, de l’assenyalat calendari de permutes adequat als nous 
terminis. 
 
V.- Així, en data 2 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, varen signar una addenda al 
conveni de data 6 d’octubre de 2006, per la qual acordaven modificar les 
clàusules primera i setena del conveni esmentat, per tal d’ajustar els drets i 
obligacions previstes per cada una de les parts al nou calendari de permutes 
previst en la també nova addenda al conveni signada inicialment entre l’Institut 
Català del Sòl i Subirats Berenguer Inmobiliària, SA, establint-se un termini 
màxim fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Aquesta addenda es va ratificar per acord del Ple de l’Ajuntament de data 15 
de març de 2010.  
 
VI.- Posteriorment, en data 14 de juny de 2012, l’Institut Català del Sòl i 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA, han signat una segona addenda al seu 
conveni, en virtut de la qual es preveu com a data màxima de formalització de 
permutes el 31 de desembre de l’any 2016, motiu pel qual cal ajustar de nou el 
calendari d’efectes de drets i deures entre les parts prenent per referència 
aquesta data, mitjançant una segona addenda al conveni entre l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i la mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, que ha 
estat signat en data 13 de desembre de 2012. 
 
D’acord amb el pacte quart de dita segona addenda, cal que aquesta sigui 
ratificada pel Ple de l’Ajuntament, en els termes previstos a la legislació de 
règim local.    
 

Fonaments de dret 



 

 

1.- Vist el document de segona addenda al conveni incorporat a l’expedient, 
signat en data 13 de desembre de 2012, mitjançant el qual s’acorda la 
modificació de les clàusules primera i setena del referit conveni, signat en data 
6 d’octubre de 2006 i modificat en data 2 de novembre de 2009, en el sentit de 
substituir la data màxima de formalització de permuta i de producció d’efectes 
derivats de l’incompliment del 31 de desembre de 2012 pel 31 de desembre de 
2016.  
 
2.- Atès que, de conformitat amb l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, l’acord d’aprovació 
dels convenis urbanístics (en el present cas, de la seva modificació) ha de ser 
publicat al butlletí o diari oficial corresponent dins del mes següent a llur 
aprovació. 
 
3.- Atès que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan municipal competent per a 
l’adopció del present acord, de conformitat amb l’article 22.2 c) de la Llei de 
bases de règim local.  
 
Així mateix, de conformitat amb l’article 47.2 ll) de la Llei de bases de règim 
local i article 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a 
l’adopció d’aquest acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació.   
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
aquest Ple de l'Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Ratificar la segona addenda al Conveni de Col·laboració urbanística 
i de resolució extrajudicial de data 6 d’octubre de 2006, signada en data 13 de 
desembre de 2012, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la societat 
mercantil Subirats Berenguer Immobiliària, SA, que s’incorpora a l’expedient. 
 
SEGON. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, dins del mes següent a llur aprovació, de conformitat amb l’article 
26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Habitatge, carrer Josep Llanza 1-7, 08800 de Vilanova i 
la Geltrú (Barcelona), de 9:30 a 14:00 hores, de dilluns a divendres. 
 



 

 

TERCER. Notificar aquest acord a l’entitat mercantil Subirats Berenguer 
Immobiliària, SA, així com a l’Institut Català del Sòl, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
 
 
SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ URBANÍSTICA I DE 
RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE DATA 6 D’OCTUBRE DE 2006, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I LA SOCIETAT MERCANTIL 
SUBIRATS BERENGUER IMMOBILIÀRIA, SA. 
 
Vilanova i la Geltrú, 13 de desembre de 2012. 
 

REUNITS 
 
D’una banda, la Il·lma. Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Neus 
Lloveras i Massana, assistida en aquest acte pel secretari de la Corporació Municipal, 
senyor Isidre Martí i Sardà.  
  
De l’altra, el senyor Emilio Descarrega Hierro, major d’edat, amb domicili a Tortosa, 
Av. Generalitat, núm. 175, i DNI núm. 40.905.862-V.  
 

ACTUEN 
 
La Il·lma. Alcaldessa, Sra. Neus Lloveras i Massana, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, degudament facultada per a aquest acte en virtut 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1 a) 
del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El senyor Emilio Descarrega Hierro, actua en nom i representació de la mercantil 
“Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A.”, entitat domiciliada a Tortosa, Av. De la 
Generalitat, núm. 175, amb NIF A-43020882, inscrita al Registre Mercantil de 
Tarragona al tom 264, llibre 193 de la secció 3ª de societats, foli 166, full T-5171, en 
la seva condició de president del Consell d’Administració i conseller delegat. 
 

EXPOSEN: 
 
I.- Que en data 2 de novembre de 2009 varen signar una addenda al conveni de data 
6 d’octubre de 2006 per la qual acordaven modificar les clàusules primera i setena del 
conveni esmentat, per tal d’ajustar els drets i obligacions previstes per cada una de 
les parts al nou calendari de permutes previst en la també nova addenda al conveni 
signada inicialment entre l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer Inmobiliaria 
S.A., el mateix dia 6 d’octubre de 2006. 
 
II.- Que en data 14 de juny de 2012 l’Institut Català del Sòl i Subirats Berenguer 
Immobiliaria S.A. han signat una segona addenda al seu conveni, en virtut de la qual 
es preveu com a data màxima de formalització de permutes el 31 de desembre de 
l’any 2016, motiu pel qual cal ajustar de nou el calendari d’efectes de drets i deures 
entre les parts prenent per referència aquesta data. 



 

 

 
 
Per tot l’exposat, els compareixents, tal com actuen, 
 

ACORDEN: 
 
PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., 
tal com actuen, modifiquen el redactat de les clàusules primera i setena del conveni 
de col·laboració urbanística i de resolució extrajudicial signat en data 6 d’octubre de 
2006 i modificat en data 2 de novembre de 2009 en el sentit de substituir la data 
màxima de formalització de permuta i de producció d’efectes derivats de 
l’incompliment del 31 de desembre de 2012 pel 31 de desembre de 2016.  
 
D’aquesta manera, les referides clàusules queden amb el contingut  següent: 
 

“PRIMER.- Subirats Berenguer Inmobiliaria S.A. es compromet a no continuar 
les obres d’urbanització i a no iniciar les obres de construcció de l’edifici de la 
parcel·la R3, malgrat les resolucions judicials descrites, mentre sigui propietària 
de qualsevol de les parcel·les R1, R2, R3 i R4 de Platja Llarga, i fins a la 
permuta de totes elles o fins a la data màxima per formalitzar la totalitat de les 
permutes si no s’han formalitzat totes, sempre que es compleixin les obligacions 
dimanants del present conveni amb l’ajuntament i que es compleixin les 
obligacions derivades de l’acord de permuta amb l’Institut Català del Sòl, 
donada la interrelació entre tots els pactes. 
 
Als efectes oportuns, la data màxima pactada entre l’Institut Català del Sòl i 
Subirats Berenguer Inmobiliaria S.A. per formalitzar la totalitat de les permutes 
és el dia 31 de desembre de 2016. 
 
Durant aquest període de temps, i fins la permuta de totes les parcel·les o fins el 
dia límit (31 de desembre de 2016) si no s’han formalitzat totes, els terminis per 
iniciar o executar els treballs d’urbanització i edificació, així com d’altres 
accessoris (grues, etc) restaran suspesos de mutu acord, i no computaran als 
efectes de caducitat o finalització dels expedients administratius, i aquesta 
situació no produirà, en cap cas, pèrdua dels drets de Subirats Berenguer 
Inmobiliaria S.A.”. 
 
“SETÈ.- En el supòsit de què no s’acompleixin totes les obligacions derivades 
del present conveni o de l’acord de permuta entre Subirats Berenguer 
Inmobiliaria, S.A., i l’Institut Català del Sòl, per qualsevol motiu, o bé en el cas 
de que no s’hagin formalitzat totes les permutes de les parcel·les R1, R2, R3 i 
R4, el dia màxim previst (31 de desembre de 2016), també per qualsevol motiu, 
Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., restarà lliure de qualsevol compromís 
derivat del present conveni, comunicarà aquesta situació a l’ajuntament i a 
l’Institut Català del Sòl i, automàticament i sense cap altre requisit o prescripció, 
es produiran els efectes simultanis següents: 
 
a) Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., podrà executar les obres i 

instal·lacions autoritzades al dia d’avui i podrà sol·licitar els permisos 



 

 

pertinents per a la construcció de les parcel·les de les que sigui propietària 
d’acord amb el planejament vigent en el moment de subscriure aquest 
document. 

b) Es tornaran a comptar els terminis per iniciar o executar els treballs 
d’urbanització i edificació, així com d’altres accessoris (grues, etc). 

c) Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., ingressarà en la caixa municipal les 
quantitats rebudes en concepte de devolució de taxes, per import de 
200.382,70 €, en virtut d’aquest conveni. 

d) Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., i/o la Junta de Compensació 
dipositaran en la caixa municipal avals bancaris solidaris pels mateixos 
imports i conceptes que se li han retornat en virtut d’aquest conveni. 

e) L’Ajuntament retornarà a Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., l’aval 
bancari solidari per import de 1.599.617,30 €, constituït a l’empara d’aquest 
conveni. 

f) Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., i l’Ajuntament podran instar la 
continuació dels procediments judicials citats en aquest conveni. 

A més, en aquest supòsit, si l’Ajuntament realitzés qualsevol conducta o 
omissió contraria a les obligacions assumides per aquest conveni de 
manera que retardés l’execució de les obres per Subirats Berenguer 
Inmobiliaria S.A. o la concessió de les llicències o permisos municipals 
d’acord amb l’ordenament jurídic, per qualsevol motiu, l’Ajuntament haurà 
d’abonar automàticament a Subirats Berenguer Inmobiliaria S.A. una 
quantitat equivalent a 12.000 € per cada dia de demora o retard, sense 
perjudici d’indemnitzar pels danys i perjudicis ocasionats per qualsevol 
concepte.” 

 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Subirats Berenguer Inmobiliaria, S.A., 
tal com actuen, ratifiquen i s’obliguen al compliment de la resta d’acords i pactes del 
conveni de col·laboració de 6 d’octubre de 2006 i de la addenda al conveni de 2 de 
novembre de 2009 signats. 
 
TERCER. De la signatura d’aquesta addenda se’n donarà complida informació a 
l’Institut Català del Sòl, als efectes escaients. 
 
QUART. La present addenda de conveni haurà de ser ratificada per majoria absoluta 
de la composició de l’ajuntament, en els termes previstos a la legislació de règim 
local, dita ratificació serà publicada a la web municipal i al Butlletí Oficial de la 
Província i serà incorporada als documents de planejament urbanístic general que es 
tramitin en el sector Eixample Nord. 
 
I perquè així consti, les persones ressenyades a l’inici d’aquest document el signen, 
per quadruplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data expressats a 
l’encapçalament. 
 
____________________________________________________________________ 



 

 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bueno, de tots és conegut els convenis a tres bandes: 
l’Institut Català del Sòl, l’Ajuntament de Vilanova i la promotora Subirats 
Berenguer, referent als convenis que hi havien amb relació a la Platja Llarga.  
El 14 de juny del 2012, l’Institut Català del Sòl, junt amb la promotora, van 
signar la pròrroga –ja es va parlar de la pròrroga-, s’havia signat degut a que 
finalitzaven els convenis a finals del 2012 i passaven a 2016, i el que quedava 
en aquest cas era també prorrogar els convenis que existien entre 
l’Ajuntament directament amb la promotora.  En tot cas això és el que es va 
fer, adaptant-los a la mateixa pròrroga que havia fet l’INCASÒL amb la 
promotora, i el que fem aquí és ratificar el conveni signat el 13 de desembre 
de 2012.  La pròrroga passa també a la mateixa data, com que queden els 
convenis de la promotora Subirats Berenguer amb l’INCASÒL. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Giribet.  Paraules?  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, nosaltres li votarem a favor.  Entenem, igual que es va fer amb el conveni 
INCASÒL, que és un “mal menor”, anem allargant tot aquest tema urbanístic.  
Estava clar que el primer termini, que era 2012, era impossible de complir.  
Però bé, nosaltres comencem a veure que fins i tot aquest proper termini que 
s’ha proposat, doncs segurament tampoc hi podem arribar, veient la situació 
actual a nivell urbanístic, veient la situació econòmica del país.  En tot cas ja 
ens ho trobarem.   
 
Entenem que això és una mica una patada endavant, però clar, tenim a la 
ciutat Llimonets II i III, Carrerades, no?, barris fantasma... Nosaltres no creiem 
que això s’arregli en el termini que marca aquest conveni.  En tot cas ja ho 
anirem veient, però una mica doncs per deixar clar que ens sembla bé, que és 
una sortida endavant, però que clar, aquest tema el tornarem a tenir, que són 
70 i escaig millons d’euros que pesen sobre la ciutat, si no compleix amb els 
seus compromisos, i només era per fer aquesta apreciació de que és un tema 
que creiem que no s’acabarà aquí i que aquest termini tampoc el podrem 
complir.  Gràcies. 
 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, alcaldessa.  El Partido Popular, como muy bien ustedes 
saben, no nos gustó la idea de pasar toda la edificabilidad a l’Eixample Nord.  
Nosotros creemos que en su momento fue una mala decisión, sobrevenida 
por una mala gestión.  Esto quiere decir que no vamos a votar en contra de 
esta adenda, porque creemos que es necesario como un mal menor, pero 
como sabrán ustedes no es la idea, la idea originaria no es la que nosotros 
deseábamos y por lo tanto nos abstendremos.  Muchas gracias.   
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, breument, per anunciar el vot a favor del grup socialista i en el sentit de 
continuar treballant amb l’objectiu final que era la preservació de la Platja 
Llarga.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Vols dir alguna cosa més?   Sí, senyor Giribet. 
 
JOAN GIRIBET 
 
Sí, en tot cas comentar sobre la preocupació del senyor Font, que jo, a veure, 
en aquest aspecte estic tranquil, des del punt de vista que crec que des del 
Consorci s’està treballant bastant acceleradament perquè això pugui complir-
se en les dates establertes, eh?  En tot cas a les properes comissions de 
treball que hi hagin pendents de l’Eixample Nord ja es comentarà, però els 
convenis s’han de complir amb planejament, no amb obra realitzada, eh?, i 
entenem que segurament totes les condicions de planejament que necessitem 
perquè això es compleixi estaran en aquesta data, com a mínim hi confiem, 
per deixar-ho una mica... 
 
No, ho dic perquè potser molta gent pensa, quan estem parlant d’Eixample 
Nord i del compliment dels convenis, s’està imaginant un milió de metros 
quadrats, que és lo que té la zona, urbanitzada.  Això sabem que serà un 



 

 

procés molt llarg, que segurament està previst amb moltíssimes fases i que es 
pot parlar pues de 40, 50, 60 anys, segurament el desenvolupament de tots 
els tres sectors que en aquest cas plantejaríem.  El que estem parlant és de 
planejament i el planejament estem convençuts que al 2016 sí que estarà 
solucionat, i que segurament ja estaran... es compliran els convenis. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Sí, senyora Sánchez.  Ara li passaré la paraula, senyor Font. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Bé, bàsicament per dir que el nostre grup aprovarem el conveni i 
exclusivament perquè han hagut intervencions, però sí que ara em 
preocupava, i en aquest sentit sí que havia manifestat alguna qüestió en la 
mateixa Comisió Informativa.   Els convenis amb Subirats Berenguer també 
ens atorgaven l’ús per part de... concretament de la Platja Llarga i dels 
terrenys de la Platja Llarga per a la seva vigilància, per a la restauració de 
l’espai, per anar treballant informativament en aquest espai, per la 
preservació.  
 
En teoria s’hi treballava i per tant la voluntat era que al 2012 poguéssim tenir 
el planejament en funcionament i per tant realment salvar Platja Llarga.  Això 
vol dir que Platja Llarga, la seva restauració, la seva renaturalització, doncs 
s’allarga en el temps i per tant la ciutat, en aquest sentit, perd un espai natural 
i crec que s’ha de deixar en aquest sentit la millora d’aquest espai natural.  I 
també quan se’n va informar a la Comisió Informativa que en aquests 
moments doncs no s’hi destinen recursos des de la tasca que es feia 
d’informació ambiental i de millores concretes, per exemple la millora del 
salicornià que es va fer en el seu dia a la Platja Llarga, i millores en el 
manteniment d’aquest espai.  Per tant, volia deixar-ho també constar.  És un 
conveni positiu perquè el que fem és intentar allargar i buscar una solució.  És 
evident, però sí que com a ciutat el que estem fent és allargar també la 
recuperació natural i tenir aquest espai com a tal a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Font.  Li passo ara mateix, senyor 
Rodríguez, també. 
 
MARC FONT 
 
Bé, com deia el senyor Giribet, és cert de que el conveni marca que ha d’estar 
planejat el sector, però clar, quan nosaltres complim el conveni amb INCASÒL 



 

 

és perquè INCASÒL ja pot construir si vol sobre la seva part dels terrenys, si 
no m’equivoco.  Ho dic en el sentit de que... 
 
JOAN GIRIBET 
 
En aquest moment no podria edificar.  No és un sòl urbà.  Fins que no es fes 
la modificació.... 
 
MARC FONT 
 
No, no, no, no, em refereixo a que nosaltres només complirem conveni quan 
INCASÒL pugui entrar a construir.  Una altra cosa és que ho faci o no.  Val? 
Però en tot cas... 
 
JOAN GIRIBET 
 
El sòl ha de ser urbà, és cert que el sòl hauria de ser urbà... 
 
MARC FONT 
 
Però ja tindrem tot el planejament aprovat.  O sigui, només complirem conveni 
quan tinguem tot el planejament aprovat i per tant INCASÒL pugui començar a 
construir.  Això és el que ens preocupa.  I que INCASÒL sabem que ha posat 
una quantitat molt important de diners i ha fet unes permutes de terrenys, que 
en tot cas, quan nosaltres complim tot això, si és al 2016, INCASÒL podria 
entrar a construir. 
 
JOAN GIRIBET 
 
En tot cas és una miqueta més complexe.  També crec... no podríem dir 
simplement que pot entrar a construir, perquè el sector és bastant gran, hi ha 
una sèrie de terrenys que s’han de cedir, però també està organitzat en 
polígons d’actuació que també han d’alguna manera seguir aquest procés, 
no?  Llavors això estarà establert.  Llavors hi ha uns equilibris a nivell de 
planejament que sí que es compliran, però no vol dir que l’INCASÒL pot 
arribar el dia següent allà i posar-se amb les màquines, sinó que ha de portar 
un calendari establert amb el desenvolupament del sector, i tal com marqui el 
Pla Parcial.  Vull dir que tampoc és... 
 
MARC FONT 
 
Sí, però és obvi que nosaltres no complim si ells no tenen ja uns terrenys 
assignats i òbviament no podran començar a construir a la banda de la 
variant, òbviament que hauran de començar per la primera fase, però sí que 



 

 

podran començar a entrar ja, i més tenint en compte que tenen el 50% del 
Consorci.  Només era per fer aquesta apreciació perquè anem amb compte, 
que vigilem, que al 2016 està més a prop del que sembla i que seguim tenint 
barris a la ciutat sense construir i que per tant, doncs bueno, ja veurem com 
anirà evolucionant això.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, passem la paraula al senyor Rodríguez, que l’havia demanat.  
Hauríem d’intentar... se sent?  Des d’aquí ens costa molt sentir.  La gent que 
està fora de la sala, haurien de fer una mica de silenci, gràcies. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, no,  era bàsicament perquè com s’han fet referències a la història, 
era bàsicament per acabar de completar la història, perquè o sinó, el que 
llegeixi l’acta d’aquesta sessió de Ple pensarà que la història comença en un 
determinat moment.  I llavorens clar, ens hem de remuntar a quan hi havia un 
Pla General a la nostra ciutat i hi va haver un equip de govern, en el qual per 
cert Iniciativa hi participava, que va fer una modificació del planejament que 
permetés una determinada edificació a Platja Llarga. Hi va haver també un 
govern municipal que va donar llicència de construcció d’una sèrie d’edificis a 
la Platja Llarga, i fruit d’aquestes llicències donades d’acord amb la normativa 
vigent, que havia impulsat aquell govern municipal, van començar-hi a posar 
grues i es van començar a fer moviments de terres i per això la Platja Llarga, a 
dia d’avui, està com està. 
 
I a partir d’aquí és quan aquell govern que havia donat aquelles llicències, 
doncs va canviar d’idea i va dir: no, no, aquest és un espai que hem de 
preservar.  I actualment la situació és que l’estem preservant destrossat com 
va quedar.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Rodríguez.  Si no hi han més paraules passem a la votació.  
Sí, senyora Sánchez, vol dir alguna cosa? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, simplement perquè aquesta no és la història, és la interpretació que ell fa 
de la... el grup Popular fa de la història i en tot cas, per no dilatar el debat 
d’aquest punt no entraré a donar la nostra visió de la història de la Platja 
Llarga. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies senyora Sánchez.  Passem, per tant, a la ratificació d’aquest 
punt?  Vots a favor de la ratificació?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova 
amb els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 19 vots 
  Abstencions: PP = 3 vots 
 
 

   8. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 18 DE 
DESEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DEL PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A UNA CONCESSIÓ 
DEMANIAL PER A LA GESTIÓ I VIGILÀNCIA D’UN 
APARCAMENT DE BICICLETES SITUAT A LA PLAÇA 
D’EDUARD MARISTANY I APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL A L’EMPRESA FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ 
PRIVADA. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012, 
que diu literalment el següent: 
 
PRIMER. Aprovar el plec de prescripcions tècniques per a una concessió 
demanial per a la gestió i vigilància d’un aparcament de bicicletes situat a la 
plaça d’Eduard Maristany del municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
SEGON. Acceptar la sol·licitud presentada pel senyor Joan Lluís Climent 
Manresa, amb DNI 605281280, en representació de l’empresa Formació i 
Treball, Fundació Privada, amb NIF G-60229846, amb domicili al c/ Llull, 430, 
de Sant Adrià del Besòs (08930) i com a director del projecte al Garraf. 
 
TERCER. Adjudicar la concessió demanial a l’empresa Formació i Treball, 
Fundació Privada, amb NIF G-60229846, amb domicili al c/ Llull, 430, de Sant 
Adrià del Besòs (08930). 
 
QUART. Aprovar la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública, ascendint a 
un import total de 39.377,95 €. 
 
CINQUÈ. Atorgar a l’empresa Formació i Treball, Fundació Privada, la 
subvenció consistent en la no aplicació de les taxes municipals. 



 

 

 
SISÈ. Ratificar pel Ple municipal.” 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A UNA CONCESSIÓ DEMANIAL 
PER A LA GESTIÓ I VIGILÀNCIA D’UN APARCACMENT DE BICICLETES SITUAT 
A LA PLAÇA D’EDUARD MARISTANY DEL MUNICIPI DE VIALNOVA I LA 
GELTRÚ. 
 
 
1. OBJECTE DEL SERVEI 
 
El servei per a la gestió i vigilància d’un aparcament de bicicletes a situar en la plaça 
d’Eduard Maristany del municipi de Vilanova i la Geltrú, consistirà en disposar d’un 
espai tancat en el que els usuaris dels trens i autobusos puguin deixar la seva 
bicicleta, amb la seguretat que no les robaran durant el temps que estan 
estacionades. A més de poder efectuar totes aquelles petites reparacions durant el 
temps de vigilància i lloguer de bicicletes. 
 
2. DURADA DE LA CONCESSIÓ I HORARIS DEL SERVEI 
 
2.a. La duració màxima d’aquesta concessió és de 3 anys, comptadors a partir de 
l’endemà de la seva adjudicació, sense que hi hagi cap possibilitat de ser prorrogada. 
 
A la finalització de la concessió l’empresa concessionària podrà recuperar els 
equipaments instal·lats en els terrenys destinats per a dur a terme l’activitat, havent 
de deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions que es troba en l’actualitat.  
 
2.b. L’horari d’ús del servei serà el més ampli possible per intentar adaptar-se a l’inici 
i finalització dels horaris dels trens i autobusos, acollint-se al permès pel tipus 
d’activitat. 
  
Dins l’horari que estigui tancada la instal·lació, no hi hauran bicicletes aparcades. En 
cas que quedi alguna bicicleta dins del recinte, serà responsabilitat de l’usuari, encara 
que es posaran les mesures adients par garantir la seguretat de les mateixes. 
 
3. OBJECTE SOCIAL 
 
L’empresa que desenvolupi l’activitat l’ha d’emmarcar dins un projecte social quin 
objectiu principal sigui facilitar la inserció laboral de persones amb risc o situació 
d’exclusió social i especials dificultats per treballar. Aquest projecte ha d’oferir a 
aquestes persones la possibilitat de realitzar unes pràctiques de caràcter laboral que 
els ajudin a desenvolupar-se personalment i professionalment de forma autònoma. 
 
En concret:  
 

3.1.- Potenciar l’autonomia i l’autoestima de la persona 
 



 

 

� Desvetllar i potenciar les capacitats de cadascú 
� Adquisició d’hàbits bàsics en la relació social: higiene,   

responsabilitat,… 
� Educar en la convivència: respecte mutu, tolerància, sentit de la 

dignitat… 
� Adquisició d’habilitats bàsiques: lecto-escriptura, formació global… 

 
3.2.- Capacitar a la persona d’hàbits laborals 

 
�  Desvetllar i potenciar les capacitats productives 
�  Millorar l’organització personal en funció de la feina 
� Adquirir hàbits laborals bàsics: normativa, puntualitat, ritme, 

responsabilitat, compromisos… 
� Aprenentatge de les tècniques de l’especialitat 

 
3.3.-  Recerca de feina i inserció laboral dels participants 

 
� Conèixer i aprendre a utilitzar les eines i mètodes de recerca de 

feina 
� Aprendre a interpretar i canalitzar les eines i mètodes de recerca 

de feina 
� Dissenyar un pla de recerca de feina. 

 
4. LLOC D’UBICACIÓ I INSTAL·LACIONS 
 
El lloc d’ubicació de la instal·lació serà en la plaça d’Eduard Maristany del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, de titularitat municipal, en la part de la plaça que es troba fent 
cantonada entre el carrer del Forn del Vidre i l’avinguda del Ferrocarril, segons consta 
en els plànols adjunts. L’espai disposarà d’una superfície de 502,43 m2 tancada, 
suficients per poder allotjar 300 bicicletes, amb un contenidor de càrrega com els que 
s’utilitzen en els vaixells, de les mides (2,44m. x 12m. x 2,59m.) i un lavabo químic 
per a la utilització dels usuaris i treballadors, quin emplaçament i distribució de les 
mateixes serà les que figuren en els plànols adjunts. 
 
5. COST DEL SERVEI 
 
El cost del servei anirà a càrrec de l’empresa concessionària. La totalitat dels 
beneficis que s’obtinguin de la gestió recauran en l’empresa concessionària. 
 
L’empresa concessionària estarà obligada a contractar aquells serveis que els siguin 
necessaris per poder dur a terme l’activitat, així com les corresponents llicències. 
 
6. REVISIONS 
 
Es realitzaran tantes reunions, entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària, com les 
necessitats del servei requereixi, en les quals es tractarà i valorarà aquelles 
modificacions del servei que s’esdevinguin.  
 
 



 

 

7. COMUNICACIÓ AMB ELS USUARIS 
  
L’empresa concessionària, haurà de fer les comunicacions pertinents i la difusió 
precisa, per donar a conèixer el servei i la promoció necessària, entre la ciutadania. 
 
8. ASSEGURANCES 

 
L’empresa concessionària contractarà les assegurances pertinents per cobrir el 
servei, essent imprescindibles la de Responsabilitat civil, per donar cobertura als 
possibles danys ocasionats a la pròpia instal·lació, com a les bicicletes dels usuaris.  
 
9. PERSONAL DE CONTACTE 

 
Es facilitarà als Serveis de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú un Telèfon de contacte 
amb el nom de la persona Responsable del projecte. 
 
10. OBLIGACIONS DE FORMACIÓ I TREBALL 
 
Seran a càrrec de l’empresa concessionària l’adquisició, el lloguer, la conservació i 
les obres de la infraestructura i els materials necessaris per al servei, així com el 
vestuari que haurà de portar el personal. 
 
L’empresa concessionària, té l’obligació de complir tot el que preveuen les 
legislacions vigents en matèria laboral, social i d’accidents, i, en particular, les lleis de 
protecció de la indústria nacional i del treball en tots els aspectes, inclòs la previsió i 
seguretat social. 
 
El personal del servei presentarà en tot moment una correcta uniformitat.  En els 
serveis de nit, els uniformes estaran dotats de senyals reflectants de seguretat.  
L’empresa concessionària es responsabilitzarà de qualsevol manca d’uniformitat, 
correcció, etc., així com dels maltractaments del personal als veïns i a béns 
particulars i públics. 
 
11. PERSONAL 

 
Els contractes del personal es faran per períodes no superiors als de la duració del 
conveni.  La prestació d’aquest servei no suposa que el personal afectat tingui la 
condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral ni de cap tipus amb l’Ajuntament, 
depenent exclusivament de l’empresa concessionària, que estarà obligada al 
pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del que 
disposa la legislació laboral, la seguretat social i altres disposicions legals vigents. 
 
12. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

S’hauran de complir les disposicions de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscs laborals, les modificacions posteriors i aquelles disposicions 
normatives o reglamentaries que, en aquesta matèria, siguin d’aplicació en cada una 
de les tres fases del projecte, així com realitzar la preceptiva coordinació d’activitats 
empresarials. 



 

 

Caldrà disposar  de la següent documentació: 

• Memòria tècnica o document de caràcter tècnic en el que es descrigui la 
instal·lació, les operacions a realitzar per a implantar-la, així com el Pla de 
Seguretat i Salut, en el seu cas, o  una avaluació dels riscos de les feines 
d’aquesta fase. 

Aquesta documentació caldrà que estigui a disposició abans de l’inici de les feines. 

Així mateix, caldrà disposar de la documentació acreditativa, a efectes de 
coordinació, de l’empresa i treballadors que realitzaran les feines:   

• de la modalitat preventiva. 
• de la formació dels treballadors necessària per la realització dels treballs que són 

objecte de contractació a efectes dels articles 18 i 19 de la Llei 31/1995. 
• de les aptituds o renúncies de la vigilància de la salut. 

Així mateix caldrà disposar de: 

• acreditació de la modalitat  preventiva. 
• l’avaluació de riscos considerant les instal·lacions particulars i les feines que es 

desenvolupen 
• l’acreditació de la formació dels treballadors necessària per la realització dels 

treballs que són objecte de contractació a efectes dels articles 18 i 19 de la Llei 
31/1995 

• que té concertada la Vigilància de la salut i l’aptitud o la renúncia dels 
treballadors. 

 
Tot això, sense perjudici de l’establiment d’altres mitjans de coordinació que es 
considerin oportuns. 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora García.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.   El que es porta a ratificació és la concessió demanial 
en favor de Formació i Treball, per a la gestió i vigilància d’un aparcament a la 
plaça d’Eduard Maristany, la plaça de l’Estació.   Aquest projecte compleix un 
triple objectiu que és donar servei a la ciutadania, contribuir a fomentar una 
mobilitat sostenible i insertar laboralment un col·lectiu que ho té més difícil. El 
col·lectiu que serà contractat seran persones entre 16 i 22 anys, i tindran la 
possibilitat no només d’aconseguir una feina, sinó també unes pràctiques i una 
experiència laboral.  Gràcies. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García. Alguna paraula?  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, primer de tot felicitar totes les parts per aquest projecte, que entenem que 
és un projecte que supleix vàries mancances.  Per una part facilitem la 
integració al món laboral doncs de persones que ho tenen complicat, i per 
altra banda resol com a mínim part d’una demanda històrica que és 
d’aparcament vigilat a l’Estació. 
 
Per una altra banda, però, lamentar que no s’hagi pogut fer en els terrenys 
que hagués estat ideal, en terrenys d’ADIF.  Lamentem que des d’aquest 
organisme se segueix menyspreant la ciutat en molts aspectes i que no han 
volgut deixar un espai que no faria, com passa ara, doncs que privem de part 
d’un espai públic per fer aquesta activitat, i que en canvi ADIF prefereix tenir 
un pàrquing enorme, amb dos o tres cotxes només i que en canvi no puguem 
plantejar un projecte com aquest.  Només per comentar això, gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Font.  Senyor Llobet.  Perdó, senyor Llobet, el senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Muchas gracias, señora alcaldesa.  Nosotros también votaremos a favor de la 
realización de este acuerdo.  Simplemente una matización y bueno, es que 
entendemos que en este espacio lo que se hará en realidad es aparcamiento 
vigilado de bicicletas y que los usuarios también podrán repararse por si 
mismos dentro de ese espacio las bicicletas.  Pero entendemos, porque esto 
es lo que se dijo en Comisión Informativa, que en ningún caso los 
trabajadores que están allí haciendo sus labores, procederán a hacer 
reparaciones de las bicicletas, puesto que entonces ya se pasaría en cierto 
modo a una competencia desleal, no?, respecto a los… entonces entendemos 
de que, claro, será un espacio de vigilancia, de custodia de las bicicletas y de 
autoreparación.  Entonces, entendiéndolo asín, nosotros estaríamos a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Ara, quan acabem la ronda d’intervencions, la senyora García contestarà la 
seva pregunta.  Senyor Llobet, ara sí. 
 
 



 

 

GERARD LLOBET 
 
Sí, per mostrar el ple suport a aquesta activitat que es desenvoluparà, que 
ajudarà persones amb risc d’exclusió social que puguin desenvolupar una 
activitat laboral. 
 
I després, en la mateixa línia que ha expressat el senyor Font, lamentar la 
postura de RENFE.  A causa d’aquesta postura i que deixin lliures espais que 
tenen a dintre l’estació nosaltres perdem una part d’un parc, d’una plaça, que 
no anem sobrats d’espais públics a la ciutat, per desenvolupar aquesta 
activitat.  Ja ho vaig expresar en la Comisió que és que es continuï treballant 
per forçar RENFE, i aquí sí que demano el màxim lideratge polític per part de 
la responsable de mobilitat perquè RENFE cedeixi aquest espai per fer 
aquesta activitat.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Evidentment continuarem treballant i intentarem 
negociar, i efectivament es fa a la plaça Eduard Maristany perquè RENFE no 
ens ha cedit els terrenys que se li havien proposat que ho fes.  Es continuarà 
treballant en aquest aspecte i es recollirà una proposta que va sortir a la 
Comissió Informativa, del senyor Ruiz, de fer des del Ple una pressió o una 
carta de tot el Consistori adreçada a RENFE, demanant doncs home, que 
tornin a estudiar i a revisar aquesta situació.   
 
La concessió s’ha donat per tres anys, perquè evidentment és una plaça i és 
una plaça pública, tot i que no s’ocuparà en la seva totalitat, però sí que 
evidentment quedarà ocupada.  Pensem que el servei que otorga o que dóna 
doncs és un bé major que la privació o que el perjudici que provoca la privació 
de la plaça, però evidentment l’hem condicionada a tres anys perquè entenem 
que és temps suficient per trobar una alternativa.   
 
I sí, les petites reparacions les podrà fer un mateix, però també les persones 
que estiguin allà.  L’objectiu és que aprenguin un ofici i una manera de fer.  
Llavors evidentment es deixaran.  Serà una segona fase, de totes maneres, 
eh, senyor Álvarez?  Això en un primer terme o en un primer moment es posa 
només l’aparcament vigilat i després anirà en la mateixa formació, anirà 
desenvolupant altres activitats.  Sempre seran informades a l’Ajuntament i 
debatudes evidentment, com no podria ser d’una altra manera, en la Comissió 
Informativa.  Gràcies. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García.  Alguna paraula més?  Passem, sinó a la 
votació.  Vots a favor de la ratificació?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
 

   9. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR ELS ACORDS DE JGL DE 
18 DE DESEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE 
PREUS DE L’EMPRESA VALORIZA, CONCESSIONÀRIA DEL 
SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS AL MUNICIPI, 
DURANT ELS ANYS 2011 I 2012. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“RATIFICAR els acords de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 
2012, que es transcriuen literalment a continuació: 

 
Revisió de preus any 2011 

 
“PRIMER. Aprovar l’aplicació de la revisió de preus sol·licitada per l’empresa 
VALORIZA, Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr-Vallehermoso) 
corresponent al contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària 
i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió 
administrativa, a partir de l’1 de març de l’any en curs de 2011, segons la 
variació de preus per l’IPC fixada en un 3,6%, per un import de SIS MILIONS 
SET-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS (6.745.971,10 €), amb càrrec a la partida 
53,162,2270070 “Neteja Viària i R.S.U.”. 
 
SEGON. Ratificar aquest acord pel Ple de l’Ajuntament. 
 
TERCER. Notificar-ho a l’empresa concessionària i al Departament 
d’Intervenció municipal.” 

 
Revisió de preus any 2012 
 
“PRIMER. Aprovar l’aplicació de la revisió de preus sol·licitada per l’empresa 
VALORIZA, Servicios Medioambientales (Grupo Sacyr-Vallehermoso) 
corresponent al contracte de Gestió integrada del servei públic de neteja viària 
i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú en règim de concessió 
administrativa, segons la variació de preus per l’IPC fixada en un 2,2%, per un 
import de SIS MILIONS VUIT-CENTS NORANTA-SIS MIL CINC-CENTS 



 

 

VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (6.896.589,76 €) per 
a l’exercici del 2012, amb càrrec a la partida 53,162,2270070 “Neteja viària i 
R.S.U.”. 
 
SEGON. Ratificar aquest acord pel Ple municipal. 
 
TERCER. Notificar l’acord a l’empresa concessionària i al Departament 
d’Intervenció.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  El plec de condicions, el plec de clàusules, determina 
que quan faci un any que està la concessió pot fer la revisió de preus.  
Aquesta revisió de preus es fa aquest any dels dos anys 2011 i 2012, perquè 
en el seu moment no es va fer la del 2011 i es porta a aprovació la dels dos 
anys seguits.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora García. Alguna paraula? Passem, doncs, a la 
votació.  Està votant, senyor Sánchez o... volia demanar la paraula?   Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor de tots 
els grups i l’abstenció de la CUP. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), PP (3) i ICV (2) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 2 vots 
 
 
 

  10. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 18 DE 
DESEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DE LA TARIFA DE 
L’APARCAMENT DE SABA, SA, SITUAT A LA PL. SOLER I 
CARBONELL, PER A L’ANY 2013. 

 
 
 



 

 

Relació de fets 
 
1. La Junta de Govern Local del 18/12/2012 va acordar aprovar la nova tarifa 
horària per al 2013 del servei de pàrquing de la plaça Soler i Carbonell. Així 
mateix, va acordar ratificar l’acord en el Ple de l’Ajuntament. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la Llei Municipal 
de Règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 18/12/2012, que diu 
literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar la nova tarifa horària per l’any 2013 del servei de pàrquing 
de la plaça Soler i Carbonell en la quantitat de 0,042584 €/min (IVA inclòs). El 
preu de l’estada del vehicle quedarà determinat en funció del temps 
d’estacionament en l’aparcament, per la qual cosa el valor del preu s’obtindrà 
multiplicant els minuts d’estacionament efectiu per la tarifa del minut, 
arrodonint posteriorment a la fracció de cinc cèntims immediata inferior. 
 
SEGON. Notificar el present acord a Saba Aparcamientos, SA. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en el proper Ple de l’Ajuntament.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  A partir del 2012 la revisió de preus de l’aparcament 
SABA es fa anualment i segons l’IPC.   Es va presentar aquesta modificació 
per a aquest any i està en vigor des de l’1 de gener.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Alguna paraula?  Senyor Font.  
 
 
 



 

 

MARC FONT 
 
Sí, per expressar el nostre vot, que serà contrari a aquesta apujada.  Entenem 
que fins fa uns anys doncs el terme de l’IPC era un concepte que en molts 
aspectes era útil a l’hora de fixar preus.  Els preus pujaven l’IPC, els sous 
pujaven l’IPC i tot més o menys s’anava anivellant.  Entenem que la situació 
ha canviat en l’actualitat.  Els sous en general ja no pugen l’IPC, i en canvi, 
sense analitzar quins són els costos dels diferents serveis, en molts serveis el 
que seguim fent és pujant l’IPC. 
 
Entenem que en un servei de pàrquing doncs gran part dels costos és 
l’amortització de la construcció que es va fer en el seu moment.  Aquesta 
amortització no puja l’IPC, s’està pagant doncs el que s’havia de pagar.  No 
sabem, perquè no hem tingut temps de mirar-ho, si els sous dels treballadors 
de SABA s’han apujat aquest any l’IPC o no, per tant aquí no hi entrarem, 
però és que a més a més entenem que el preu per minut d’aquest 
aparcament, per exemple, és més car que en els aparcaments públics que 
tenim a la ciutat.  Per tant, creiem que és injust apujar aquest IPC i en aquest 
sentit doncs des de la CUP hi votarem en contra.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Alguna paraula més?  Passem a la votació.  Vots a favor de 
la proposta?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor 
del Partit Popular, del Partit Socialista i del govern, amb el vot en contra de la 
CUP i l’abstenció d’Iniciativa. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), PP (3) = 18 vots 
  Vots en contra: CUP = 2 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 
 

  11. SERVEIS A LA CIUTAT. RATIFICAR L’ACORD DE JGL DE 8 DE 
GENER DE 2013, D’AUGMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI 
D’AUTOTAXI PER AL 2013. 

 
Relació de fets 
 
1. La Junta de Govern Local del 8/01/2013 va acordar aprovar l’augment de 
les tarifes del servei d’autotaxi per al 2013. Així mateix, va acordar ratificar 
l’acord en el Ple de l’Ajuntament. 



 

 

 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb les competències previstes en el Text Refós de la Llei Municipal 
de Règim local de Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 8/01/2013, que diu 
literalment el següent: 
 
“PRIMER. Aprovar l’increment de les tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 
2013, proposat per la Comissió de Preus de Catalunya. Les tarifes 
proposades, amb el 10% d’IVA inclòs i arrodonint per aproximació a 5 cèntims, 
són les següents: 
            TARIFA 1  TARIFA 2 
Baixada de bandera   3,75 €  2,95 € 
Km. Recorregut    1,60 €  1,26 € 
Hora d’espera            23,48 €         18,79 € 
Avís telefònic    0,95 €  0,95 € 
Maletes i animals domèstics  0,95 €  0,95 € 
 
Tarifa 1: correspon als serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els 
dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès 
entre les 20 i les 8 hores. 
 
Tarifa 2: correspon als serveis que es desenvolupin els dies laborables en el 
període comprès entre les 8 i les 20 hores. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya i a 
l’Associació professional de taxistes de Vilanova i la Geltrú. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en el Ple de la corporació.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  L’Ordenança reguladora del servei de taxi estipula que 
la revisió de preus i de tarifes es farà en funció de la matèria de preus vigent.  
Les tarifes han de garantir la cobertura del servei i l’obtenció d’un benefici 



 

 

raonable.  La secretaria de la Comissió de Preus de la Generalitat de 
Catalunya a 20 de desembre va aprovar que per a aquest any l’increment de 
les tarifes de taxi era el 3’6 i així és com ens ho demanen els taxistes de 
Vilanova.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Alguna paraula?  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament, intervinc ara perquè és una qüestió que també es referia al 
punt 10, per això també explicaré les dues abstencions en aquest sentit.  
Bueno, bàsicament nosaltres el que preteníem és que en tota la discusió 
d’ordenances fiscals doncs tinguéssim tot el contingut dels preus que els 
ciutadans i ciutadanes que tinguin una relació, directa o indirecta de 
l’Ajuntament, i que els ha d’aplicar i aprovar aquest Ple, doncs s’aprovessin en 
el conjunt d’ordenances fiscals.  I en aquest sentit sí que demanaríem, perquè 
l’esforç de que aquestes aprovacions, que sé que es poden fer en aquest Ple, 
és evident, però que sí que estiguessin en el propi debat d’Ordenances fiscals 
global perquè així podem fer un posicionament general sobre realment la 
ciutadania, el cost de vida que aplica l’Ajuntament al ciutadà o la ciutadana de 
Vilanova doncs realment com es genera.  Perquè és cert que enguany, ho 
explicava el senyor de la CUP, el senyor Marc, doncs és cert que enguany 
doncs no pugen els salaris l’IPC, al revés, retrocedeixen els nostres salaris, 
perdem podeu adquisitiu, digui’s pagues extres, o poder adquisitiu de tots els 
treballadors públics de tota la nostra ciutat, i com estan doncs els que 
treballen en l’empresa privada, doncs ja fa temps que han perdut poder 
adquisitiu a ritmes forçats.  I les nostres ordenances fiscals finalment mantenir 
un increment de l’1’5 i per exemple de l’IBI del 3’5, i ara continuem doncs amb 
un seguit de propostes que vénen en aquest Ple, que van incrementant aquest 
IPC. 
 
Per tant, demanaríem l’esforç des del nostre grup municipal, que el conjunt de 
preus que s’han d’aplicar a la nostra ciutat, ja siguin taxes o ja siguin els que 
vénen d’aquí, es fes doncs en el Ple d’ordenances fiscals de forma global, 
perquè tindríem llavors una proposta en general diferent.  Perquè sinó es 
produeixen aquestes contradiccions, no?, que uns voten en contra de 
l’apujada d’aquest preu però després s’aprova l’increment de l’1’5, o del 3’5 en 
altres impostos.  El nostre grup s’abstindrà una mica també en la línia... i 
bàsicament perquè això és a proposta dels propis taxistes, i en tot cas per no 
votar contràriament, que era el que hauríem de fer en consonància amb el que 
vam fer a Ordenances fiscals. 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, per explicar el sentit del vot en aquest punt i que no sembli contradictori en 
el punt que acabem de votar.  L’apujada que es planteja és la mateixa, és de 
l’IPC, però com dèiem abans entenem que sobre cada servei, sobre cada 
taxa, ens hem de plantejar quins costos té i realment perquè ho apugem.  I el 
que criticàvem abans doncs era l’apujada normal de l’IPC.  
 
En aquest cas entenem que el sector del taxi doncs és un sector que també 
està passant uns moments complicats.  Creiem o ens agradaria que en cada 
una d’aquestes pujades doncs ens hauria d’arribar alguna mena d’informe que 
expliqués el perquè i que justifiqués aquestes pujades.  En aquest cas, com 
que no el tenim però coneixem, com a mínim de segona mà, la situació en el 
món del taxi, doncs farem un vot d’abstenció.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  No hi ha més paraules?  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldesa.  Ja es va comentar en Comissió Informativa quan la 
senyora Sánchez va exposar això.  Per la nostra banda, evidentment, no hi ha 
cap problema que es faci en el debat conjunt de taxes, però sí que vam 
comentar que les taxes s’havien d’aprovar a finals d’any les que devenguen a 
partir de l’1 de gener, i no així les que afecten a altres moments, que es poden 
posar en vigor quan sigui. 
 
En el cas de SABA, el que hi ha és un contracte i en el contracte estableix que 
a partir del gener del 2012 la revisió serà l’IPC.  El que sí li puc dir és que des 
dels serveis jurídics i des de la regidoria revisarem el contracte per aviam si 
realment és obligatori l’apujada de l’IPC o realment podem condicionar una 
pujada més baixa. 
 
I referent al taxi, doncs evidentment la pujada de l’IPC a les tarifes de taxi 
repercuteix directament en sou, perquè la majoria dels taxistes són persones 
autònomes que treballen i que el seu sou és evidentment les tarifes que ells 
recauden.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Si no hi han més paraules passem a la votació.  Vots a 
favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor del Partit 
Socialista, del Partit Popular i del govern i amb l’abstenció d’Iniciativa i de la 
CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), PP (3) = 18 vots 
  Vots en contra: CUP = 2 vots 
  Abstencions: ICV = 2 vots 
 
 

 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
 12. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 

SECTORIALS. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 
D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA UNIÓ VILANOVINA EN 
RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT D’OCI NOCTURN LA NIT DE REIS. 

 
Relació de fets 
 
 I. Vist que l’Ajuntament té el local municipal del Centre d’Art Contemporani 

La Sala a disposició de les entitats i associacions de la ciutat per a què 
puguin realitzar activitats d’oci nocturn, en el marc del circuit d’espais d’oci 
nocturn. 

 
II. Atès que l’Associació La Unió Vilanovina ha sol·licitat a través de del circuit 

d’espais d’oci nocturn un espai disponible per al dia 5 de gener de 2013. 
 

III. Atès que el Centre d’Art Contemporani La Sala és adient per a les 
activitats a realitzar per part de les entitats. 

 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 21 i ss. de la Llei 7/1985, de bases del règim local, 51 i ss. del 
Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
règim Local de Catalunya, art. 26 i concordants de la Llei 11/2009, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 
art. 108 i ss. del Decret 112/2010, que aproven el reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives de Catalunya, i demés normativa d’aplicació. 
 
 



 

 

Per això, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
RATIFICAR el Decret d’Alcaldia 000001/2013-JOV referent a l’aprovació del 
conveni amb La Unió Vilanovina per a la realització de l’activitat d’oci nocturn 
de la nit de reis, que en la seva part resolutiva diu:  

 
“PRIMER. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA per al desenvolupament de l’activitat 
Nit de Reis el dia 5 de gener de 2013, d’acord amb els extrems següents: 
 

- L’ajuntament assumeix la contractació del cap de seguretat, per 
un import màxim de 174,24 euros (CENT  SETANTA QUATRE 
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS), amb càrrec a la 
partida 09,169,2260601, Projectes i activitats 2013, del vigent 
pressupost municipal. 

- Les entitats assumeixen la neteja i consergeria de l’activitat i la 
contractació directa del servei de seguretat complementari. 

 
A continuació es transcriu el text íntegre de la minuta del conveni: 

 
 
CONVENI ENTRE  L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA 

                                                 

Vilanova i la Geltrú, 4 de gener de 2013 
 

 
REUNITS:  
 

D’una banda, la senyora NEUS LLOVERAS I MASSANA, alcaldessa, en virtut de les seves 
facultats, assistida pel senyor ISIDRE MARTÍ I SARDÀ, secretari de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. 

 
D’altra, la senyora NÍDIA LÓPEZ JULIÀ, en qualitat de vicepresidenta de l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA i en virtut de les facultats que li atorguen els seus estatuts. L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 
VILANOVINA està inscrita amb el número 407/b al Registre d’associacions de la Generalitat i amb 
el 12 al fitxer d’associacions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb CIF G58302712.  
 

Reconeixent-se ambdues parts capacitat legal suficient per a contractar i obligar-se pel present 
conveni, 
 

MANIFESTEN 
 



 

 

      I. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té com un dels seus objectius prioritaris fomentar 
l’associacionisme com a element de dinamització, de vertebració, de cohesió, de participació i 
d’implicació en un projecte col�lectiu que assoleixi una ciutat on imperin valors com el de la 
solidaritat, la igualtat o la justícia.  

     II. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està interessat a fomentar l’oci constructiu juvenil, 
cultural i cívic, propiciant la implicació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat en aquest projecte 
comú. 

   III. Que l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA està interessada en promoure activitats adreçades a 
millorar la qualitat de vida de les persones i a treballar, conjuntament amb la resta d’entitats, per 
una ciutat amb una major cohesió social i compromesa amb els valors de la solidaritat, la igualtat, 
la tolerància  i el respecte.  

   IV. Que concorren les condicions necessàries per al desenvolupament de les actuacions objecte del 
present conveni, atesa llur naturalesa, i d’acord amb la Normativa General per a sol�licitar ajuts 
destinats a entitats, associacions i/o col�lectius per a l’any 2012 aprovada per la Junta de Govern 
Local, en la sessió ordinària del dia 25 d’octubre de 2011. 

   V. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa a l’abast de les entitats, associacions i col�lectius 
de la ciutat, entre el 31 d’octubre de 2012 i el 31 de març de 2013, un circuit d’espais públics i 
privats per poder donar resposta a les necessitats en tant al desenvolupament d’activitats 
lúdiques, culturals i cíviques de petit i mitjà format en la franja horària de tarda-vespre-nit. 

  VI. Que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA tenen la voluntat 
d’establir un conveni de col�laboració, que contempli l’acte a celebrar el dia 5 de gener de 2013 al 
Centre d’Art Contemporani La Sala del circuit d’espais d’oci nocturn. 

 
 
Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest conveni d'acord amb les clàusules que es 
contenen en els següents: 

 
PACTES 

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

Geltrú i l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA en tant a les activitats desenvolupades als 
espais del circuit d’oci nocturn destinades a la ciutadania en general, a la temporada 2012-
2013. 

 
1.2.- A través del present conveni es canalitza la col�laboració de les parts signatàries en relació 

a l’actuació esmentada anteriorment, atès que en aquesta conflueixen harmònicament 
l’interès específic de l'ens local i de l’entitat. 

 
L’interès específic de l'Ajuntament es fa palès en la connexió existent entre les actuacions que 
són objecte d'aquest conveni, les competències legals del dit ens en la matèria o sector afectats i 
el títol competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
 
 
 



 

 

2. COMPROMISOS 
 
2.1.- Ambdues parts adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
2.1.1.- Per part de l’Ajuntament 

 
1.-  Cedir la utilització del Centre d’Art Contemporani La Sala a l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ 

VILANOVINA per a realitzar l’activitat Nit de Reis el dia 5 de gener de 2013. 
 

2.-  Contractar i vetllar per la correcta execució del servei del cap de seguretat. 
 

3.-  Supervisar les instal�lacions prèviament i posterior a la realització de l’acte i vetllar 
perquè els serveis  siguin els adequats en cada cas. 

 
4.-  Assumir la contractació i pagar les despeses del servei de consergeria i de neteja de la 

instal�lació, quantitat que després serà ingressada a les arques municipals per l’entitat, 
tal com s’estableix en aquest conveni més endavant. 

 
 
 Respecte al servei de bar: 

 
a.-  Facilitar la presa de corrent elèctrica. 
 
b.-  Facilitar un espai per a instal�lar la barra/es i un espai per a magatzem.  
 
c.-  Facilitar un calendari amb els actes immediatament anteriors i posteriors a les entitats 

que així ho sol�licitin per tal que aquestes puguin coordinar-se entre elles, si així ho 
estimen oportú, per al muntatge, desmuntatge i subministraments de begudes.  

 
 
2.1.2.- Per part de l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA 
 
Pel que fa a les activitats generals de l’entitat: 
 

1.-  Dur a terme l’acció i l’activitat prevista, ajustant-se al pactat i segons el projecte o 
instància presentat/da a l’ajuntament. 

 
2.-  En cas de fer difusió pròpia de les activitats a desenvolupar, caldrà fer constar de 

forma específica, la col�laboració de l’Ajuntament, amb el text següent: “amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”, en mida proporcional a la resta 
del text i en lloc visible, acompanyat del logotip institucional. 

 
 
L’ ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es farà càrrec de: 
 

1.- L’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA es compromet a contractar i assumir el cost 
del servei de l’activitat  (menys el cap de seguretat).  

 



 

 

 Per a la prestació d’aquest servei:  
 

• L’empresa contractada haurà d’estar homologada per a la prestació dels 
serveis de seguretat.  

 
• Tot el personal de l’empresa haurà d’estar en possessió de la corresponent 

acreditació homologada per la Direcció General de Seguretat Privada del 
Ministeri de l’Interior. 

 
• Respecte als controladors d’accés, han d’acreditar l’habilitació de la Direcció 

General del Joc i d’Espectacles, en funció dels mínims específics que 
s’especifiquen en el quadre posterior. 

 
• El contracte entre l’empresa i l’entitat i les fotocòpies de les acreditacions de 

les titulacions dels professionals que presentaran el servei hauran de lliurar-
se en mà a la Regidoria de Joventut, com a mínim 8 dies hàbils abans de 
l’acte. En cas de no lliurar aquesta documentació, l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú es reserva el dret d’anul�lar l’acte previst. 

 

 
Així mateix, l’entitat es compromet a assumir totes les despeses no previstes en 
aquests pactes que es puguin derivar de la realització de l’activitat i/o dels 
desperfectes en les infraestructures (inclosos els lavabos i àrea perimetral de la carpa 
situada a la zona esportiva) que es puguin ocasionar pel mal ús de les instal�lacions en 
el decurs de l’acte.  A més, en aquest cas, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la 
potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar 
sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
2.-  Pagar la quantitat de CINC CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (508,26€) 

com a part del cost dels serveis de consergeria i neteja de l’espai que ha contractat 
l’ajuntament. El pagament es farà a través d’un ingrés com a mínim 8 dies hàbils 
abans de l’acte. Aquesta quantitat inlcou 14 hores de la neteja dels espais interiors 
d’on es realitza l’activitat i 12 hores del servei de consergeria (inclou la realització de 
l’acte i les necessitats de muntatge i desmuntatge, amb un mínim de 4 hores seguides 
de servei). En el cas de no abonar aquesta quantitat amb antelació, l’acte previst no es 
podrà portar a terme. 

 
3.-  Nomenar un únic responsable i persona de contacte amb l’Ajuntament. Aquest/a 

responsable estarà permanentment localitzable al llarg del desenvolupament dels 
actes i per fer efectiva aquesta condició es facilitarà un número de mòbil que estarà 
permanentment en servei. 

 
4.-  Nomenar les persones responsables del Pla d’Emergència, signant un document amb 

la regidoria de Cultura. Aquestes persones hauran d’estar permanentment localitzables 

Activitat i Data Hores de seguretat Espai on es realitza Controladors d’accés 
 

Nit de Reis 
5 de gener 

8 hores 
 

Centre d’Art Contemporani La 
Sala 
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i comptar amb un telèfon mòbil al llarg del desenvolupament dels actes previstos. A 
més, es comprometen a complir en totes les condicions del Pla: assajos, vigilància de 
portes... 

 
  Complir totes les normatives, prevencions de riscos, evacuació d’espai i d’organització. 

L’entitat serà responsable única de totes i cada una d’aquestes.  
 

Vetllar perquè no es col�loqui cap tipus de material als espais de circulació cap a les 
sortides d’emergència, tal i com s’especifica en el Pla d’Emergència. En cas que 
l’ajuntament detecti l’incompliment d’aquesta norma, procedirà a comunicar-ho als 
organitzadors per tal que es procedeixi a la seva retirada immediata. En cas 
d’incompliment de l’advertència l’activitat pot ser suspesa sense previ avís.  

 
5.-  Garantir que no es superi en cap cas l’aforament màxim de 480 persones inclòs el 

personal d’organització, serveis i artistes. 
 
6.-  Disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil que cobreixi qualsevol incidència 

que es pugui produir durant l’acte previst, per un import mínim de 600.000 €.  La còpia 
d’aquesta pòlissa s’haurà de lliurar a l’Ajuntament amb un mínim d’antelació de 8 dies 
previs a la realització de l’acte.  En cas que l’Ajuntament no disposi d’aquesta còpia en 
aquest termini, tindrà la potestat de suspendre’l.  

 
L’entitat haurà de dur una còpia de la pòlissa a l’equipament durant la realització de 
l’activitat a disposició de qui la requereixi. 

 
7.-  Vetllar per a que es compleixin les disposicions en tant a prohibició de servir begudes 

alcohòliques a menors d’edat (Llei 1/2002, del Parlament de Catalunya), l’entitat 
organitzadora en serà totalment responsable en cas d’incompliment. Així mateix, 
vetllar pel compliment estricte de la Llei del tabac 28/2005 de 26 de desembre de 
l’Estat. Qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquestes en serà plenament i 
única responsable l’ASSOCIACIÓ LA UNIÓ VILANOVINA. 

 
8.-  Complir estrictament els horaris de tancament de la instal�lació segons les Ordenances 

Municipals de la ciutat. Aquesta data entra dins de les festes de Nadal que tenen un 
horari de finalització excepcional. La música haurà de deixar de sonar a les 5 hores i la 
instal�lació haurà de tancar-se, buida de públic, a les 5,30 hores. En cas d’incomplir els 
horaris de tancament l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar 
els propers actes previstos per part de l’entitat o de denegar sol�licituds posteriors 
d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
9.-   No superar en cap cas a l’interior de la carpa situada a la zona esportiva el nivell sonor 

màxim de 90 dB(A). L’entitat organitzadora vetllarà i exigirà a l’empresa de 
sonorització contractada que compleixi la limitació de volum dels equips de música que 
s’han instal�lat a l’espai.  En cas d’incomplir aquest límit l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú tindrà la potestat d’anul�lar els propers actes previstos per part de l’entitat o de 
denegar sol�licituds posteriors d’utilització de l’equipament per part de l’entitat. 

 
10.-  Cenyir-se estrictament a les dates i horaris de muntatge i desmuntatge de les 

infraestructures mòbils (barres, escenificació, etc.) pactades amb l’ Ajuntament. 



 

 

 
11.- L’entitat no podrà modificar la distribució dels espais o col�locar altres elements 

decoratius per tal de no causar desperfectes en les instal�lacions sense la autorització 
prèvia del responsable tècnic o del conserge de la instal�lació.  

 
12.-  Deixar les instal�lacions a la finalització de l’acte en les millors condicions possibles 

d’higiene i ordre (interior i perímetre exterior). Si l’estat de les instal�lacions precisa 
d’un major nombre d’hores de neteja superior a 14, que són les que entren dins de la 
taxa de 508,26€, la diferència en l’import de la factura que es generi en aquest 
concepte, haurà de ser assumida per l’entitat en els propers 8 dies a la notificació 
d’aquesta.  

 
13.-  Caldrà disposar d’un regidor d’espai i de personal qualificat en infraestructures (so i 

llum), així com de personal per a la càrrega i descàrrega de material i distribució de les 
infraestructures mòbils, etc.  

 
14.-  L’entitat facilitarà tot el necessari per fer front a les necessitats d’organització, tant les 

pròpies com les que exigeixen els grups o col�lectius participants. 
 
 
15.-  Pagar els drets de SGAE del concert, si fos pertinent. L’Ajuntament no es farà 

responsable en cap cas de les factures de SGAE d’una activitat organitzada per les 
entitats. 

 
16.-  L’entitat es compromet a no fer actuacions que incloguin Barra Lliure ni que fomentin el 

consum de productes tòxics, tal com queda recollit en la llei de Salut Pública de 
Catalunya. 

 
 
3. VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
La vigència del conveni comprendrà des del moment de la signatura fins a la data de finalització 
de la tramitació de l’activitat. 

 
 

4. MODIFICACIONS DEL CONVENI 
 

4.1.- Es podrà modificar el present conveni en els casos següents: si hi ha normativa de rang 
superior que fa referència a alguna part d’aquest, si l’ajuntament aprova alguna 
normativa que modifiqui alguna part del mateix o si ambdós parts estan d’acord en 
modificar algun punt del present conveni 

 
4.2.- Les modificacions pactades s’adjuntaran com a annex d’aquest conveni. 

 
 
5. INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 

5.1.- L'incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 



 

 

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

mateix, requereix que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una 
sol�licitud per escrit en aquest sentit davant l'altre part. La desestimació expressa o 
presumpta de la dita sol�licitud serà susceptible de recurs contenciós - administratiu. 

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

cautelars previstes en la legislació vigent. 
 

6. CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 

Aquest conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

a) Per incompliment dels pactes establerts en aquest conveni. 

b)  Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.  

c)  Per resolució, d'acord amb el pacte cinquè. 

d) Per avinença de les parts signatàries. 

e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels convenis administratius.  

f) Per força major.  

 

7. MARC NORMATIU DEL CONVENI 
 

7.1.- Els pactes integrants d'aquest instrument, juntament amb la Normativa  General 
anteriorment esmentada, constitueixen la llei del present conveni. 

7.2.- Regim jurídic general d'aquest conveni: 

 Aquest conveni té naturalesa administrativa, si bé, resta exclòs de l’àmbit de la Llei de 
convenis de les administracions públiques, 2/2000, de 16 de juny, en que s’aprovà el 
text refós, per aplicació del seu article 3.1.d. 

 

8. JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l'ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
 
9. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d'aquest conveni correspon a l'entitat executora material de les 
actuacions.  



 

 

 
SEGON. Facultar el regidor de Joventut per a la seva signatura. 
 
TERCER. Ratificar aquest decret en el proper Ple municipal. 
 
QUART. Notificar el present acord a les parts interessades.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldessa.  Exactament com en els casos anteriors es tracta doncs 
de portar a Ple la ratificació de la cessió d’un dels espais municipals per tal 
que una entitat de la ciutat els pugui utilitzar. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Alguna paraula?  Passem a la votació.  Vots 
a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  13. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 
DE 27 DE NOVEMBRE DE 2012, D’APROVACIÓ DEL CONVENI 
AMB L’EPEL NEÀPOLIS I CINECLUB SALA 1. 

 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Riba. 
 
MARIJÓ RIBA 
 
Sí, gràcies alcaldesa.  Bé, aquest punt, ho hem comentat abans ja amb els 
grups, volíem deixar-lo sobre la taula perquè estem a punt de fer... de renovar 
l’acord per a tot el 2013 i en tot cas ja portaríem la... seria la pròrroga, per 
entendre’ns, eh?, acordar la pròrroga del mateix conveni i aprovaríem en tot 
cas i ratificaríem aquest conveni per tot el 2013.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Per tant, aquest punt queda sobre la taula. 
 
 
Es deixa aquest punt sobre la taula. 
 
 

 14. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JGL 
DE 18 DE DESEMBRE DE 2012, D’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI A 
LA PLATAFORMA DE SERVEIS A LES PERSONES PER A LA 
REALITZACIÓ D’UN COWORK D’EMPRESES DEDICADES A LA 
SALUT, NUTRICIÓ I ESPORT. 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012, 
que literalment diu el següent: 
 
“PRIMER. Establir un conveni amb el Consorci de Servei a les Persones de 
Vilanova i la Geltrú, que permeti ubicar en les seves dependències un espai 
cowork, destinat al tipus d’empreses dedicades a les tecnologies de la salut, 
l'esport i la nutrició i en reguli les condicions.  
 
SEGON. D’acord amb el pressupost elaborat per Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, contraure la quantitat de 20.930’92 € per 
tal de condicionar l’espai a aquest ús. Aquesta quantitat anirà a càrrec de les 
partides següents: 
 
 -  52.165.22701 Accions PINA, d'un import total de 8.256’37 € 
 -  10.430.22612 Accions PINA, d'un import total de 12.674’55 € del 

pressupost del 2012. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el regidor de Promoció Econòmica, per a la 
signatura de qualsevol document relacionat amb aquest expedient. 
 
QUART. Ratificar pel Ple de l'Ajuntament el present acord. 
 
CINQUÈ. Notificar l'acord a Patrimoni. 
 
SISÈ. Notificar l'acord als interessats.” 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Com saben, fa unes setmanes el govern va presentar un 
pla de l’emprenedoria, que defineix diversos espais en els que de la ciutat ens 
agradaria posar a disposició per tal que emprenedors doncs puguin posar en 
marxa petites iniciatives econòmiques.  Un d’aquests espais que havíem 
comentat va vinculat a un cowork destinat a realitzar empresa i iniciativa 
econòmica al voltant de la sanitat i de tot el que se’n pugui derivar.  I tot i que 
inicialment ens hauria agradat que hagués pogut dur-se a terme en aquest cas 
als emplaçaments a la seu social de la UGT de Catalunya que té a Vilanova, 
però per qüestions tècniques no ha estat possible i el que es planteja el 
govern, o el que plantegem en aquest acord és poguer fer una petita 
adequació en aquest cas en un dels espais de la Plataforma de Serveis, 
situada a la rambla dels Josepets, com vostès coneixen, que ens permetrà 
poguer dur a terme aquesta activitat, i per tant doncs en un lloc en el que ja hi 
ha en aquests moments activitat vinculada a la dependència, a la salut, a les 
persones grans, a l’envelliment, posar-hi també molt a prop aquelles iniciatives 
de persones que vulguin emprendre també en aquest mateix àmbit. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Alguna paraula?  Senyora Sánchez també 
primer? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, bàsicament per manifestar l’abstenció del nostre grup davant d’aquest 
conveni, perquè no ens queden les coses gaire clares.  Perquè a la Comisió 
Informativa de Serveis a la Ciutat doncs es va informar bàsicament que la 
iniciativa del cowork anava destinada bàsicament en una línia ambiental, i 
concretament en el Consorci de Serveis a les Persones es va establir algun 
dubte jurídic perquè la cessió dels terrenys per fer la plataforma en aquest 
Ajuntament per part de l’hospital, es feia condicionat a que l’ús fos 
sociosanitari.  Jo no he rebut més informació, el nostre grup no ha rebut més 
informació sobre aquest canvi de model del cowork cap a empreses en aquest 
cas destinades a aquest ús sociosanitari, perquè es veu que és esport, salut i 
nutrició, i la primera informació que vam rebre era sobre un cowork destinat a 
temes més de caire mediambiental, no? 
 



 

 

No sabem si s’ha canviat el títol perquè realment el conveni ens obliga a que 
sigui ús sociosanitari i es fa això, i per això dic que en aquests moments 
nosaltres ens abstindrem perquè no tenim clar què és concretament el 
projecte de cowork que es realitza allà. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyora Rius, havia demanat la paraula? 
 
MARTA RIUS 
 
Sí, gràcies.  Només per consultar en què consistirien aquests treballs 
d’adequació d’aquest espai, perquè potser podríem trobar algun espai a la 
ciutat municipal que ja tingués aquestes condicions per desenvolupar-hi el 
cowork. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passo la paraula al senyor Escalas i després el senyor Figueras 
contestarà totes les preguntes. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bàsicament sumar-nos una mica al desconcert respecte a 
passar d’un projecte que a més a més han anunciat i publicat sobre cowork i 
que enteníem també que era mediambiental, aquest pas a que ara el 
contingut sigui sanitari.  Respecte a aquest fet aquest grup no tindria cap 
problema, perquè considerem que un dels eixos, ho hem dit, de la ciutat cap al 
futur ha de ser la tecnologia de les dependències, l’envelliment, tot aquest 
àmbit, però sí que ens genera certs dubtes i sinó hi ha una improvisació una 
mica darrere d’aquest canvi. 
 
I el segon dubte que tenim, i per això el grup socialista també s’abstindrà, és 
respecte a un cop s’hagi solucionat la qüestió jurídica que es va posar sobre la 
taula sobre la cessió, on va de la Plataforma i a quina part o a quin espai 
estem renunciant de possibilitats de la pròpia plataforma. 
 
Com que no tenim clar ni una cosa ni l’altra, ens abstindrem.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Passo la paraula al senyor Figueras perquè ens aclareixi aquests 
dubtes. 
 



 

 

GERARD FIGUERAS 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldesa.  Crec que la millor manera de veure 
aquests dubtes és quan estigui en funcionament aquest nou espai i puguin 
veure exactament el que s’hi desenvolupa, i veuran doncs que és una qüestió 
que és útil per a la ciutat i per donar espai en els emprenedors. 
 
Per fer referència a les preguntes concretes que vostès ens han plantejat.  En 
què consisteixen les obres.  Hi ha una partida molt petita que està inclosa en 
l’expedient i que vostès poden consultar, que del carrer romanent en aquest 
cas del projecte del Nucli Antic serveix per fer alguna separació.  És a dir, com 
saben, alguna de les parts de la Plataforma està infrautilitzada, perquè no es 
van poder acabar de bastir, per dir-ho d’alguna manera, i el que fem és fer 
algunes separacions i el que pot comportar d’equipar aquest espai.   
 
La idea, vostès tots tenen al cap i coneixen el que és l’espai cowork de 
Neàpolis, què ens hem trobat?  Doncs que aquest és un espai que funciona, 
que té demanda, però està adreçat eminentment a empreses o a projectes 
emprenedors del sector de les TIC, de les noves tecnologies. 
 
En algun moment sí que hem pogut o s’ha pogut fer des de Neàpolis donar 
encaix a empreses que no fossin estrictament en aquest sector, el que passa 
és que ara les empreses del sector TIC ja estan donant de si i per tant d’aquí 
la necessitat de buscar altres espais que poguessin donar resposta a les 
peticions que hem estat tinguent, i a més a més la voluntat del govern de 
poguer, si més no, sectoritzar-los, és a dir, no posar un batibull a vegades 
d’empreses d’emprenedors que no tinguin res a veure, sinó intentar buscar-hi 
un fil conductor.   
 
Enllaço això amb aquest canvi de concepte, que té una doble motivació, l’un, 
adequar més estrictament els usos pels quals al seu dia es posen a disposició 
aquells terrenys, i l’altre, doncs també eixamplar-lo.  És a dir, tant de bo 
tinguéssim un allau d’empreses d’un sol sector, però entenem que del que es 
tracta ara és que puguem donar resposta als emprenedors, que hi siguin, que 
tinguin si més no tant l’espai sociosanitari, si vol, i evidentment si hi ha alguna 
cosa d’adequació () inicialment també hi serà, i tant de bo, diguem, a mida que 
la qüestió vagi creixent, tinguem tanta demanda com perquè haguem d’anar 
fent diferents coworks. 
 
Finalment, cap improvisació.  El govern ha decretat, ha dibuixat un mapa de 
l’emprenedoria i el que fa és, a través de fases, anant-hi identificant espais de 
la ciutat que poguessin incloure incorporar aquestes zones de cowork, i a 
mida que quan definim un espai, si ens trobem amb alguna dificultat, com és 
la dificultat sobrevinguda que no es coneixia, diguem, en aquest cas de l’espai 



 

 

de la UGT, no aturar el projecte, sinó buscar una alternativa.  En aquest cas 
és molt a prop, és just al davant, i també amb un equipament conegut. 
 
Renúncies.  L’actuació que s’hi fa és una actuació molt senzilla, simplement 
doncs que permeti adequar per començar en funcionament, i en el cas diguem 
que en el seu dia es pugui acabar d’equipar la Plataforma en altres qüestions, 
doncs tan de bo sigui així, perquè voldrà dir que disposem dels recursos, però 
mentrestant creiem que és una bona utilitat de poguer doncs donar aquest 
espai.  Insisteixo, amb cap altra voluntat que estendre’ls la mà i que doncs... 
intentar encomanar-los diguem d’un projecte que entenem que serà positiu 
per a la ciutat.  Evidentment acceptar totes les qüestions que hi puguin haver i 
la voluntat de màxima transparència perquè a mida que els anem tirant 
endavant doncs puguin anar coneguent totes les actuacions que hi anem 
tinguent. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Sí, senyor Escalas. 
 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Ah, perdó... 
 
 
ALCALDESSA 
 
Ah, senyora Sánchez, no havia vist que aixequés la mà. 
 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
En tot cas nosaltres mantenim l’abstenció perquè no ens ha quedat tampoc 
amb les seves explicacions del tot clar el projecte.  Però sí que de la seva 
intervenció dedueixo, ja ha dit que el govern té un mapa de l’emprenedoria.  
En tot cas li faria un prec, que en la propera Comisió Informativa als grups de 
l’oposició ens fes arribar aquest mapa de l’emprenedoria per anar seguint 
doncs els projectes que aniran desenvolupant per fases, com està dient. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Escalas. 



 

 

ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Bé, entendrà, senyor regidor, que si ens proposa que 
veurem com funciona quan es posi en marxa, ens haurem d’abstenir, perquè 
clar...  
 
I la segona cosa que també sí que li demanaré és aquestes adaptacions de 
l’espai, en tot cas, que les puguem veure si cal en Comisió Informativa, i que 
no impliquin en cap cas una renúncia de llits.  Que és veritat que podem no 
tenir la possibilitat, però si consolidem altres usos... per això ho he dit, no és el 
mateix tallar els espais per una banda cap a una altra i ens podem trobar amb 
una renúncia de llits que no voldríem. 
 
I una tercera i última cosa, recordar també al govern que tenim sobre la taula 
des del debat de taxes una discusió sobre qui accedeix al cowork, com s’hi 
accedeix, perquè és un accés preferent i per tant hem de veure qui i en quines 
condicions s’accedeix a aquest tipus d’espais.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Escalas.  Alguna cosa més? 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, no, no, gràcies alcaldesa.  Simplement per recollir, és a dir, malgrat no 
sigui un vot a favor, crec que l’abstenció és positiva.  No ho obstaculitza, això 
pot tirar endavant, i la nostra voluntat del govern és que vegin que pot tenir 
una utilitat, no?  
 
Crec que l’important en aquests moments, tal com estem donant la mà des de 
l’administració a la iniciativa privada, que també ens puguem donar la mà els 
diferents grups polítics a l’hora de tirar endavant iniciatives que vagin en la 
línia de poguer donar resposta a les demandes dels emprenedors. 
 
Crec que també és una bona notícia, que pot ser compartida per tothom, que 
a la ciutat hi hagi una demanda creixent d’emprenedors que volen espais.  I en 
tot cas sí que el mapa d’emprenedoria, que creia que estava presentat, en tot 
cas cap inconvenient en tornar-lo a facilitar als grups municipals, i també 
assegurar al senyor Escalas que no hi ha cap tipo d’hipoteca de cap llit enlloc.  
Simplement doncs posem en marxa això i el que ens depari el futur ho anirem 
veient.  Deixem-ho clar que no hi ha cap hipoteca.  Gràcies. 
 



 

 

Gràcies, senyor Figueras.  Si no hi ha més comentaris, passem a la votació.  
Vots a favor?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els vots a favor 
del govern, del Partit Popular i l’abstenció de la resta de grups. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU (7) i PP (3) = 10 vots 
   Abstencions: PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 12 vots 
  
 

 15. PROMOCIÓ DE LA CIUTAT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’EXTINCIÓ DE LA LLICÈNCIA DE LA PARADA NÚM. 1 DEL 
MERCAT DE MAR A FAVOR DE L’AJUNTAMENT. 

 
Relació de fets 
 
Vist que la senyora Magdalena Font Ballesteros, amb DNI 77070498M, en 
representació de FORN DE PA ESCOFONT 1889, SL, amb NIF B64055544, 
va presentar una sol·licitud, registrada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
en data 8 de novembre de 2012, amb núm. d’entrada 2012025550/1, on 
demana la cessió de la parada núm. 1 del Mercat de Mar en favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sol·licitant, conseqüentment, l’extinció de 
la seva llicència de concessió respecte de la mateixa. 
 
Vist l'informe favorable de la Direcció dels Mercats Municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’article  21 del Reglament dels mercats municipals, 
aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 3 d’abril de 2004, relatiu a l’extinció de 
les llicències per renúncia del titular. 
 
És per tot això que, d’acord amb els articles 22.2.m de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 60.1 del Decret 336/1988, de 
17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Acceptar la renúncia i, per tant, donar per extingida la llicència-
concessió de venda de FORN DE PA ESCOFONT 1889, SL, corresponent a 
la parada núm. 1 del Mercat de Mar, sense dret a cap compensació o 
indemnització. 
 



 

 

SEGON. Facultar l’Alcaldia perquè pugui signar tots els documents que siguin 
necessaris per executar aquest acord.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Figueras, breument. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  És simplement una qüestió de tràmit, doncs de que hi ha 
una de les activitats que hi havia al Mercat de Mar que s’ha donat de baixa i 
que el procediment determina que aquí s’hagi de portar en el Ple, i que també 
va en la línia de totes les accions que s’estan duent a terme per tal de 
dinamitzar tant els mercats municipals com estrictament el Mercat de Mar, en 
la línia de poguer doncs tornar a ocupar persones en aquest cas amb parades 
que puguin estar en desús. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, una qüestió.  Bé, això posa en evidència una problemàtica que és el 
funcionament del Mercat de Mar, el seu dinamisme, la capacitat que com a tal 
té.  Qüestió que ha estat certament recurrent.   
 
En tot cas, i aprofitant doncs el projecte d’obertura i de millora del pas sota via 
pel carrer Llibertat, que ha de suposar doncs evidentment un impuls al comerç 
concret d’aquest carrer i sobretot d’aquest mercat municipal, sí que 
demanaríem a la Regidoria de Promoció Econòmica que més enllà, o en el 
moment que es realitzin les obres, o en aquest procés, doncs realment 
intentéssim plegats treballar tècnicament i també de valoració política, doncs 
un projecte de dinamització, d’impuls d’aquell mercat, no? 
 
Segurament la realitat del pas sota via ja serà el millor detonant per 
dinamitzar-lo, però en tot cas segurament es necessitaran algunes coses més 
i crec que en aquest cas s’hauria de fer un esforç. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyora Sánchez.  Senyor Figueras. 
 



 

 

GERARD FIGUERAS 
 
Ben rebuda la proposta de la portaveu d’Iniciativa per Catalunya, i en el sentit 
doncs aquest informar-li, i també en podem parlar amb deteniment, doncs que 
conjuntament amb la Regidoria d’Urbanisme, evidentment estem ja intentant 
confeccionar aquestes obres del pas sota la via, perquè també siguin un 
element facilitador del trànsit de ciutadans, en el sentit de dinamitzar els 
comerços del carrer Llibertat i carrer del Gas i especialment el Mercat de Mar. 
 
També anunciar que fa poques setmanes doncs vam donar per culminada, o 
per inaugurada, diguem-ho aixís, un rentat de cara, unes obres d’intervenció 
de tot el que és tant la façana com el passadís que porta dintre del Mercat de 
Mar, bàsicament pintura, il·luminació, una mica de rentat de cara perquè sigui 
més atractiu també el fet d’entrar-hi, i finalment doncs que conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona, ja portem uns mesos tirant endavant uns cursos en 
els que una quinzena d’aturats de Vilanova i també de la comarca estan 
rebent informació en aquest cas per tal de poder gestionar diguem parades de 
mercats.  La idea és que quan finalitzin la formació puguem treure per a 
aquestes persones, amb algunes condicions potser un punt més preferents, la 
possibilitat que puguin gestionar alguna d’aquestes parades i per tant ells 
tinguin feina i també ajudem a dinamitzar aquests espais.  Gràcies, alcaldesa. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Figueras.  Si no hi han més paraules, passem a la 
votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, que és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
  16. DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS REFERENTS AL 

CARTIPÀS MUNICIPAL: 
 

• DECRET DE RESTITUCIÓ DE COMPETÈNCIES AL SR. 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 2012, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Atès que per Decret de l’alcaldessa de data 11 d’octubre de 2012 es va 
procedir a l’avocació temporal de les competències que ostentava el regidor de 



 

 

Salut i Convivència i a la delegació temporal de la signatura a favor del regidor 
Sr. MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO, en l’àmbit competencial de la 
Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana i específicament la potestat 
sancionadora. 
 
Atès que l’esmentat decret esmentava que tant l’avocació de competències 
com la delegació de signatura eren de caràcter temporal fins que durés el 
procés electoral de les eleccions autonòmiques. 
 
Atès que el procés electoral va finalitzar el dia 25 de novembre de 2012. 
 
Fonaments de dret 
 
Art. 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en relació amb la delegació de 
firma. 
 
Per tot això, 
 
R E S O L C : 
 
“PRIMER. Delegar al Sr. FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA les 
competències relatives a les regidories de Salut i Convivència, i que són les 
següents: 
 
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

propostes d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 
b) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions 

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

c) La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència i, específicament, la potestat sancionadora que inclou 
tots els actes administratius fins a la fermesa en via administrativa, per 
resoldre els procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles amb motor i seguretat vial, que siguin de competència municipal. 

d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a 
partir de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, 
d’acord amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació 
estigui prevista en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, 
sempre que l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i 
Contractació. 

e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 



 

 

f) La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació 
contractual, certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes 
de la seva competència. 

g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 

 
SEGON. Revocar la delegació de firma a favor del regidor Sr. MIQUEL ÀNGEL 
GARGALLO SERRANO, en l’àmbit competencial de la Regidoria de Seguretat 
i Protecció Ciutadana i específicament la potestat sancionadora que inclou tots 
els actes administratius fins a la fermesa en via administrativa, per resoldre els 
procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles amb 
motor i seguretat vial, que siguin de competència municipal, i atorgar-la al Sr. 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA. 
 
TERCER. Donar trasllat d’aquest Decret als interessats, així com ordenar la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i donar-ne compte al Ple i als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
 

• DECRET DE NOMENAMENT DE MEMBRES DE DIFERENTS 
COMISSIONS INFORMATIVES. 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 17 de desembre de 2012, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Relació de fets 
 
Atès que fruit de la substitució de la regidora ENCARNA GRIFELL MARTÍN pel 
Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, resulta necessari reorganitzar el 
cartipàs municipal pel que fa als membres de les diverses comissions 
informatives. 
 
Fonaments de dret 
 
Atesa la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Per tot això, 
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Nomenar els regidors del grup municipal del PSC que s’esmenten a 
continuació com a membres de les Comissions Informatives, segons el detall 
següent: 



 

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
Sr. JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, en substitució de la Sra. Encarna Grifell 
Martín. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS 
PERSONALS SECTORIALS 
 
Sr. GERARD LLOBET SÁNCHEZ, en substitució de la Sra. Encarna Grifell 
Martín. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
Sr. JOAN MARTORELL i MASÓ, en substitució del Sr. Joan Ignasi Elena i 
García. 
  
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LA CIUTAT 
 
Sr. MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO, en substitució del Sr. Joan 
Martorell i Masó. 
  
SEGON. Es donarà trasllat d’aquest Decret als interessats, als presidents/es 
de les Comissions Informatives i se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament.” 
 
 

• DECRET D’AVOCACIÓ TEMPORAL DE LES ATRIBUCIONS DE 
LA REGIDORA SRA. ARIADNA LLORENS GARCÍA. 

 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, el 
qual es transcriu literalment a continuació: 
 
Antecedents de fet 
 
I. Per Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2011 (publicat al BOPB de 5 de 
juliol de 2011), es va nomenar la Sra. Ariadna Llorens i Garcia regidora 
d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació, Infància, 
Adolescència, Gent Gran i Equitat, i se li van delegar les atribucions per a la 
gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit de competències de la 
Regidoria, en els termes que establia el propi Decret.  
 
II.  Amb motiu de l’absència de la Sra. Ariadna Llorens i Garcia s’han d’avocar 
de forma temporal aquestes competències, delegar-les en altres regidors i 



 

 

regidores i nomenar el seu suplent a la Presidència de la Comissió Informativa 
de Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 11 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; articles 
8 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de 
Catalunya; articles 43 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals; articles 21 i següents de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases del règim local; articles 52 i següents del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Per tot això,  
 
RESOLC: 
 
“PRIMER. Avocar temporalment les atribucions delegades a la Sra. Ariadna 
Llorens i García pel Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2011.  
 
SEGON. Delegar temporalment les atribucions per a la gestió dels assumptes 
de la Regidoria d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació, 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat en els àmbits que es relacionen a 
continuació, en els regidors i regidores següents: 
 
Tecnologies i Societat de la Informació: Sr. Miquel Àngel Gargallo Serrano 
 
Tegar:      Sra. Blanca Albà Pujol 
 
Neàpolis:      Sr. Gerard Figueras i Albà 
 
IMET:       Sra. Maria Josep Riba Huguet  
 
Equitat, Gent Gran, Infància i Adolescència:  Aquestes atribucions retornen 

temporalment a l’Alcaldia i 
seran exercides directament per 
la Sra. Neus Lloveras i 
Massana. 

 
TERCER. Aquesta delegació comporta, amb relació als respectius àmbits, la 
capacitat per dictar els corresponents actes administratius i les facultats 
següents: 



 

 

  
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 
propostes d’acord corresponents a l’àmbit de gestió delegada. 

 
b) Les relacions amb els òrgans representatius de les administracions 
públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització. 

 
c) La instrucció dels procediments sancionadors relacionats amb l’àmbit de la 
seva competència. 

 
d) L’adjudicació de contractes administratius i privats, i l’autorització i 
disposició de despeses quan el seu import no sobrepassi la quantitat a partir 
de la qual es confereix l’aprovació a la Junta de Govern municipal, d’acord 
amb les bases d’execució del pressupost municipal, i l’actuació estigui prevista 
en el pressupost dins l’àmbit de la seva responsabilitat, sempre que 
l’expedient no es tramiti a través del Servei de Compres i Contractació. 

 
e) La resolució dels expedients propis de les competències delegades 
mitjançant actes administratius. 

 
f) La notificació i trasllat d’informes dels serveis tècnics i administratius; 
trasllats i oficis de remissió a organismes oficials de documentació contractual, 
certificats, edictes, sol·licitud d’informes etc., en els assumptes de la seva 
competència. 

 
g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de les competències delegades. 
 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
QUART. Aquesta delegació serà efectiva i executiva a partir del dia de la 
presentació de la baixa laboral de la Sra. Ariadna Llorens García, i la seva 
vigència s’estendrà fins al moment en què es reincorpori a la seva activitat com 
a regidora de l’Ajuntament, sense perjudici de la potestat d’advocació 
d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
  
CINQUÈ. Designar el Sr. Gerard Figueras i Albà com a suplent de la Sra. 
Ariadna Llorens i García en la Presidència de la Comissió Informativa de 



 

 

Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials, durant tot el període 
de la seva absència. 
 
SISÈ. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província i 
donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, i als portaveus dels 
grups municipals.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Volen comentar algun d’aquests tres decrets?  Hi ha algú que vulgui demanar 
la paraula?  No?  Pues passem al següent apartat. 

 
 
  17. DONAR COMPTE DE DIFERENTS ACORDS ADOPTATS PER LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL: 
 
� DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL D’11 DE DESEMBRE DE 

2012, DE RENÚNCIA A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL 
CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT I DONAR PER RESOLT EL 
CONVENI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL 
CATALÀ DE L’ESPORT. 

 
“PRIMER. Renunciar a la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport 
en data 20 de juliol de 2010 i donar per resolt el conveni signat entre 
l’Ajuntament i el Consell Català de l’Esport en data 13 de març de 2012, en 
virtut del qual es regulaven les condicions i compromisos aplicables a 
l’atorgament d’aquesta subvenció. 
 
SEGON. Comunicar la renúncia al Consell Català de l’Esport. 

  
TERCER. Facultar la Sra. alcaldessa i la regidora d’Esports per a la signatura 
de tots els document que li siguin de referència. 
 
QUART. Donar compte al Ple del present acord.” 

 
� DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL DE 18 DE DESEMBRE 

DE 2012, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ INSTITUT DE 
REINSERCIÓ SOCIAL (FUNDACIÓ IRES) PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA I LA NO RENOVACIÓ DE LES 
ADDENDES DE SALUT I JOVENTUT. 

 



 

 

“PRIMER. Aprovar la resolució de l’addenda realitzada al conveni entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Fundació Instituto de la Reinserción 
Social (Fundació IRES) per a la realització d’activitats de prevenció de la 
violència masclista durant el curs escolar 2012-2013, amb efectes des del dia 20 
de desembre de 2012. 
 
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Instituto de la Reinserción Social 
(Fundació IRES) perquè en el termini de 10 dies pugui formular al·legacions. 
 
TERCER. Aprovar la no renovació de les addendes de Salut i Joventut per a 
l’any 2013. 
 
QUART. Notificar aquest acord a la Fundació Instituto de la Reinserción Social 
(Fundació IRES). 
 
CINQUÈ. Facultar l’alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi els 
documents que siguin necessaris per executar el present acord. 
 
SISÈ. Deixar sense efecte el pagament dels tallers pendents de realització a 
partir de la data de resolució de l’addenda. 
 
SETÈ. Donar compte del present acord a la propera sessió del Ple de la 
Corporació.” 
 
 
 
ALCALDESSA 
 
Crec que tot això s’ha comentat a Comissió Informativa. Volen fer algun 
comentari?  Sí, senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, breument, senyora alcaldessa.  Bé, sobre l’últim punt de donar compte de 
l’IRES, la fundació, el conveni amb IRES, dues coses: primer, demanar que 
s’intenti garantir el servei.  Sé que s’han fet esforços en aquest sentit i que per 
tant aquesta decisió que ve motivada per una situació més general, que és 
que les entitats del tercer sector a Catalunya doncs... en altres llocs també, 
però a Catalunya viuen moments d’incertesa econòmica, no tenen diners i han 
de rescindir contractes per determinats serveis, un d’ells precisament és 
aquest, i per tant lamentar que per una situació econòmica que s’està produint 
de no pagament a les entitats de forma adequada.  Ja no dic al dia, perquè 
això és impossible, però sí adequada, estan afectant a la gent que depèn del 



 

 

tercer sector i en aquest cas és l’IRES però segurament podríem conèixer 
altres situacions similars d’altres entitats. 
 
Per tant, lamentar això, demanar que es garanteixin els serveis i després que 
la situació proposada per garantir la situació de mantenir la persona, preguntar 
si també és possible plantejar-la per altres situacions com en el cas de les 
ludoteques. 
 
No cal que em contestin ara, perquè evidentment això és simplement un donar 
compte, però en un moment determinat doncs s’ha plantejat una solució que 
resol un problema que hi ha en aquest cas, però que potser també serviria 
aquesta situació per a d’altres i en canvi entenem que no s’ha pres aquesta 
decisió i per tant que se’ns expliquin els motius.  Més que res aclarir-los, no és 
que els exigim, eh?  Res més. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé. Continuarem parlant i fent el seguiment d’aquest tema de la Fundació 
IRES a Comisió Informativa, igual que també hem estat fent el seguiment de 
tota la problemàtica de les ludoteques que en tot cas sí que vull insistir que jo 
crec que s’han anat seguint els passos que jurídicament eren correctes, però 
continuarem parlant a les comisions com hem estat fent fins ara. 
 
 

MOCIONS D’URGÈNCIA 
 

 
ALCALDESSA 
 
Passem a l’apartat de mocions i en primer lloc hi han dos mocions d’urgència 
que el primer que hauríem de fer és votar la urgència.  Correcte, senyor 
secretari?   
 
I per tant el que s’hauria de fer és, per part dels grups presentants defensar la 
urgència.  La primera és una moció del Partit Socialista i d’Iniciativa per al 
manteniment dels llocs de treball del servei de neteja d’edificis i equipaments 
municipals.   
 
Senyor secretari.  Vostè primer llegeix la moció i llavorens... qui ho 
presentarà?  Iniciativa o el PSC?  Sí?  Senyor Escalas, eh?  Molt bé. 
 
Primer el secretari. 
 
 



 

 

SECRETARI  
 
Abans de votar la urgència, voleu tot l’acord que el llegim?  Sí? 
 
ALCALDESSA 
 
Primer expliquem la urgència, doncs, d’acord.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  Considerem que la urgència en aquest cas està 
plenament justificada, estem parlant d’una negociació que ha tingut lloc 
aquesta setmana, que a més a més s’ha de tancar en breu si el calendari 
segueix com és, i per tant estem parlant d’hores abans no hi hagi d’haver un 
acord, i considerem que òbviament el que proposem amb la moció és fixar un 
criteri per a l’Ajuntament respecte a la situació que no tindria sentit que 
esperés al Ple de febrer. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé. Obrim un torn de paraules per a aquest tema, senyor secretari?  O... 
com funciona això? 
 
SECRETARI 
 
Bueno, abans d’entrar en el fons lo que heu de fer és ratificar.  Potser es 
podria votar la urgència de les dugues, no?  De les dues conjuntament, si les 
introduïu dintre de l’ordre del dia i després ja, quan toqui... 
 
ALCALDESSA 
 
No, el que comentava és, un cop hi ha hagut aquesta presentació, cada grup 
haurà de posicionar-se per la urgència, entenc. 
 
SECRETARI 
 
Sí, bueno, com vulgueu.  
 
ALCALDESSA 
 
Hi ha alguna... algú vol fer alguna aportació?  No?  Bé, doncs posiciono el 
govern.  El govern votarem en contra de la urgència, perquè considerem que 
des del govern s’ha estat seguint la negociació i en aquests moments la 
negociació està seguint els passos previstos i per tant creiem que no hi ha 



 

 

necessitat d’aquesta urgència.  És a dir, creiem que la feina s’està fent, el 
govern hi ha estat a sobre i per tant no considerem que sigui necessària 
aquesta urgència. 
 
Sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, també per posicionar-nos sobre la urgència.  D’una banda creiem 
que efectivament és urgent debatre una moció d’aquestes característiques, 
perquè la resolució del conflicte que s’ha presentat, realment hi ha un conflicte 
laboral obert, doncs la seva resolució des d’aquest punt de vista és urgent, i 
per tant creiem que sí que és important que el Ple s’hi manifesti al respecte, 
no?  
 
Però hi ha un segon element que també considerem que és força important, i 
és que en aquests moments, en aquest temps, està havent-hi, és a dir, no 
està ni tancat ni s’ha de començar, sinó que està havent-hi una negociació 
entre l’empresa, els treballadors i el mateix Ajuntament, no?  I per tant, el fet 
de que el Ple municipal interfereixi en una negociació que s’està fent a tres 
bandes, creiem que no és positiu i que no és una fórmula que s’hauria 
d’adoptar per sistema.  No obstant això, insisteixo, com veiem que sí que hi ha 
una urgència per intentar resoldre aquest problema, el nostre grup s’abstindrà 
en aquesta votació. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Passem a la votació de la urgència d’aquesta primera moció.  
Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  Abstencions?  Per tant queda 
aprovada la urgència amb els vots a favor del Partit Socialista, Iniciativa, la 
CUP, el vot en contra del govern i l’abstenció del Partit Popular. 
 
Es vota la urgència de la moció presentada per ICV i el PSC, la qual s’aprova 
amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 12 vots 
   Vots en contra: CIU = 7 vots 
   Abstencions: PP = 3 vots 
 
 
ALCALDESSA 
 
Passem, per tant, a la següent moció de la CUP i demanem que ens expliquin 
el motiu de la urgència, que suposo que serà... 



 

 

 
MARC FONT 
 
Sí, bé, la moció que presentem doncs intenta solucionar el mateix problema 
de fons de la moció de la qual acabem d’aprovar la urgència. Tot i que els 
acords són diferents planteja segurament una solució un pèl diferent, i bé, 
creiem que la urgència està més que motivada, avui hi han hagut reunions, 
demà hi ha una reunió en la qual hi ha sobre la taula quinze acomiadaments, 
per tant al proper Ple no té cap mena de sentit i entenem que l’únic moment 
en què té sentit parlar això és en el Ple d’avui, i per tant doncs demanem el 
vot favorable a la urgència d’aquesta moció. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  El posicionament del govern és el mateix que en la moció anterior.  
Nosaltres creiem que ja s’està fent la negociació que s’ha de fer per les vies 
pertinents, i per tant votarem en contra també.  Hi ha algun posicionament 
més?  Sinó passem a la votació. 
 
Vots a favor de la urgència?  Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova amb els 
vots a favor del Partit Socialista, Iniciativa i la CUP, l’abstenció del Partit 
Popular i els vots en contra del govern.   
 
Es vota la urgència de la moció presentada per ICV i el PSC, la qual s’aprova 
amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 12 vots 
   Vots en contra: CIU = 7 vots 
   Abstencions: PP = 3 vots 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, jo proposaria, normalment ho fem al final, però donat que hi han 
diverses, bastantes treballadores presents i que porten rato moltes d’elles de 
peu, proposo que passem a davant les mocions i comencem per aquestes 
mocions.  D’acord?  Molt bé, doncs. 
 
Jo les faria per separat, perquè els acords són diferents, eh?  Tot i que el fons 
de la moció és... bueno, podem fer l’exposició conjuntament i... digui’m, senyor 
Font. 
 
MARC FONT 
 
Des de la CUP demanaríem que es fes per separat. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Per separat, oi que sí?  És que jo crec que no és el mateix, eh?  Per tant, fem-
ho per separat.  
 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA D’ICV i DEL PSC PER AL MANTENIMENT DELS 
LLOCS DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
 
La concessió del servei de neteja dels edificis i locals municipals va ser 
aprovada al Ple del desembre de 2012. En aquell moment, a preguntes del 
grup municipal del PSC i davant del qüestionament del grup municipal d’ICV, 
l’alcaldessa va assegurar que no hi hauria cap impacte sobre els contractes 
de les treballadores i dels treballadors que presten el servei.  
 
Al cap d’una setmana, l’empresa adjudicatària va anunciar l’acomiadament de 
21 persones que es farien efectius immediatament.  
 
Malauradament hem vist en l’últim mes com l’empresa ha actuat en contra del 
que inicialment s’havia anunciat per part del govern municipal en aquell Ple, 
que no afectaria a la plantilla en forma d’acomiadaments.  
 
La mobilització de les pròpies treballadores i treballadors i sindicats ha obligat 
a l’empresa a obrir un procés de negociació, durant el qual ja s’han perdut cinc 
llocs de treball i les propostes que aquesta ha posat sobre la taula van en 
direcció radicalment contrària al compromís expressat per l’alcaldessa en el 
Ple mencionat.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV i el Grup Municipal del PSC proposen al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Garantir que no es perdi cap lloc de treball més de l’empresa 
adscrita al servei de neteja de les dependències municipals i escoles 
públiques de Vilanova i la Geltrú, ni es carregui el cost de la reducció sobre les 
retribucions de les treballadores i treballadors i les seves condicions laborals.  
 
SEGON. Garantir que la negociació no afectarà a les condicions de neteja i 
higièniques dels equipaments municipals, especialment centres escolars, 
esportius i mercats públics.” 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Comencem per la moció del PSC i el senyor Escalas ens farà l’exposició. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, alcaldesa.  La moció que presentem conjuntament els grups del PSC 
i Iniciativa per Catalunya Verds és bàsicament fruit de la situació que estem o 
que hem viscut en les últimes setmanes i sense voler fer un anàlisis cronològic 
de les coses, parteix del Ple, no el del 24 sinó l’ordinari anterior, el de 
desembre, on precisament discutint la plica i després d’una discusió dialèctica 
hi va haver un... i en aquest cas el nostre grup va fer una abstenció 
condicionada i va quedar clar, i en l’acta estarà recollit, una abstenció 
condicionada i entenent que no es veuria afectat cap lloc de treball, 
precisament per aquesta nova... per aquest nou contracte, la nova prestació. 
 
Des del dia 3 de desembre, pocs dies després ja ens vem trobar que el que es 
proposava eren 21 acomiadaments, després de que hi hagués el compromís 
per part del govern de que no hi hauria cap acomiadament i que no es perdria 
cap lloc de treball.  Posteriorment, i fins arribar a aquesta setmana, ja n’hi ha 
cinc, són cinc contractes temporals que ja no estan en aquests moments 
prestant-se i per tant són cinc llocs de treball que ja s’han perdut, i tot i 
manifestar el govern aquest compromís en què no es perdés cap lloc de 
treball en les negociacions amb l’empresa, ens assabentem que el que hi ha 
sobre la taula és un document per eliminar quinze llocs de treball més. 
 
Per tant, òbviament la situació és alarmant i considerem imprescindible que hi 
hagi un posicionament.  La preocupació és evident per part de les 
treballadores i els treballadors, perquè hi havia un compromís, però la realitat 
sembla anar per un altre camí i això és el que estem veient dia a dia.  I a més 
a més perquè ens posaria, si l’empresa entén que ha de complir o que 
compleix en aquestes condicions, amb un servei que el prestarien, que 
passarien a prestar-lo dels 73 treballadors que hi ha a la llista que va 
presentar l’empresa en el moment de la plica, a 45 treballadors, si es fes 
efectiva la proposta que fa l’empresa a les treballadores.  Per tant, tenim 
pèrdua de llocs de treball, que ja s’han produït, és a dir, no cal esperar 
aquests quinze o aturar aquests quinze, sinó que són aquests cinc més que ja 
s’han perdut, i a més a més, clar, un plantejament per part de l’empresa que 
és això, que es passarà de 73 treballadors que presentava la pròpia empresa 
en llista, a 45, que és una disminució del servei bastant considerable. 
 
A més a més volíem, per tant, deixar clar que no creiem que () no pot ser i 
s’ha de garantitzar que no es perdi cap lloc de treball, i a més a més que no 
afecti a les condicions de treball, perquè malauradament, i per molt que soni 



 

 

retòric, la realitat és que hi ha un discurs per part de les administracions que 
ens hem d’estrènyer el cinturó i és veritat que les coses segurament no són 
com en altres temps.  Tots hem de posar o hi hem de contribuir de 
determinada manera, però la realitat és que estem contractant amb empreses 
que ni per volum, ni per resultat, ni per capacitat financera, en realitat crec que 
ha d’exigir que aquest esforç el faci un altre, que són les treballadores i els 
treballadors amb els seus sous i amb una part proporcional del seu sou, que 
és bastant considerable. 
 
Per tant, hi ha una desigualtat en aquest procés negociador que creiem que 
l’Ajuntament, com a part implicada, ha de poder garantitzar.  No estem per tant 
disposats a que l’esforç recaigui sempre en els mateixos i que els hi afecti 
directament a les condicions laborals i retributives, per això aquesta segona 
part de la moció.   
 
El que volem, i veurem, perquè hi ha hagut una proposta de transacció per 
part del govern, d’afegir “tret que hi hagi un acord en un altre sentit amb els 
treballadors” en el punt primer.  Per tant, és dir que només afectaria, i vull que 
quedi clar perquè així ho entenem, per tant, que només en el cas que els i les 
treballadores hi estiguin d’acord, podrem parlar d’algun tipo de modificació de 
condició laboral.  Només en aquest cas es podria produir.  Si així tenim l’acord 
del govern, el suport del govern, doncs l’agraïm, i agrairem encara més que 
aquest suport no es quedi només aquí, sinó que per evitar situacions que 
potser hem viscut ja en altres moments, no quedi aquest suport només en 
aquesta sala, que puguem resoldre positivament aquesta situació i recordant 
una vegada més que ja s’han perdut llocs de treball.  Per tant, aquest debat 
d’alguna manera respecte el compromís del dia 3 de desembre, ja hi arribem 
tard.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, el senyor Escalas, tal com li he dit, tal com hem estat parlant abans, 
afegint el que “tret que hi hagi un acord”, jo crec que això el que fa, el que 
reflecteix és el que està passant.  Precisament va ser aquest govern municipal 
que, en veure la problemàtica que es produïa a resultes de la nova plica, va 
posar en marxa i va d’alguna manera pregar a l’empresa que posés en marxa 
aquest procés negociador.  Com vostè sap, hi havien unes cartes 
d’acomiadament sobre la taula que van ser retirades immediatament el dia 
que el govern va saber-ho.  Hem estat en tot moment en contacte amb els 
representants dels treballadors, i crec que el que vostès estan presentant en 
aquesta moció és el que estem fent en aquests moments i el que s’ha estat 
fent durant totes aquestes setmanes.  Jo crec que les sensibilitats i l’estar-hi a 
sobre per part del govern ha estat constant. 
 



 

 

A part li voldria rectificar una expresió, perquè crec que s’han de cuidar.  Quan 
es va explicar la plica es va parlar de mínim impacte en llocs de treball, i això 
és el que hem estat dient aquests dies.  Tot i així, com saben les treballadores 
i tal com està anant la negociació, s’està anant bastant més enllà, per tant en 
la línia del que vostès presenten.  Per aquest motiu, el que presenten és el 
que s’està negociant, és el que el govern municipal està seguint i està vetllant 
amb tot aquest procés.   
 
Creiem que no és bo -ho torno a dir, ho he dit abans- que en aquests 
moments això vingui al Ple.  Jo crec que haguéssim tingut que deixar les 
coses que anessin per la via de la negociació, perquè aquesta crec que és la 
manera d’abordar conflictes laborals, via negociació, per tant no crec que sigui 
positiu que al Ple municipal avui tractem aquest tema, però com que la moció 
que presenten, afegint-hi la transaccional que els hi hem dit, de fet diu el 
mateix que s’està fent i és la via per la qual s’està portant la negociació, amb 
la transaccional el govern municipal hi donarà el vot favorable. 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No és per reiterar la intervenció que ja s’ha fet, perquè era conjunta.  En tot 
cas simplement doncs davant de la resposta que ha fet el govern d’aquesta 
moció, no es va dir mínim impacte de llocs de treball.  En tot cas a una 
pregunta que va fer el Partit Socialista i en tot cas l’alcaldesa va dir que hi 
havia la voluntat de que no s’afectessin els llocs de treball.  No és mínim 
impacte, és diferent.  Però no entrarem en semàntica, perquè en aquests 
moments hi ha hagut impacte.  Hi han cinc treballadores que en aquests 
moments no estan i per tant ja hi ha hagut un impacte i per això la urgència, 
perquè tal i com van les coses, i quan nosaltres alertàvem i per això vam votar 
en contra de l’adjudicació en aquell moment, i ens deia el govern que hi havia 
un nombre d’hores de reducció importantíssim i això és evident que afectaria, i 
dèiem el nostre grup: segur que afectarà a llocs de treball.  I en aquest Ple, 
des del govern ens deien que no hi hauria afectació de llocs de treball.  I avui 
veiem que després d’una setmana hi ha afectació de llocs de treball perquè en 
aquests moments no es renoven els temporals, i ho sento, el servei i això és 
afectació de llocs de treball.   
 
El 15 de juny del 2012 la plantilla era de 73 treballadores, avui no és la 
mateixa plantilla.  I per tant hi ha hagut una afectació de llocs de treball.  I en 
tot cas el compromís que varem entendre del govern municipal és que 
treballaria en la línia de que no hi hagués cap afectació de cap lloc de treball.  
Per tant, aquesta era la necessitat de la urgència i de que hi hagi un acord 



 

 

ferm de treball en aquest sentit.  Volia matitsar aquestes afirmacions que feia 
vostè i que en tot cas ara deia que va dir “mínim impacte”.  
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, revisarem les actes, eh? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No la tenim encara aquesta acta, però la mirarem.  
 
ALCALDESSA 
 
I tant!  I en tot cas, senyora Sánchez, no cal entrar en detall, però oi que vostè 
sap que estem ajustant el pressupost municipal?  Oi que vostè sap que el 
govern ha dit en tot moment que això es farà vetllant pel mínim impacte en 
llocs de treball?  Això és el que he repetit per activa i per passiva, i això és el 
que estem fent.  I el que vostè ara està dient que amb aquesta moció fa, és el 
que està negociant el govern municipal des de fa setmanes, i ha estat molt a 
sobre de l’empresa i ha estat molt a sobre de la negociació.  Per tant, l’únic 
que dic és que no calia aquesta moció, perquè creiem que estem interferint en 
una negociació que estava anant com havia d’anar, entre l’empresa i els 
treballadors amb la supervisió de l’Ajuntament, com ha de ser en el cas d’una 
empresa que treballa per a l’Ajuntament.  Això és l’únic que li volia dir. 
 
Fem una segona ronda i li passo al senyor Font, i llavors si de cas farem una 
segona ronda. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Bé, en tot cas després defensaré la postura de la CUP, que 
creiem que facilitaria molt les coses aquí si no tinguéssim una empresa 
intermediària al mig i una empresa privada que gestiona tot això, i en tot cas 
fos el mateix Ajuntament, i per tant poguéssim negociar l’Ajuntament amb els 
treballadors i ens estalviéssim un benefici empresarial aquí al mig. 
 
Però bé, en tot cas entrant en el que planteja aquesta moció i amb el que s’ha 
dit, sobretot, hi ha una cosa que des de la CUP no entenem, que és què ha 
passat amb aquesta plica?, com s’ha fet aquesta plica?, com es presenta 
l’empresa amb aquesta plica i hi han 73 treballadors?, de cop resulta que 
només n’hi han 60 perquè ja s’han fet fora a 6 temporals, després resulta que 
l’empresa planteja baixar fins a 45, que l’Ajuntament en cert moment accedeix 
a pujar el que pagarà pel conveni, i aquí creiem que hi ha hagut, hi ha un 



 

 

desgavell, hi ha alguna cosa aquí al mig que ha fallat i que ha fallat de manera 
molt important. 
 
Per altra banda, quan es parla de mínim impacte en llocs de treball, 21 de 73 
doncs com a mínim, mínim, al nostre entendre no ho és.  I a més a més, quan 
s’està plantejant de reduir aquests acomiadaments, aquests 21 –per les dades 
que nosaltres tenim ja n’hi han 6 que eren temporals, el PSC plantejava 5, és 
igual-, en tot cas en quedarien 15 o 16, el que es planteja, el que l’empresa 
posa sobre la taula és que perdin un complement de la seva nòmina que 
representa més del 15% del seu sou, d’uns sous que segurament és dels 
treballadors que treballen directa o indirectament per a l’Ajuntament més 
baixos que tenim en aquesta ciutat, i estem anant a retallar precisament un 
15% d’aquells que treballen per a la ciutat que menys cobren.   
 
Entenem que la situació és complicada, que segurament tots hem de fer 
esforços, però home, plantejar esforços aquells a qui ja valorem menys les 
seves 40 hores, aquells que tenen la sort de fer 40 hores, doncs home, la 
veritat és que ens sembla excessiu.  I sobretot això, no?, aquest plantejament 
que ells estan disposats a rebaixar part d’aquest plus que estan cobrant i des 
de l’empresa es reitera que no, que el 100%, que aquests 130 i escaig euros 
amb sous de menys de 1000 euros.  Doncs la veritat, des d’aquest grup 
municipal donarem suport a aquesta moció, però és que fins i tot, encara que 
les treballadores i entenem que puguin arribar a un acord i es puguin arribar a 
treure tot aquest plus, tot i així aquest grup municipal no hi estarà d’acord i 
seguirà treballant per intentar que això es solucioni.  No n’hi ha prou amb que 
una empresa i els treballadors es posin d’acord, perquè la situació pot seguir 
sent injusta igualment.  Amb la situació actual estem posant entre l’espasa i la 
paret uns treballadors; doncs home, això no vol dir que l’acord final sigui just, 
encara que el firmin. 
 
Per tant, entenem que aquí hi ha un greu problema, que en el tema de la plica 
per alguna banda s’ha fallat.  Que l’empresa no s’està comportant entenem de 
bones formes, i per tant, tot i que no és la nostra solució òptima, doncs 
votarem a favor de garantir que no es perdi cap lloc de treball i de garantir que 
no afectarà, com a mínim de la manera que s’està demanant, a les condicions 
de treball de totes aquestes persones.  Gràcies. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyor Rodríguez. 
 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Tres qüestions.  Un element transversal de tot aquest debat és la 
sorpresa, no?  La primera sorpresa la notícia que rebem a través de les 
treballadores de que l’empresa vol acomiadar 21 dels 73 
treballadors/treballadores que té l’empresa, cosa que no lliga amb el mínim 
impacte... ja donem per bo el mínim impacte en llocs de treball del nou plec de 
condicions.  En aquest sentit, i sense que serveixi de precedent, coincidim 
amb la CUP en el seu plantejament.  No entenem que 21 sobre 73 es pugui 
considerar un mínim impacte, no?  Per tant, primera sorpresa. 
 
Segona sorpresa -l’hem manifestada en la urgència- és el fet que quan hi ha 
una negociació latent, que no és que la negociació sigui a futur o sigui a 
passat, sinó que està tenint lloc en aquests mateixos moments temporals, no 
ens sembla massa oportú tenir un debat d’aquestes característiques en el Ple, 
perquè això al final acaba incidint evidentment sobre la negociació, i per tant la 
negociació es veu coaccionada d’alguna manera per elements tercers i 
externs d’alguna manera als elements o a les parts que negocia.   
 
Però encara hi ha un tercer element de sorpresa, que és que l’equip de govern 
dugués a terme el plec de condicions en aquestes condicions, sense sapiguer 
exactament quin era l’impacte que aquestes mesures tenien sobre la plantilla 
de l’empresa.  Dic sense saber-ho, perquè estic convençuts de que si vostès 
ho haguessin sabut exactament, vostès ho haguessin compartit amb la resta 
de grups de l’oposició.  I això em comporta arribar a una reflexió final: que no 
és la primera vegada que els hi fem aquesta reflexió.  En el sentit de 
recorda’ls-hi, jo crec que vostès ho recorden cada dia, perquè són vostès els 
primers que ho pateixen, que vostès no tenen un govern amb una majoria 
suficient que li garanteixi que en els plens es puguin aprovar tots aquests 
acords que vostès volen, i per tant això els exigeix un exercici de 
transparència –no voldria dir que no hi ha hagut transparència, eh?-, però sí 
que hauran d’entendre que a partir de trobar-nos en situacions d’aquestes, 
com a mínim el nostre grup serà més recelós quan vostès utilitzin expresions 
que no són exactes i científiques, no?  Vull dir, si vostès tornen a plantejar el 
“mínim impacte”, els hi demanarem que quantifiquin què és el que entenen  
vostès per mínim, perquè sinó després ens podem trobar en aquestes 
circumstàncies. 
 
Jo crec que aquesta és una reflexió que val la pena que interioritzem tots bé 
quina és la situació per tal d’intentar evitar que ens trobem amb sorpreses com 
la que ens hem trobat en aquest cas i per tant que no es puguin repetir, més 
tenint en compte que en aquests moments estan en negociació altres 
contractes de serveis públics de la ciutat que poden tenir després la seva 
concreció amb una modificació de les concessions, i que per tant poden tenir 



 

 

també efectes sobre treballadors o sobre les condicions amb les quals es 
presten determinats serveis públics. 
 
Dit tot això, i vist que hi ha l’acord, o l’afegitó, en la moció de respectar l’acord 
que hi pugui haver entre treballadors i empresa amb l’acord de l’Ajuntament, hi 
donarem suport. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Rodríguez.  Per tancar jo voldria afegir que com a 
màxima responsable sempre he assumir, assumeixo i assumiré la 
responsabilitat de tot el que es fa a la casa.  Per tant, assumeixo 
personalment que si alguna cosa no s’ha gestionat prou bé amb aquesta plica, 
evidentment és responsabilitat meva.   
 
Pel que fa a l’expresió “mínim impacte”, evidentment 21 no són mínim 
impacte.  Per aquest motiu, des del moment que vam saber que eren 21 vam 
posar-nos enmig i vam parar els acomiadaments, com vostès saben. 
 
Com hem arribat a aquesta situació?  Per què això ha funcionat així?  En tot 
cas s’haurà de mirar què hem fet malament, ja he dit abans assumeixo 
totalment la responsabilitat perquè sóc la màxima responsable, però bé, el que 
sí que voldria deixar clar que crec que si alguna cosa a aquest govern no se li 
pot retreure és falta de transparència, perquè jo crec que la transparència i el 
diàleg sempre, sempre ha estat present i jo crec que això no se’ns pot 
retreure. 
 
Que les coses no es fan sempre bé del tot?  Això ho puc compartir i si hi ha 
alguna cosa que has fet malament evidentment n’assumeixo la responsabilitat 
i buscarem la manera de millorar-ho a partir d’ara. 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Poguer, poguer, es pot, i es pot estar d’acord o no, diguem-ne, no?, però la 
visió de les coses sempre és subjectiva, no?  I per tant en aquest sentit –ho 
dic per l’última intervenció amb relació a si se li pot retreure o no al govern- és 
una apreciació subjectiva del govern en el sentit de que creu que no se li pot 
retreure. 
 
Però més enllà d’això, perquè ha sortit un tema un parell o tres de vegades, 
amb relació de si és bo o no que al mig d’una negociació d’una empresa i 
d’uns treballadors, es posi el Ple municipal enmig.  I probablement des del 



 

 

punt de vista objectiu doncs no, lo normal seria que les empreses i els 
treballadors negociessin, sempre que ho facin en peu d’igualtat, és a dir, 
sempre que sigui una negociació en la que no hi ha un abús de posició 
dominant, per utilitzar un terme que s’utilitza per la competència, no?  Però 
sempre que no hi hagi un abús de la posició de força d’una de les parts d’una 
forma brutal.   
 
Perquè clar, ben bé negociar no és negociar dir “o despedim a 15 o et treus el 
plus”, que suposa com deia el senyor Font, 150 euros, més o menys, respecte 
un sou de 950 a jornada de 40 hores.  És quan un sap que s’està posant 
sobre la taula això, és a dir, o se’n van 15 al carrer o et baixes el plus de 150 
euros, que suposa un 15% a gent que guanya 950 euros a 40 hores, és quan 
crec que sí que té sentit que l’Ajuntament, que és el titular del servei, 
intervingui.  I l’Ajuntament és el govern, però també és el Ple municipal.   
 
I respecte aquesta situació és raonable, des del meu punt de vista, que 
l’Ajuntament es posicioni en el sentit de dir: no hi ha d’haver afectació de llocs 
de treball, no hi ha d’haver afectació al salari de les persones, i si en el peu 
d’igualtat que permet aquesta moció s’arriben a acords, fantàstic, però que no 
hi hagi aquesta posició de força tan desproporcionada entre uns treballadors 
que només tenen dos opcions i que la setmana passada se’ls hi va dir 
textualment per part de l’empresa que no tenien més opció que contestar si sí 
o si no.  Si es treien el plus de 150 o sinó anaven 15 a fora el dilluns.  Perquè 
naturalment això no és una negociació, estarem d’acord, no és una 
negociació, és una altra cosa.  I en aquest sentit és veritat el que s’afirma de 
que les negociacions han de transcórrer en clau d’empresa-treballadors fins 
que s’arriba a una posició en la que la discriminació i la posició de la diferència 
entre uns i altres és tan enorme en el que sí que el titular del servei ha de 
marcar posició.  
 
Volia intervenir amb relació a aquesta qüestió. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Jo crec que les posicions han quedat clares i, senyor Elena, em 
permetrà, igual que vostè creu que algunes de les coses que jo he dit són 
opinables, algunes de les que diu vostè jo també, eh?   
 
Molt bé, per tant passem... sí, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
M’havia semblat que estàvem pendents de la segona ronda, però jo la vull... 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Com que ningú l’havia demanat... 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, però jo sí que la vull aprofitar.  En la meva intervenció suposo que s’han 
fixat que quan he citat “transparència” he dubtat.  Perquè no pretenia acusar el 
govern de manca de transparència, però he dubtat.  He dubtat per una cosa, 
perquè nosaltres estàvem convençuts que quan l’equip de govern fa un nou 
plec de condicions amb una rebaixa tan substancial del preu del servei, té 
quantificat quin és el mínim impacte, però el que vostè m’acaba de dir, vostès 
van fer un plec de condicions sense tenir quantificat si l’impacte realment era 
mínim o no.  Per tant, li accepto l’esmena, no acuso el govern de manca de 
transparència, però sí que els hi demano rigorositat en la reforma i en la 
revisió de les concessions de serveis públics.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  La senyora Sánchez m’havia demanat la paraula abans i... 
no?  D’acord. 
 
Ara sí que acabem aquesta ronda.  Passem a la votació de la moció.  Vots a 
favor amb la transaccional incorporada?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la transacció incorporada, la qual s’aprova per 
unanimitat dels presents (22 vots a favor). 
 
 
El text finalment aprovat és el següent: 
 
“PRIMER. Garantir que no es perdi cap lloc de treball més de l’empresa 
adscrita al servei de neteja de les dependències municipals i escoles 
públiques de Vilanova i la Geltrú, ni es carregui el cost de la reducció sobre les 
retribucions de les treballadores i treballadors i les seves condicions laborals, 
tret que hi hagi un acord en un altre sentit amb els treballadors.  
 
SEGON. Garantir que la negociació no afectarà a les condicions de neteja i 
higièniques dels equipaments municipals, especialment centres escolars, 
esportius i mercats públics.” 
 
 
 



 

 

MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP PER AJORNAR L’ENTRADA EN VIGOR 
DEL NOU CONTRACTE DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I LA 
REALITZACIÓ D’UN ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ D’AQUEST 
SERVEI 
 
Durant l’any 2012 es va presentar el plec de condicions per al nou contracte 
de neteja dels edificis municipals a Vilanova i la Geltrú. El nou contracte, tot i 
que incloïa els edificis de l’anterior contracte més aquells en els que la neteja 
es gestionava directament des de l’IMET suposava un import substancialment 
inferior a la suma dels dos contractes de neteja anteriors. 
 
L’equip de govern, en vàries ocasions i a preguntes de diferents representants 
de l’oposició, ha manifestat que la rebaixa del contracte global no afectaria de 
manera important ni la qualitat del servei, ni les condicions laborals de les 
treballadores, i que no posaria en perill un nombre significatiu de llocs de 
treball, i menys aquells que eren indefinits. 
 
La realitat, però, ha estat una altra. Des de l’empresa SELSA, guanyadora de 
la concessió en qüestió i propietat de l’empresa espanyola de construcció 
Fomento de Construcciones y Contratas, es va començar a negociar amb les 
treballadores partint de la base que s’havien d’acomiadar 21 treballadores, 6 
de temporals (que ja han estat acomiadades) i 15 d’indefinides. Durant les 
negociacions, des de l’empresa s’ha demanat a les treballadores que havien 
de renunciar a part dels seus complements salarials si volien evitar alguns 
dels acomiadaments. Per altra banda, sembla que l’equip de govern ha 
mostrat la seva disposició a augmentar el valor del contracte a canvi de 
minimitzar els acomiadaments, mentre que en canvi, des de l’empresa s’han 
negat en tot moment a reduir part del seu benefici empresarial. 
 
Avui dilluns era la data límit fixada per l’empresa per negociar amb les 
treballadores, ja que el proper dia 1 de febrer entra en vigor el nou contracte, 
però finalment les parts s’han emplaçat a una última reunió demà. 
 
Des del nostre grup municipal entenem que la privatització de serveis bàsics i 
essencials de Vilanova, i de la majoria de viles i ciutats dels Països Catalans, 
està provocant una disminució de la qualitat d’aquests serveis, de les 
condicions laborals dels treballadors i del control dels consistoris sobre serveis 
bàsics per als municipis. A més, la majoria d’empreses concessionàries 
d’aquests serveis són les grans constructores que han fomentat i s’han lucrat 
de la bombolla immobiliària i que ara veuen tots aquests serveis essencials 
com un nou negoci lucratiu, en la majoria de casos en detriment de les 
condicions laborals dels seus treballadors i de la qualitat del servei. 
 



 

 

Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de 
Vilanova i la Geltrú, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
“PRIMER. Ajornar l’entrada en vigor del nou contracte de neteja de les 
dependències municipals fins al dia 1 de març, per donar més temps a 
l’empresa i a les treballadores per arribar a un acord, o bé hi hagi temps per 
plantejar la municipalització del servei. 
 
SEGON. Exigir a l’empresa SELSA que, tenint en compte el primer acord, aturi 
els possibles acomiadaments de les treballadores. 
 
TERCER. Fer un estudi exhaustiu i de forma urgent durant les properes dues 
setmanes on es valorin els costos i beneficis que suposaria, tant per a aquest 
Ajuntament com per a les treballadores i la pròpia qualitat del servei, la 
municipalització de la neteja de les dependències municipals. 
 
QUART. Demanar als serveis jurídics de l’Ajuntament un estudi jurídic sobre la 
possibilitat de rescindir el contracte amb Selsa per incompliment de les 
condicions de la plica.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Passem ara a la moció de la CUP, que el senyor Font primer ens presentarà. 
 
MARC FONT 
 
Ha de llegir el secretari o...?  Ha de llegir els acords, no? 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, és veritat, és correcte. 
 
SECRETARI 
 
El que passa és que em farà falta la transaccional, si ho hem de llegir 
correctament. 
 
MARC FONT 
 
Bé, en tot cas presentem l’original i el govern ja farà la presentació. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Sí, presentin l’original i després ja parlarem de quines transaccions hi afegim, 
eh? 
 
MARC FONT 
 
Bé, una mica la moció que presentàvem nosaltres i que han estat simultànies, 
de fet ni nosaltres sabíem que el PSC i Iniciativa estava presentant, ni ells que 
l’estàvem preparant nosaltres.  Intentem anar una mica més lluny a l’arrel del 
problema i entenem l’arrel del problema és a que serveis que es presten en 
aquest Ajuntament, serveis que són necessaris, que són imprescindibles, com 
la recollida de la brossa, la neteja viària, la jardineria, la neteja de serveis 
municipals o la gestió de les ludoteques, dels centres cívics, que totes 
aquestes gestions estiguin privatitzades. 
 
Nosaltres ens hem oposat sempre a la gestió privada de tota aquesta mena 
de serveis i creiem que el fet que es gestionin públicament evitaria casos com 
els que avui estem tractant.  En algunes sempre es donen arguments, per 
exemple, en recollida de la brossa que hi ha una maquinària molt cara, que 
s’han de fer unes rèndings, que és complicat per a la tresoreria municipal, 
però resulta que per exemple avui estem parlant d’un servei del qual més del 
90% és mà d’obra.  O sigui, no tenim una inversió, estem pagant a una 
empresa una quantitat important, perquè només fa falta fer els números dels 
treballadors, ara que els tenim gairebé tots, imaginar quina pot ser la despesa 
en material de neteja i poc més, i saber el que està pagant l’Ajuntament, i 
veiem doncs home, que el benefici de l’empresa és important, i no entenem 
que una empresa privada hagi de cobrar aquests diners que podrien anar o 
directament als treballadors, o repartits entre treballadors i Ajuntament, per un 
servei que ben bé encara no entenem quina és la seva importància per estar 
cobrant, és igual, cent, dos-cents mil o el benefici que tingui aquesta empresa. 
 
Per tant, des de la CUP entenem que si el control és municipal podem 
controlar molt millor la qualitat d’aquest servei, podem fer la gestió 
directament, podem negociar directament amb els treballadors, i no ens 
passarien coses com el que ens ha passat, que resulta que fem una plica, 
reduint 300.000 euros, parlem de reduir 30.000 hores i des d’una empresa 
se’ns diu, perquè entenc que l’Ajuntament quan ho diu és perquè l’empresa ho 
haurà explicat, que no afectarà significativament els treballadors. 
 
Per tant entenem que l’única manera és que aquests serveis estiguin 
municipalitzats i que per tant sigui l’Ajuntament qui sigui el que presta el servei 
a la ciutat. 
 



 

 

Per altra banda, doncs home, ens imaginem que hi deu haver algun sentit.  
L’únic que se’ns pot ocórrer a nosaltres això, no diem que sigui la voluntat 
d’aquest Ajuntament o l’únic interès que es pot tenir a que es presti de manera 
privada, és que hi hagi una explotació laboral que no es veu amb cor de fer 
una administració pública.  Sinó, home, a mi m’agradaria que des del govern 
ens expliquin quins són els arguments per donar aquest servei a concessió 
privada.  Nosaltres no els veiem i no els sabem entendre.  I per tant, a no ser 
que sigui aquest, tenir un altre que fa una negociació diguem més de males 
formes, com la que estaven plantejant, no?, que posen sobre la taula “o 
quinze al carrer o et baixes un 15% del sou”, i això un Ajuntament... és 
complicat que un Ajuntament s’atreveixi a fer-ho.  Per tant, l’única justificació 
que hi veuríem i que per tant la CUP no entraria en cap moment a justificar-ho 
per això, seria aquest fet de negociar la baixa amb els treballadors.   
 
Per tant, el que plantegem nosaltres amb la moció és que s’endarrereixi 
l’entrada en vigor del nou contracte i que per tant s’allargui els plaços de 
negociació entre empresa i treballadors.  Que SELSA aturi immediatament els 
acomiadaments en cas de que demà no s’arribi a un acord, com que s’allarga 
d’aquest termini possible de negociació, doncs que no es fagi cap 
acomiadament.  I per altra banda posem deures a l’Ajuntament, que és fer un 
estudi de la possibilitat de que aquest servei es gestioni públicament i des de 
l’Ajuntament.  Per tant, fer un estudi de tots els diners que ens estalviaríem, de 
quins podrien ser els sous resultants dels treballadors pagant el mateix que 
estem pagant, i que es fagi un estudi jurídic per saber si legalment podem 
rescindir aquest contracte. 
 
Nosaltres entenem que si l’empresa ens va presentar una plica amb 73 
treballadors i pretén fer-la amb 50, entenem que és un incompliment d’aquesta 
plica, que –no ho oblidem- al final l’objectiu d’això, de tot plegat, és tenir les 
escoles netes, és tenir l’Ajuntament net i és tenir un servei de qualitat.  
Nosaltres creiem que amb les condicions que està plantejant l’empresa això 
no és possible i per tant creiem que aquest Ajuntament ha de tenir maneres 
legals, com s’ha fet amb altres ajuntaments, per rescinidir el contracte que té, i 
una vegada veiem que podem rescindir el contracte, doncs fer un planejament 
perquè tots aquests treballadors, sigui via empresa pública, perquè sabem 
que hi ha els decrets que no permeten a l’Ajuntament contractar personal, 
creiem que hi ha d’haver alguna manera, que es busqui, que es miri i que 
aquest servei es presti de manera pública i que, per tant, aquests diners que 
guanya l’empresa, que guanya SELSA, recordem-ho, filial de Fomento de 
Construcciones y Contratas, com tots aquests serveis els estan agafant les 
empreses constructores que en el seu moment van inflar la bombolla 
immobiliària, van guanyar molts diners, i ara que se’ls ha acabat aquest xollo 
estan anant a per tots els serveis bàsics de tots els ajuntaments i de la majoria 
de comunitats autònomes. 



 

 

 
Per tant, fer desaparèixer aquest intermediari entre treballadors i Ajuntament, 
poder negociar directament amb els treballadors, poder garantir la qualitat del 
treball, de la feina i del servei, i per tant doncs treure aquest element d’aquí al 
mig, i que els diners que estem pagant a aquesta empresa vagin als 
treballadors i per tant se solucioni tot aquest problema.  Gràcies. 
 
(Aplaudiments)  
 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Font, segons em diuen, havíem parlat d’una transaccional 
que era deixar el primer punt sobre la taula, eliminar el primer punt... 
 
MARC FONT 
 
A veure, nosaltres plantejàvem una moratòria d’un mes amb l’entrada del nou 
conveni, perquè hi hagués temps de fer tots aquests estudis i mirar el tema de 
la municipalització.  Des del govern se’ns ha dit i se’ns ha assegurat que en 
dos dies es pot fer això.  Nosaltres no ho acabem de veure clar, però bé, en 
tot cas ho diu el govern.  Nosaltres estaríem d’acord amb que no s’allargui 
aquest termini, sempre i quan nosaltres el dimecres puguem tenir sobre la 
taula tots aquests informes, que els treballadors també puguin ser coneixedors 
d’aquests informes, i podem parlar-ho i arribar a un acord abans del dia 1 de 
febrer.  Si el govern es compromet a això, que en dos, tres dies, puguem tenir 
tota aquesta documentació, no tenim cap problema en acceptar la 
transaccional.  Ara, que el govern es comprometi a que això sigui així.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
A veure, tal com a mi m’havien transmès, la transaccional que havíem parlat 
eliminava el punt 1 i sí que deixàvem el punt 2 vigent, però els punts 3 i 4 era 
lo més... és a dir, era... de fet quedava la moció en el fet d’estudiar aquesta 
possibilitat, però sense terminis urgents.  Després de lo que hem parlat abans 
a la mitja part. 
 
És a dir, entenem que... per tant, enteníem que demà es continuarà negociant, 
però que paral·lelament, amb màxima urgència, això sí que li dic que es pot 
fer, s’estudiaria aquest tema.  Però no que quedés interrompuda la negociació 
i la finalització d’aquest tema. 
 
 



 

 

MARC FONT 
 
No, nosaltres no hem demanat que s’interrompi la negociació.  En tot cas el 
que sí que hem demanat, i parlant amb el gerent, és al que s’ha compromès, 
era que en dos dies nosaltres tinguem tots aquests informes sobre la taula per 
veure si és possible rescindir el contracte amb SELSA i que l’Ajuntament 
gestioni directament la neteja dels seus edificis.  Si aquest és el compromís de 
l’Ajuntament, de que tinguem temps d’abans del dia 1 de febrer, com a mínim 
iniciar el procés si és possible, i entenem que encara que hi hagi alguna 
normativa que no ho fagi possible, hauríem de mirar de salvar-la, de poder 
tirar endavant aquest aspecte.  Si el govern es compromet a que tinguem la 
documentació, com deia, aquesta setmana, a mitja setmana, no tenim cap 
problema.  El que no volem és treure l’urgent o treure la data màxima i que 
ens anem a passat el dia 1 de febrer que hi hagin els 15 acomiadaments o els 
7 que s’hagin pactat, sense haver posat sobre la taula aquesta alternativa.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Per part del govern... jo lamento si no ens hem entès bé, però creiem que en 
aquests moments el que hem de fer és continuar per la via que s’està portant 
la negociació i... és a dir, sí que ens comprometem durant aquesta setmana a 
preparar aquest informe, tal com els hi havia dit, és a dir, la urgència la podem 
fer, però sí que no ens comprometem a aturar els terminis. 
 
Per tant... m’està dient que ho accepta així, sense aturar terminis.  És a dir, 
continuaríem igual, eh? 
 
MARC FONT 
 
Bé, continuarem igual... tindríem sobre la taula aquesta setmana una 
alternativa de municipalització de l’empresa que fa la neteja dels edificis 
municipals.  Entenc que no és continuar igual. 
 
ALCALDESSA 
 
No, no, no, és a dir, els terminis continuaran.  La negociació i els terminis que 
ens hem fixat no els modificaríem, diguéssim, eh?  És a dir, en principi 
l’entrada en vigor del nou servei continua sent 1 de febrer.  Ens emplacem en 
dos dies a mirar si podem tenir aquest informe i poder-lo mirar conjuntament, 
però a partir d’aquí el tema continuaria el seu procés negociador. 
 



 

 

A veure, si hi hagués alguna possibilitat o podríem valorar en tot cas, però si 
no hi hagués la possibilitat, continuaria el procés negociador.  Seria aquesta la 
transaccional, senyor Font?   
 
En aquestes circumstàncies, atenent el que sempre diem des del govern, que 
som un govern que estem sempre oberts al diàleg i a mirar totes les 
possibilitats, acceptaríem la seva moció. 
 
Sí, senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Jo és una qüestió que... una cosa és que continua el procés negociador, que 
en tot cas és entre treballadors i empresa, però entenc que davant d’un 
element nou que pot sorgir, que el podem tenir dos o tres dies, en tot cas els 
treballadors i les treballadores i sindicats valoraran, però en tot cas, si jo fos 
treballadora o treballador de l’empresa en aquests moments jo aturaria a 
saber què diuen aquests informes, perquè canvia la teva posició també 
negociadora, i és evident doncs que indirectament, si l’informe diu una cosa 
que potser diu: sí, és possible la municipalització, trenca una mica el procés. 
 
ALCALDESSA 
 
No he dit el contrari. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
I si no és possible, doncs és evident que indirectament entenc jo que hi ha una 
mena de paràlisis del procés negociador, fins que estiguin els informes sobre 
la taula. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, segurament no m’ha entès quan ho argumentava, perquè 
el primer punt de la moció de la CUP parlava d’uns terminis que s’havien 
d’allargar.  Això ho hem deixat de banda, per això deia aquests terminis no, el 
punt 1 el traiem, el punt 1 de la moció, eh?, i el que fem ens comprometem en 
dos dies, dimecres a la Comisió a tenir aquest informe i jo crec que dos dies 
podem esperar a tenir-los, i a partir d’aquí, llavors, en base a això –
evidentment ho compartirem també amb els treballadors- continuarem la 
negociació segons convingui.  Ja és aquesta eh? 
 
 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
... que demà hi ha una reunió també de negociació.  Clar, aquesta reunió pot 
dependre també d’aquest informe. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, senyora Sánchez, el que no acceptem com a govern és prorrogar el termini 
de l’1 de febrer, aquest continua vigent.  L’1 de febrer ha d’estar solucionat 
aquest tema, diguéssim.  Això és lo que no acceptem de la moció de la CUP.  
Ara, per ser àgils, ens comprometem a que els serveis jurídics ho estudiaran 
en un termini molt, molt curt, amb l’objectiu que màxim dimecres disposem 
d’aquest informe, el compartirem amb els grups de l’oposició i amb els 
representants dels treballadors, i a partir d’aquí continuarà la negociació el seu 
curs amb l’objectiu de que l’1 de febrer estigui aquest tema tancat.   
 
És a dir, posem un interval de dos dies per mirar aquest informe amb la 
voluntat d’esgotar totes les vies que es puguin plantejar.  Creiem que el tema 
és prou important com per quedar-nos tots plegats tranquils que s’han mirat 
totes les opcions possibles. 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Sense ànim d’introduir més polèmica, però sí apel·lant a com hem 
acabat la intervenció anterior.  Jo els hi demanava rigorositat, per tant en ares 
a aquesta rigorositat, sí que voldríem sapiguer exactament què és el que 
anem a votar. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, sí, el senyor Font ho intentarà explicar i jo diré si estic d’acord, si és lo que 
havíem quedat.  
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, disculpin, no es tracta de que ens expliquin què és el que anem a votar, 
sinó que ens llegeixin què és el que votarem. 
 
MARC FONT 
 
D’acord.  Dono la raó al senyor Rodríguez, sense que serveixi de precedent 
també.  No... és veritat, a nosaltres ens va passar a l’anterior Ple, que moltes 



 

 

vegades anem a votar coses que es fan transaccionals de veu i al final no 
sabem el que anem a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
I ademés crec que el senyor secretari també ho agrairà que ho fem així, eh 
que sí? 
 
MARC FONT 
 
El primer punt cau, d’acord? 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte. 
 
MARC FONT 
 
El segon punt queda de la mateixa manera... bueno, no, clar, el segon punt 
també cau.  I el que queda és tercer punt: “fer un estudi exhaustiu i de forma 
urgent on es valorin els costos i beneficis que suposaria tant per a aquest 
Ajuntament com per als treballadors i la pròpia qualitat del servei, la 
municipalització de la neteja de les dependències municipals.” 
 
ALCALDESSA 
 
Correcte. 
 
MARC FONT 
 
I el quart punt quedaria tal i com està. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, és a dir, mantenim els tres i quatre, però... 
 
MARC FONT 
 
Es treu el termini de les dues setmanes, perquè el govern s’ha compromès de 
veu a fer-ho en dos dies -ho podem incloure o no- i queden aquests dos 
informes, un que seria més econòmic i social, i l’altre que seria jurídic. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Tot això significa que amb tots aquests tràmits fem un interval de dos dies per 
mirar aquests assumptes que vostès plantegen en la seva moció.  D’acord? 
 
Senyor Rodríguez, està d’acord?  Molt bé. 
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
Bé, no introduiré un element nou, eh?, ho prometo.  Per expresar el nostre 
suport a la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, perfecte.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
El mateix, per expressar el ple suport a aquesta moció.  I en tot cas també 
demanaria, aprofitant que es fa aquest informe jurídic sobre la 
municipalització, hem tingut també alguns altres elements sobre la taula, com 
ha estat el servei de ludoteques... 
 
ALCALDESSA 
 
Penso que no té res que veure amb la moció, eh?, senyora Sánchez... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
No, d’acord, però és un prec, en tot cas que demano, que també es valorin 
doncs, tal i com es va demanar en algun moment, és que l’Ajuntament es fes 
càrrec de les treballadores de ludoteques, doncs que es pogués valorar també 
si l’informe és un o és un altre, aprofitant això doncs que també es valorés. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, amb tot el respecte, jo crec que no ve ara al cas de la 
discusió, però en prendrem nota i també ho mirarem, eh? 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Ho faré en el torn de precs, si és necessari. 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Correcte.  Molt bé, pues tenim clar que votem aquesta moció i que els punts 1 
i 2 han decaigut, que continuen els punts 3 i 4 però que en el punt 3 no hi ha 
el termini de dos setmanes, sinó que hi ha el compromís del govern de que ho 
tindrem en dos dies.  D’acord?  Passem per tant a la votació. 
 
Vots a favor? Vots en contra?  Abstencions?  S’aprova per unanimitat. 
 
(Aplaudiments) 
 
(Pausa) 
 
La moció, amb la transacció, queda aprovada per unanimitat dels presents (22 
vots a favor). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Fer un estudi exhaustiu i de forma urgent durant els propers dos 
dies on es valorin els costos i beneficis que suposaria, tant per a aquest 
Ajuntament com per a les treballadores i la pròpia qualitat del servei, la 
municipalització de la neteja de les dependències municipals. 
 
SEGON. Demanar als serveis jurídics de l’Ajuntament un estudi jurídic sobre 
la possibilitat de rescindir el contracte amb Selsa per incompliment de les 
condicions de la plica.” 
 
 

  18. MOCIÓ DEL PSC PER UN PLA DE NOUS APARCAMENTS DE 
BICICLETES. 
 

ALCALDESSA 
 
Tornem-hi?  Anem per les següents mocions, les que ja estaven a l’ordre del 
dia i començarem per la número 18, que és una moció del PSC, per un Pla de 
nous aparcaments de bicicletes, que crec que en el darrer Ple s’havia dit que 
es retirava, però segurament no va quedar clar.   
 
Sí, senyor Carbonell. 
 
 
 



 

 

MARC FONT 
 
Puc dir una cosa d’ordre?  La moció que presenta l’APMA, què passa, a 
l’última o...?  Ho deia per si la podem avançar, ja que hi ha gent aquí. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, d’acord, ara l’avancem. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Volia fer, en un minut, diguem-ne, per fer una mica de memòria perquè 
potser... tampoc hem pogut revisar l’acta i per tant no tinc clar exactament com 
vem quedar.  En qualsevol cas en aquell moment la regidora García no va 
entrar diguem-ne a esmenar la nostra moció amb l’argument que l’Ajuntament 
tenia possibilitats de dotar de més aparcaments de bicicletes la nostra ciutat, 
sense necessitat de comprar-ne, diguem-ne, que això és el que el grup 
socialista plantejava en aquella moció.  Amb el compromís ferm de la regidora 
de cercar una solució a la manca d’aparcaments en determinats indrets de la 
ciutat, retiraríem la moció i així ho fem efectiu i ho diem clar, retirem la moció, 
li demanem que si us plau no ens falli.  És a dir, que en properes setmanes, 
en aquest mes, diguem-ne, convoqui a Comisió Informativa un punt específic 
per tractar aquesta moció i mirar de dotar de més aparcaments de bicicletes la 
nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Carbonell.  Senyora regidora, vol dir alguna cosa? 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, doncs que en la línia tal i com vam quedar en l’últim Ple, així mateix es farà 
a la propera Comissió, que serà la setmana vinent.  Nosaltres posarem a 
l’ordre del dia debatre la moció i el que sí que li demano al grup socialista és 
que porti els llocs que ells consideren, els altres grups el mateix i que d’allà 
surti les ubicacions a col·locar.  Gràcies.  
 
Aquesta moció és retirada. 
 
 

 19. MOCIÓ DE LA CUP PER DEMANAR L’ANUL·LACIÓ DEL 
CONVENI URBANÍSTIC AMB ELS PROPIETARIS DE PART DELS 
TERRENYS DE LA MASIA D’EN DIMAS. 

 



 

 

ALCALDESSA 
 
Sí, senyor Font, anem per la número 19, que és la moció de la CUP per 
demanar l’anul·lació del conveni urbanístic amb els propietaris de part dels 
terrenys de la Masia d’en Dimas...  Sí, sí, és que aquesta em sembla que 
també la farem de pressa. 
 
Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Bé, aquesta és una moció que ve de fa dos plens.  Des del govern, bé, des 
dels serveis jurídics es va fer un informe jurídic al respecte.  Només el teníem 
nosaltres, la resta d’oposició no.  Es va dir que se’n parlaria.  En tot cas hi ha 
el compromís del regidor d’Urbanisme de la propera Comisió Informativa de 
presentar-lo i que hi hagi alguna persona dels serveis jurídics que vingui a 
explicar i en puguem parlar, i per tant doncs la deixaríem sobre la taula fins a 
poder-ho parlar en Comisió Informativa.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Doncs les mocions 18 retirada, la 19 queda sobre la taula.  Llavors 
ara ja avançarem en aquest punt de l’ordre del dia la moció número 23, si els 
hi sembla bé. 
 
Es deixa la moció sobre la taula. 
 
 

  23. MOCIÓ DE LA CUP PER FER UN MANTENIMENT DE PARCS I 
JARDINS EN QUÈ NO S’UTILITZIN HERBICIDES AMB GLIFOSAT 
I PER DEFENSAR LA PRODUCCIÓ I EL CONSUM DE 
PRODUCTES AGROECOLÒGICS, JA QUE AQUESTS NO 
CONTAMINEN AMB HERBICIDES. 

 
ALCALDESSA 
 
Aquesta moció, segons preveu el ROM, hi ha una entitat que ha demanat 
poder intervenir en el Ple, i en aquest sentit demanem ara a l’entitat que fagi 
aquesta intervenció. 
 
JAUME MARSÉ, en representació de l’APMA 
 
Bona tarda.  Gràcies per avançar el punt.  De tota manera no sabia si primer 
de tot s’havia de llegir la moció.  No sé si... potser que la llegeixi jo o... 



 

 

 
ALCALDESSA 
 
Li demano al secretari que presenti primer la moció, sí. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El Grup Municipal de la CUP trasllada al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú la campanya de “Som lo que sembrem”, d’alerta del risc d’ús dels 
herbicides amb Glifosat i de les seves conseqüències ecotòxiques, sobre la 
salut de les persones i el medi ambient.  
 
El Glifosat és el principi actiu de fórmules herbicides utilitzades en la producció 
agrícola d’aliments. Per exemple, als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza 
massivament en cultius transgènics de soja i blat de moro tolerants al Glifosat, 
de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són exportats a 
Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a l’alimentació de bestiar. 
 
El Glifosat, en diverses presentacions comercials com per exemple Roundup, 
s’utilitza també en agricultura convencional com a herbicida inespecífic, i 
també en jardineria en espais urbans. 
 
Malgrat que el Glifosat és un producte legal, recentment hi ha evidències 
provades científicament d’alteracions greus de la salut en agricultors i en la 
població exposada a herbicides amb Glifosat, d’afectacions a la fauna 
(especialment amfibis) i de contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire. 
 
Estudis científics han mostrat taxes de mortalitat 5 cops majors en animals de 
laboratori alimentats amb grans de plantes tolerants al glifosat i en animals als 
quals s'ha subministrat l'herbicida en baixes quantitats (per sota dels valors 
amb què es troben contaminats molts aqüífers a Catalunya). Aquests animals 
han desenvolupat tumors mamaris i hepàtics que els han provocat la mort. 
 
El Glifosat s’utilitza Vilanova i la Geltrú en tractaments fitosanitaris aplicats 
pels serveis municipals en espais públics de la ciutat. 
 
Davant les noves evidències de la perillositat dels herbicides amb Glifosat, ara 
cal aplicar el principi de precaució per prevenir danys al medi ambient i 
protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més sensibles (nens petits, 
dones embarassades i persones al·lèrgiques a productes químics). 
 
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, l’Ajuntament té la responsabilitat i 
compromís de promoure i protegir la salut de la ciutadania, així com evitar la 



 

 

contaminació al medi ambient, aqüífers i fauna, i per això cal aplicar mesures 
preventives. 
 
És per tots aquests motius el que el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú retirarà de manera preventiva i 
immediata el Glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida 
en espais urbans i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per 
desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans 
i del medi ambient. 
 
SEGON. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú substituirà l’aplicació 
d'herbicides amb Glifosat en àrees no freqüentades per la població en el 
termini d’un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques 
alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. 
 
TERCER. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  impulsarà la producció i 
consum de productes de l'agricultura i ramaderia ecològica del territori, la 
gestió de la qual  es basa  fonamentalment en la biodiversitat de l'entorn i dels 
camps, i no fa servir cap tipus d'herbicides, ni plaguicides de síntesi. 
 
QUART. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’adreçarà al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Direcció General de Carreteres i 
Ports de la Generalitat), als Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona, al Ministerio de Fomento i a RENFE per demanar 
informació de l’aplicació de Glifosat en el terme municipal de Vilanova i la 
Geltrú i sol·licitar que, com a mesura preventiva de protecció de la salut, no 
s’apliqui aquest herbicida en el desherbat de vores de les carreteres de la 
seva competència i de les vies de ferrocarril. 
 
CINQUÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú continuarà explorant 
alternatives per minimitzar l’impacte sobre la salut de les persones i la 
contaminació ambiental, i es proposa l’objectiu de substituir els plaguicides de 
síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques respectuoses amb el medi, la 
seva diversitat i la salut de les persones. Si cal l'Ajuntament es replantejarà el 
model de jardineria i d'agricultura al municipi, tal com han fet ja altres 
Ajuntaments de Catalunya. 
 
SISÈ. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú traslladarà els presents acords al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat (Direcció General de 
Carreteres i Ports de la Generalitat), als Serveis d'Infraestructures Viàries i 



 

 

Mobilitat de la Diputació de Barcelona, al Ministerio de Fomento, a RENFE, a 
“Som lo que sembrem”, a l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient 
(APMA) i a les persones interessades de la ciutat.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Bé, ara sí que passo la paraula al senyor Jaume Marsé Ferrer, en 
representació de l’Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA). 
 
JAUME MARSÉ 
 
Gràcies.  Abans de res a mi m’agradaria llegir també la part expositiva, 
perquè... i suposo que tothom en té còpia de la moció?  No sé si aquí... n’hem 
fet alguna de còpia per si... És que ens agradaria que s’entengués bé la 
moció, no?  En tot cas, és que jo he preparat un escrit a part del que ja hem 
presentat.  De tota manera penso que és interessant llegir una mica, encara 
que sigui ràpidament, la part aquesta. 
 
(llegeix la part expositiva) 
 
Bé, tot això era la part expositiva que m’ha semblat llegir-la, perquè jo he 
preparat un text que, bueno, que no és ben bé aquest i espero que sigui breu. 
 
A veure, primer de tot m’agradaria també dir que nosaltres som l’Agrupació 
per a la Protecció del Medi Ambient que hem demanat intervenir en aquest Ple 
per tal de demanar-vos  que aproveu aquesta proposta.  
 
També volem agrair als regidors i regidora de la CUP per haver sintonitzat 
amb la nostra proposta i haver-la portat a aquest Ple municipal. 
 
Primer de tot vull deixar ben clar que aquesta moció té un clar significat de 
salubritat pública. De fet demana que no es faci servir una substància 
cancerígena. El càncer és una realitat que ens fueteja massa sovint de forma 
despietada.  
 
Ja va ser l’any 1971 el president dels EEUU, Richard Nixon, que va declarar la 
guerra al càncer i afirmava que seria vençut ben aviat. Doncs molt lluny estem 
d’això. El càncer no l’hem vençut, sinó que està en augment. I si mirem les 
estadístiques podem afirmar que, a Catalunya, encara més. Ens podem 
enganyar dient que l’esperança de vida és més alta i que les tècniques de 
diagnòstic han millorat. Ens podem consolar pensant que els tractaments són 
cada vegada més eficaços. Però la realitat és molt crua: un de cada tres 



 

 

homes i una de quatre dones dels que som aquí, patim o patirem un càncer 
durant la nostra vida. 
 
Les societats industrialitzades immerses en un sistema de lliure mercat que es 
basen en la competència han fet que avui estiguem immersos en una ingent 
quantitat de productes químics dels quals la pròpia administració sanitària 
competent reconeix que no té prou temps ni recursos per validar la inoquïtat 
de cada producte nou que surt al mercat. Per altra banda, les grans 
corporacions, sobretot de la indústria química, farmacèutica i alimentària, 
tenen tant de poder que sovint els seus interessos estan per sobre dels 
governs, fins i tot d’aquells que en diem democràtics. En definitiva, que el 
principi de precaució no s’aplica gairebé mai. 
 
El cas del glifosat, o Roundup, és un cas emblemàtic ja que hi ha evidències, 
provades científicament, d’alteracions greus de la salut en agricultors i en la 
població exposada a herbicides, d’afectacions a la fauna i de contaminació 
ambiental d’aigua, sòl i aire. Però no ens enganyem, això és la punta de 
l’iceberg. Els plaguicides de síntesi es fan servir alegrement en la jardineria i 
agricultura convencional. 
 
L’APMA va demanar, a l’agost d’enguany, a l’Ajuntament de Vilanova 
l’abandonament d’aquest producte altament tòxic. I ens van contestar que de 
forma immediata no tenien cap previsió de canviar a altres mètodes o 
fitosanitaris menys perillosos per a la salut i el medi natural. 
 
Torno a dir que aquesta moció... estem parlant de la salut de les persones, no 
de l’estètica dels carrers amb herbes mortes pels herbicides, ni de la pressa 
que tenen en que no es vegin les herbotes. És per això que aquesta moció 
també demana que l’ajuntament impulsi la producció i el consum de productes 
d’agricultura i ramaderia ecològica, i que es proposi l’objectiu de substituir els 
plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques respectuoses 
amb el medi, la seva diversitat i la salut de les persones.  
 
Aquesta moció té a veure amb aquesta assignatura pendent que és la 
prevenció del càncer. Algunes mesures de prevenció depenen de decisions 
individuals com són el deixar de fumar, millorar la nostra dieta i fer exercici 
físic. Però hi ha altres mesures de prevenció que depenen de les decisions 
que prenguin les persones que legislen o que gestionen la ciutat. Avui tenim 
oportunitat d’exercir-ne una d’aquestes. 
 
Com saben molt bé la protecció del medi i la salubritat pública és competència 
municipal. I, amb paraules de la pròpia llei municipal, aquesta moció tracta de 
satisfer una necessitat i una aspiració de la nostra comunitat de veïns.   
 



 

 

Amb tot i això ens cal també col·laborar amb les altres institucions que han de 
vetllar pel nostre benestar.  És per aquest motiu que la moció demana que es 
traslladi la moció a les institucions que gestionen les vies de comunicació, tant 
les carreteres com el ferrocarril. Un punt que voldria afegir a la moció, en cas 
que sigui aprovada, és que sol·licitin també canvis legislatius a les institucions 
corresponents, tant a nivell català, estatal com europeu. 
 
Avui a Vilanova volem exercir la democràcia demanant a qui governa i 
administra la ciutat que simplement deixem d’emprar aquests productes, els 
herbicides, que no només maten les herbes sinó que com que són persistents, 
maten als animals que se les mengen i contaminen el medi on vivim. Aquests 
herbicides contribueixen a l’augment del càncer, la qual cosa ha quedat 
demostrada en diversos estudis científics. 
 
Només demanem que l’ajuntament, aplicant el principi jurídic de cautela i de 
precaució, no faci servir aquests productes.  Això representaria un signe de 
bona voluntat i podríem anar abandonant l’ús d’altres productes que 
contribueixen, o que poden contribuir, a l’augment de càncers i de malalties 
relacionades.  
 
Vull acabar pronunciant el lema del dia mundial contra el càncer que se 
celebra enguany el dia 3 de febrer, i que recalca la idea que l'única manera de 
reduir les morts prematures per càncer i altres malalties no transmissibles és 
mitjançant la col·laboració de totes les persones, organitzacions i governs.  El 
lema és:  JUNTS ÉS POSSIBLE! 
 
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Marsé.  Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies,  Primer de tot agrair al Jaume Marsé la seva intervenció i a l’APMA 
haver presentat aquesta moció.  Ha estat una moció que va entrar l’APMA per 
Junta de Portaveus i des del nostre grup municipal l’única cosa que hem fet 
doncs és signar-la perquè la puguem parlar i la pugem votar avui. 
 
Com deia el Jaume, aquest és un tema de salut pública, no és un tema 
d’estètica, no és un tema de que tinguem els jardins més nets o menys nets, 
sinó que és un tema de salut pública que ens afecta a tots i pel qual entenem 
que l’Ajuntament hauria de ser taxatiu amb l’eliminació d’aquest producte. 
 



 

 

El Glifosat és un herbicida no biodegradable, que s’està trobant en aqüífers, 
rius i altre tipus d’aigües al nostre país.  És un herbicida que ha desenvolupat 
la polèmica empresa multinacional Monsanto.  I és un herbicida sobre el qual 
hi ha nombrosos estudis que demostren, com deia el Jaume, la seva toxicitat.  
Els efectes que produeix a nivell cancerigen sobre persones que hi estan més 
en contacte, agricultors, sobre gent que hi viu al voltant, però també està 
demostrada la seva toxicitat en animals en proves de laboratori. 
 
Per exemple, un estudi de l’organització () afirma que és un perill per a la salut 
humana i que pot provocar defectes en els naixements i ha estat comprovat 
en diferents animals de laboratori.  Però també s’han comprovat altres efectes 
com l’augment de... com la dilatació del cor dels conills, amb dosis baixes, i en 
aquest mateix informe s’afirma que els reguladors de la Unió Europea, tot i 
conèixer totes aquestes contraindicacions,han permès i segueixen permetent 
la seva utilització a la Unió Europea. 
 
Hem de recordar que és una empresa molt forta, una multinacional molt forta, i 
una mica almenys a nosaltres ens recorda els casos de les farmacèutiques 
amb grips aviars i amb altres tipus de problemes que han imposat el seu 
poder econòmic per davant d’interessos de la gent. 
 
A més d’això Monsanto ha desenvolupat cultius transgènics que són tolerants 
al glifosat.  Per tant, sobretot a sudamèrica fan grans extensions de cultius 
transgènics tolerants i el que es fa després és fumigar de manera abundant 
tots aquests cultius, de tal manera que s’acaba amb tota la biodiversitat. 
Tenim monocultius i això ho estan intentant importar cap a Europa.  De 
moment a Europa sembla que encara no se’ls hi ha permès, però segueixen 
amb aquesta ofensiva.  
 
De fet, aquests productes alimentaris transgènics que estan produint són 
sobretot per a alimentació animal i hi han estudis també que conclouen que hi 
ha una mortalitat gairebé cinc vegades més alta dels animals alimentats amb 
aquest tipo de gra. 
 
A part d’això Monsanto, com dèiem, és una empresa que ja té una llarga 
trajectòria.  Ha estat condemnada, per exemple, a Estats Units per publicitat 
enganyosa per aquest mateix producte.  A Estats Units anunciava el glifosat 
com a producte biodegradable, quan s’ha demostrat que persisteix durant 
anys en els sòls on és aplicat.   S’anunciava com a producte amic del medi 
ambient i fins i tot asseguraven que era segur com la sal de taula.  D’acord?  
Per tota aquesta publicitat va ser condemnat a Estats Units. També ha estat 
condemnat dos cops més en aquest mateix país per falsificar estudis científics 
sobre els efectes del glifosat.   
 



 

 

 
Històricament estem parlant d’una empresa que va ser un dels productors de 
l’agent taronja amb el qual es va fumigar gran part del Vietnam durant la 
guerra amb els Estats Units, provocant 400.000 morts i mig milió de 
naixements amb malformacions.  A més a més també és productora d’una 
hormona sintètica per a vaques que comercialitza arreu del món i que a la 
Unió Europea no està permesa perquè està demostrat que produeix 
problemes a aquelles persones que beuen d’aquesta llet i que prenen alguns 
tipus d’antibiòtics. 
 
Per altra banda també té a veure amb les empreses productores de PCBs, 
tots coneixem els problemes dels PCBs amb els transformadors.  I fins i tot va 
estar condemnada també per un intent de suborn d’un alt funcionari del 
Ministeri de Medi Ambient d’Indonèsia, per intentar canviar informes d’impacte 
ambiental sobre algun tipo de les seves plantes transgèniques.   
 
Per tant, amb una empresa així, amb un producte el qual diferents laboratoris 
han demostrat que produeix un impacte sobre l’ésser humà, tot i que estigui 
autoritzat a la Unió Europea, nosaltres no ens creiem que aquest producte no 
afecti les persones. 
 
Com dèiem, entenem que és un problema de salut pública, que és un 
problema que pot afectar a tots els vilanovins, i per això creiem que s’ha de 
deixar d’utilitzar de forma immediata a la ciutat i que hem de fer tota la 
campanya que puguem perquè no només sigui a la ciutat, sinó que en tot el 
país deixem d’utilitzar aquest tipo de producte, i sobretot aquest en concret, el 
glifosat. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Font.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Gràcies, alcaldessa. Bé, no dubto en què realment el producte aquest no sigui 
de les característiques que s’han exposat i que provoqui doncs absolutament 
tots els efectes que s’han comentat.  El que sí els hi diré és que nosaltres 
utilitzem els herbicides de forma molt, molt residual, i que de forma 
progressiva els anem eliminant.   
 
I, a tall d’exemple, quatre dades que ens han proporcionat les empreses que 
realitzen la jardineria a Vilanova.  El 2009 s’utilitzaven 160 litres, el 2010 130, 
el 2011 100, el 2012 només s’han utilitzat 70 per l’empresa CESPA i des de 
TEGAR ens han comunicat que només han utilitzat 8 litros.  Això és un... 



 

 

entenc que és una quantitat relativament petita, que és un ús molt, molt 
residual que es fa en els escossells i exclusivament a la vorera de les rondes i 
que a dia d’avui, al deixar-lo d’utilitzar de forma immediata, suposaria que 
necessitaríem mà d’obra per poder tallar la gespa i mantenir la ciutat en unes 
condicions òptimes que a dia d’avui pressupostàriament no ens ho podem 
permetre.   
 
Llavors, és per això que nosaltres dèiem canviar del primer punt, 
exclusivament del primer punt “de manera preventiva i immediata” per “de 
manera progressiva”.  Perquè ja és el que s’està fent, ja fa molts anys que 
s’està treballant en aquest aspecte i s’utilitza cada cop menys i el que 
nosaltres pretenem és que en un any, màxim una mica més, o dos com a 
màxim, es deixi d’utilitzar absolutament qualsevol producte d’aquestes 
característiques. 
 
En la resta de punts jo puc explicar tot el que s’està fent des de l’Ajuntament, 
que ja ve anys fent-se, i estaríem totalment d’acord.  El que passa és que sí 
que demanem doncs que sigui de forma progressiva, perquè de forma 
immediata, si fos així, el punt 1 demanaríem votació separada i votaríem en 
contra. 
 
 
MARC FONT 
 
Bé, en tot cas, com deia, nosaltres entenem que és un problema de salut 
pública, que ha d’anar per davant d’altres temes que puguin ser més estètics.  
Nosaltres creiem que si hi ha una voluntat real d’acabar amb aquest tipus 
d’herbicides, doncs home potser, tot i que la ciutat deixi deslluir una miqueta, 
nosaltres preferim assegurar la seguretat sanitària dels ciutadans i per tant 
creiem que hi ha prous treballadors dedicats a la jardineria a la ciutat com per 
destinar alguns d’ells, encara que sigui desatenent una mica altres temes, 
destinar-los a treure aquestes herbes i per tant deixar d’utilitzar aquests 
productes tan perillosos. 
 
Per tant, nosaltres... i entenem que si en algun moment hi han herbes al 
voltant d’un arbre, doncs home, que tampoc és la mort de ningú, valgui 
l’expresió, per dir que potser és pitjor el remei que l’enfermetat.  I creiem que 
l’eliminació hauria de ser immediata i per tant –ja ho havíem parlat també amb 
el grup que presenta la moció- deixarem i farem votar la moció tal i com es 
presenta.  Gràcies. 
 
 
 
 



 

 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Escolti, doncs molt bé, doncs llavors sí que el govern demanaria la votació 
separada del primer punt, perquè nosaltres votaríem en contra del primer 
punt. 
 
Jo ho he estructurat una mica per acords que se’ns presenten a la moció per 
donar resposta acord per acord.  
 
En referència al segon, en les zones poc freqüentades per les persones, ja no 
s’utilitza el glifosat, sinó que el que s’està fent és... són solars de propietat 
municipal, zones de sauló... el que es deixa... des del 2010 s’ha deixat 
d’aplicar l’herbicida i es mantenen el desherbatge de forma manual, 
reconduint-lo tot com una prada natural. 
 
En quant al punt 3, de promocionar i impulsar el consum de productes 
ecològics, entenem que l’Ajuntament ja està treballant en això.  De fet està 
tirant endavant els horts urbans i els horts socials, on s’especifica que els 
criteris de producció han de ser ecològics.  No han de complir o no han 
d’utilitzar cap herbicida ni adob químic, igual que en les campanyes 
d’educació i sensibilització ambiental, en què es proporciona o promociona el 
consum de productes ecològics i de quilòmetro zero. 
 
El punt quart i el sisè, que es notificarà a les diferents administracions, 
evidentment totalment d’acord, i així es farà. 
 
I en el punt cinquè, que es demana també que anem deixant, aquí sí de forma 
progressiva, o que es vagi intentant substituir els plaguicides.  Aquí també 
s’utilitzen sempre els plaguicides com a últim recurs.  Sempre són plaguicides 
de classe A, que vénen garantits com que no tenen efectes secundaris o que 
no tenen components de risc apreciables.  I són plaguicides que s’utilitzen 
quan realment la poda selectiva, la retirada de fulles, la neteja amb aigua 
sabonosa o la neteja a pressió, o l’abonar amb altres productes totalment 
ecològics no funciona.  O quan realment ocasionen un perill greu per als 
ciutadans perquè embruten o perquè fan malbé la calçada. Sempre, en cas de 
que s’hagin d’utilitzar plaguicides, sempre s’utilitzen de caràcter biològic.   
 
O sigui que estaríem d’acord amb tots els altres punts, excepte en el punt 1.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Per tant, obrim una... si hi ha alguna intervenció.  Senyora Sánchez. 
 



 

 

IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, bàsicament crec que des de l’exposició que ha fet el representant de 
l’APMA, com l’exposició que ha fet el representant de la CUP, doncs ha 
quedat explícitament i molt clar doncs la perillositat per a la salut pública en 
l’ús d’aquestes substàncies, i en aquest sentit doncs una de les competències 
claríssimes i importants que té un Ajuntament, i a totes totes és la vetlla per la 
salut pública de la seva ciutadania, i per tant qualsevol mesura és 
absolutament pertinent i per tant en aquest sentit nosaltres votarem tal qual la 
moció i el punt 1. 
 
En tot cas sí que una reflexió que no es recull en la moció i en tot cas sí que 
ens agradaria el compromís de treball per part del govern de la ciutat, és a dir, 
aquí estàvem parlant concretament a la moció per un costat de l’aplicació per 
part dels serveis municipals en la jardineria i en el manteniment d’escossells o 
de les vores de les nostres carreteres o camins, etc., la moció, però en tot cas 
l’ús d’aquests herbicides o plaguicides també està sent ús privat, i en aquest 
sentit sí que em preocupa els productors locals que no han fet el pas encara, 
actualment, a l’agricultura ecològica i que estan encara utilitzant en les nostres 
terres, per tant possiblement contaminant part dels nostres aqüífers, i per tant 
doncs també sent un element contra la seva salut i és evident.  I en aquest 
sentit sí que demanaríem doncs una campanya, un impuls important per part 
de l’Ajuntament perquè amb els productors locals actuals de la nostra ciutat 
doncs es vagi fent aquest canvi cap a l’agricultura ecològica i que es deixin 
d’usar aquests herbicides o plaguicides, de la mateixa manera que en general, 
a la ciutadania en general de la ciutat de Vilanova, que evidentment doncs 
tothom té la torreta al seu balcó o té el petit jardí o el tros de jardí, doncs que 
aquesta campanya doncs també deixés d’utilitzar aquestes qüestions.   
 
Per tant, avalarem la moció i sí que demanaríem doncs en aquest sentit doncs 
que féssim un pas més enllà i els productors locals i consum privat d’aquestes 
substàncies doncs a la nostra ciutat s’engegui una campanya per informar 
clarament i evitar doncs que es mantingui aquest ús. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar el grup municipal Popular 
en aquesta qüestió.  Nosotros aquí vemos dos cuestiones, una es el concepto 
y otra es la aplicación del concepto. ¿Me explico?  El concepto, el preservar el 
medio ambiente, el no perjudicar a la salud de las personas, etc., creo que en 



 

 

eso estamos absolutamente todos de acuerdo.  Yo creo que no hay nadie que 
discrepe de esta cuestión.  Y por eso en los puntos, exactamente punto 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto coincidimos totalmente.  En el punto 
primero el grupo municipal Popular también coincide con el deseo, pero a 
veces nos topamos también con la realidad, eh?  Nosotros no somos 
científicos, nos tenemos que basar en lo que escuchamos, en lo que vemos y 
en lo que se investiga.  Si bien es cierto que es un producto legal pero 
también parece ser que de alguna manera puede perjudicar la salud, y para 
nosotros toda prudencia es poca, pero si que es verdad también de que de 
alguna manera la aplicación del concepto, como decía antes, a veces no es 
posible en tiempo y forma que desearíamos.   
 
Por esta razón nosotros incluso hemos hablado con los técnicos municipales.  
Nos han hecho ver de que la aplicación en tiempo y forma no podría ser 
posible y por lo tanto nosotros, en coherencia, nos vemos obligados a votar en 
contra del primer punt, no porque queramos menos salud para las personas 
que el resto, sino porque de alguna manera pensamos, y esta es nuestra 
humilde opinión, de que no sería realista el aplicarlo en este tiempo y forma.  
 
Aquí se ponía en cuestión si la prioridad es la salud de las personas o es la 
estética, por decirlo así.  Yo me parece que la salud de las personas va por 
delante, pero tampoco no tenemos claro de que lo que se plantea sea 
exactamente así.  Y se ponía un ejemplo, el no aplicar este tipo de productos 
en los bordes de las carreteras, por ejemplo, y se decía, bueno, es que 
entonces que se vea más feo, digamos, ¿no?  Oiga, eso también puede tener 
un efecto peligroso, ¿eh? 
 
En todo caso preferiría primero de todo pedir el mismo respeto a mi palabra 
que he tenido yo hacia los demás.  En todo caso nosotros, pues ya digo, 
creemos que desde un punto de vista realista votaremos a favor el segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto punto, pero el primero votaremos en contra, 
porque consideramos, y los técnicos nos han asesorado en esto, que no es 
aplicable.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, gràcies.  Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí.  En tot cas primer de tot agrair a l’APMA per la moció i per la seva 
intervenció, no?  I sí que és cert que, sincerament, no?, després d’escoltar el 
representant de l’APMA respecte les conseqüències a la salut que té aquest 
element es fa difícil votar en contra de la moció.  Això és així, no?  Entenem 



 

 

també la reticència que pot tenir el govern respecte al primer punt, quan es 
parla de la immediatesa, perquè és evident que això té unes conseqüències, 
que jo també haig de dir que desconec quines són, per tant m’agradaria en la 
mesura que sigui possible en la propera Comisió Informativa, amb els tècnics, 
poder conèixer amb profunditat què vol dir exactament aplicar en 
conseqüència d’una forma immediata, que vol dir demà mateix deixar 
d’utilitzar aquest producte, exactament què vol dir, perquè la regidora ha parlat 
potser de contractació de més personal per mantenir els estàndards de 
qualitat que tenim, però m’agradaria conèixer quina és la quantitat econòmica 
que això suposaria, no? 
 
Tot i així, repeteixo, jo crec que es fa difícil votar en contra.  Per tant, com que 
això de la immediatesa en tot cas es pot regular, perquè jo entenc que demà 
mateix no serà això, no serà així, i en tot cas sí que pot ser en vista del que 
diguin els tècnics i com i de quina manera es pot produir aquesta... es pot fer 
efectiva el que parla la moció, nosaltres votaríem favorablement el text de la 
moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  Començo pel final.  Nosaltres hem fet, des de que es va presentar 
la moció, una primera reunió amb l’empresa i els hi vam preguntar: aviam, si 
ara deixem d’utilitzar –demà- aquest producte, quin impacte tindria en 
personal?  Contractar ja no estem en condicions de contractar ningú, però sí 
que ens van dir que s’haurien de destinar entre 6 i 8 persones en aquesta 
feina.  Clar, destinar aquest personal, doncs home, ara a dia d’avui doncs és 
francament difícil, perquè sí que és veritat que tenim prou gent a les empreses 
de jardineria, però també és cert que Vilanova va creixent, que cada cop es 
van recepcionant noves empreses, que la jardineria va creixent i les persones 
són les mateixes i l’organització doncs és lo que hem d’anar gestionant i 
optimitzant els recursos. 
 
Nosaltres, jo al principi ho he exposat.  O sigui, de forma paulatina, de forma 
progressiva i en el termini d’un any.  Penseu que en els últims quatre anys 
hem reduït més del 60% de la utilització d’aquest producte.  Sí que la 
corporació, sí que les empreses que jardineria ens han dit que s’hi veuen amb 
cor en un any d’anar reduint i molt probablement eliminar-ho.  De forma 
immediata, si l’immediat significa demà, doncs nosaltres no ens podem 
comprometre a això. 
 



 

 

Senyora Sánchez, jo recullo el que diu i farem la campanya, però m’imagino 
que les dades del glifosat no s’han publicat la setmana passada, i vostè era 
regidora de Medi Ambient i en cap moment va fer la proposta d’eliminar-lo de 
forma immediata, com ara està defensant el text.  Jo l’entenc, i si jo pogués 
també de forma immediata l’eliminaria, perquè no fa cap gràcia, després de 
conèixer ja tenia una primera informació, però després de la informació 
complementària que se’ns ha donat avui, doncs cregui’m que no em ve gaire 
de gust continuar utilitzant aquest producte.  Però clar, em sorprèn que, home, 
durant uns anys que vostè va estar al capdavant de la regidoria de Medi 
Ambient doncs no s’ho prengués de forma més seriosa i apliqués la 
immediatesa llavors, i ara potser miri, ja tindríem les herbes crescudes i potser 
assimilades i fins i tot ens farien... no sé... formarien part del paisatge.  
Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, doncs.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Vostè ha dit que en quatre anys es va reduir més d’un 60%.  Doncs alguna 
cosa es va fer.  En tot cas també s’ha de dir que els informes van sorgint i la 
investigació també va posant nous elements cada dia en aquest sentit.  Però 
bueno, nosaltres acceptem que no vam reduir-ho de forma immediata.  En 
aquest sentit, bueno, tantes coses veiem del govern que des de l’oposició 
també havien promès certes coses, per exemple doncs que tornarien a obrir la 
gossera, i actualment no està oberta per part del govern, i ho van dir des del 
grup quan estaven a l’oposició.  Doncs miri, això passa. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  Nosaltres hi ha una cosa que no acabem d’entendre, que és que 
no puguem eliminar-lo ara i però se’ns digui que d’aquí un any sí.  Entenc que 
d’aquí un any no contractarem vuit persones més i que d’aquí un any les 
plantes seguiran creixent i no tindrem cap producte miraculós de que no sigui 
semblant al glifosat i que ens permeti fer això.  Per tant m’agradaria a veure si 
ens pogués aclarir què canviarà d’ara a d’aquí un any, perquè d’aquí un any 
en puguem deixar de fer ús i en canvi ara no ho puguem fer.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Sí, senyora García. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  D’aquí un any el que... la utilització d’aquest producte 
va minvant el creixement de les herbes, per això que cada cop s’utilitza menys 
perquè cada cop és menys necessari.  D’aquí un any el que nosaltres estem 
en capacitat és de deixar-lo d’utilitzar perquè sí que certament a dia d’avui no 
hi ha en el mercat cap producte biològic que pugui substituir aquest element, 
però sí que s’està investigant en aquest aspecte.  I sí que és cert que s’ha 
deixat d’utilitzar perquè es va transformant, es va deixant créixer la gespa, es 
va tallant de forma cada cop més petita i arriba a tenir un aspecte com poden 
ser les muntanyetes que hi han al parc de Ribes Roges o fins i tot al mateix 
parc de baix a mar, que en un principi sí que es va utilitzar aquest producte, 
però després es va fer un altre tractament quan la gespa ja creix d’una altra 
manera, i és per això que creiem, segons la progressió que anem portant, que 
en el termini d’un any estem amb capacitat suficient de poder-lo eliminar 
totalment del municipi. 
 
MARC FONT 
 
Sí, només per un petit detall, que és que vostè ha comentat que a mida que es 
va utilitzant creixen menys les herbes.  És un exponent més de com s’acumula 
sobre la terra i com impedeix, o sigui, encara que plogui, encara que no sé 
què, no és biodegradable, aquest producte segueix persistent i per tant és una 
comprovació més de la toxicitat d’aquest producte.  En tot cas per part nostra 
passem a la votació i ja està. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, d’acord, passem a la votació.  Vots a favor... fem primer el punt 1 i després 
la resta de punts, eh?   
 
Vots a favor del punt número 1?  Vots en contra?  Queda aprovat, sí, sí, ja ho 
dèiem. 
 
Vots a favor de la resta de punts?  S’aproven per unanimitat. 
 
Es vota la moció, amb la votació separada del primer punt. 
 
 
 



 

 

VOTACIÓ PUNT PRIMER: 
 
   Vots a favor: PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 12 vots 
   Vots en contra: CIU (7) i PP (3) = 10 vots 
 
VOTACIÓ RESTA DE PUNTS: 
 
   S’aproven per unanimitat dels presents (22 vots) 
  
Per tant, la moció queda aprovada en la seva totalitat. 
 
 

 20. MOCIÓ D’ICV PER REALITZAR UN ESTUDI SOBRE MOBILITAT 
AL NUCLI ANTIC DE VILANOVA I CONVOCAR EL CONSELL 
ASSESSOR DEL NUCLI ANTIC I DEL PAISATGE URBÀ. 

 
Atès que el passat 29 de novembre es va reunir el Consell assessor del Nucli 
Antic i del paisatge urbà on una plataforma veïnal de la Vilanova Vella va 
demanar debatre sobre la mobilitat al barri. 
 
Atès que aquests veïns consideren que hi ha hagut canvis en el Pla de 
pacificació del trànsit, que s’havia acordat de manera participada en el 
desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic de 
Vilanova, canvis aplicats en els darrers mesos i que han incrementat de forma 
notable el trànsit de vehicles per la zona.  
 
Atès que al mateix Consell assessor del nucli antic i del paisatge urbà es va 
afirmar que passen fins a tres vehicles per minut, un percentatge excessiu 
tenint en compte que la reurbanització del barri es va fer seguint els 
paràmetres de pacificació del trànsit i de preferència de vianant per tal de 
promocionar i dinamitzar econòmicament la zona. 
 
Atès que la reurbanització dels carrers del nucli antic es va fer amb una 
plataforma única per a vianants i per a vehicles perquè es qualificava tot el 
barri com una zona residencial amb prioritat invertida.  
 
Atès que segons aquesta plataforma de veïns els canvis de sentit de molts 
carrers i l'eliminació de les restriccions de pas fan, segons denuncien, que els 
vehicles utilitzin el barri com a via de pas per creuar la ciutat.  
 
Atès que aquest veïns varen alertar que ja hi ha hagut més d'un ensurt entre 
veïns i vehicles que condueixen amb excés de velocitat i amb prioritat sobre 
els vianants, i que al vespre del 28 de desembre un ciclista va ser atropellat 
per un vehicle al carrer de Sant Antoni. 



 

 

 
Atès que en el mateix Consell assessor del Nucli Antic i del paisatge urbà, el 
regidor d’Urbanisme, Joan Giribet, va acceptar la proposta d’una nova reunió 
exclusivament per a debatre sobre la mobilitat al Nucli Antic. 
 

ACORD: 
 
“PRIMER. Fer un estudi, en el termini d’un mes de l’aprovació de la moció, del 
trànsit de vehicles per minut en diferents carrers del Nucli Antic, com a mínim 
als carrers de l’Església, Sant Antoni, Major, de les Premses i Joaquim Mir. 
Que l’estudi reculli diferents franges horàries dels dies feiners i festius. 
 
SEGON. Convocar, amb posterioritat a l’estudi, el Consell assessor del Nucli 
Antic i del paisatge urbà, en un espai i en horari adequat per tal que, a més 
dels seus membres, puguin assistir veïns per tal d’expressar la seva opinió 
sobre el trànsit de vehicles i la implantació de zona de vianants consensuada 
en anteriors consells i en el PINA.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Com recordaran, en passats plens, en el passat Ple el 
grup d’Iniciativa va proposar i es va aprovar per unanimitat la convocatòria del 
Consell Assessor del Nucli Antic i de paisatge.  La raó que vam donar llavors 
era que consideràvem de que en tant de que el termini finalitzava el que és el 
Programa Integral d’Intervenció del Nucli Antic finalitzava, i per tant havia de 
fer-se una valoració compartida per part dels veïns. 
 
No hem d’oblidar mai que el PINA, dintre de la Llei de barris, el seu objectiu 
principal és revitalitzar el barri, el Nucli Antic de la Vilanova Vella.  Aquest ha 
estat l’objectiu, i no ens hem d’oblidar mai d’aquest objectiu.  I s’han fet amb 
diferents mesures, no només la reurbanització, sinó mesures com la mobilitat, 
que han estat consensuades entre els veïns, tècnics de l’Ajuntament i govern 
municipal.   Aquest procés ha estat... sí, la Llei d’urbanisme obliga i la mateixa 
Llei de barris, a que els processos siguin participatius, però crec –i és una 
reflexió que ens hem de fer- que aquest Ajuntament s’ho va creure molt i així 
va portar de fet uns Consells on la participació era molt important de persones, 
tècnics, govern, però també de molts veïns.  Ho dic perquè -poder molts veïns- 
perquè el dia 29 de novembre, a raó de la nostra moció, es va convocar el 
Consell del Nucli Antic i del Paisatge Urbà, però amb un ordre del dia en què 



 

 

no havia ni valoració, trobo que era correcte presentar els últims programes 
del PINA, molt correcte, però en cap punt una mica del que recollia l’esperit de 
la moció que havia estat aprovada per unanimitat en aquest Ple. 
 
De fet, també va ser una sorpresa d’aquest regidor que va assistir, el que si he 
de comparar l’assistència amb altres, era no dic reduïda, sinó quatre gats.  En 
veïns no sé si arribaven ni a quatre.  Eren tècnics i polítics.  Tot i així els 
quatre gats veïns, de fet estaven, i venien representant una plataforma, una 
plataforma que ja porta mesos, no és un problema que sorgeixi ara, en el que 
consideren de que bé, l’objectiu... o bé, per llegir-lo, simplement el que diuen 
en una sèrie de sol·licituds que aquest Ajuntament ha rebut: que l’Ajuntament 
compleixi els compromisos adquirits amb els veïns i veïnes del Nucli Antic, 
aplicant els criteris de pacificació de trànsit acordats amb l’antic equip de 
govern en les reunions organitzades dins del marc del PINA. 
 
Aviam, és cert que el regidor d’Urbanisme en aquest últim Consell, i a raó de 
que de fet gran part del debat el va monopolitzar tot el que no hi havia a l’ordre 
del dia, que era la mobilitat i la pacificació del Nucli Antic, el compromís del 
regidor d’Urbanisme Joan Giribet de convocar un nou Consell per debatre 
sobre la mobilitat al Nucli Antic. 
 
El dia 28 de desembre i coincidint una mica també amb l’increment de la 
protesta veïnal –a veure, en aquest barri han sorgit pancartes-, va haver-hi un 
accident, ho sabem perquè ho vam llegir a la premsa, als mitjans de 
comunicació local, també als mitjans de comunicació local fa mesos, mesos, 
han sortit diferents notícies, articles d’opinió sobre que la mobilitat al Nucli 
Antic no era la que s’havia programat dintre del PINA.   
 
També és cert que aquesta plataforma, que no són quatre gats, perquè de fet 
van entrar una quarantena de sol·licituds per demanar que es complissin 
aquests compromisos.  També va haver-hi una sol·licitud d’una entrevista amb 
la regidora Glòria García, de Via Pública i Mobilitat, i creiem, parlant amb ells, 
jo no dic que sigui així, però parlant amb ells, que per part del govern havia 
hagut una falta de sensiblitat de les seves queixes.  No ho estic jo afirmant, ho 
afirmen ells. 
 
Què és el que estem dient?  Ens estan dient aquests veïns, aquesta 
plataforma, de que han hagut canvis en la senyalització importants.  Que es 
va produir un nombre de vehicles molt superior a l’acordat en els consells.  
Que els carrers s’han convertit en una via de pas per creuar la ciutat, sobretot 
el que és plaça Sant Antoni, Església i Sant Antoni.  I que de fet, el pitjor de 
tot, i aquí és la reflexió última que ens hem de fer, un incompliment per part de 
l’Ajuntament, perquè ells no parlen del govern municipal, parlen de 
l’Ajuntament, que som tots els que estem aquí, d’un procés participatiu. 



 

 

 
 
Allà, en aquesta reunió del 29 de novembre, es van ensenyar les diferents 
publicitats, campanyes de difusió que aquest Ajuntament havia fet sobre la 
mobilitat en aquesta zona en el Nucli Antic, i la seva pacificació.  Evidentment 
era un retret el d’aquestes persones, un retret al que està fent l’Ajuntament, és 
a dir, vosaltres ens dieu què fareu, acordem què farem i després no es fa. 
 
Jo crec, per tant, que és important que ens tornem a reunir i d’una manera 
més immediata possible amb aquest Consell Assessor, però no un Consell 
Assessor on hi hagin només tècnics i polítics, sinó molts veïns.  Per tant, s’ha 
de fer una campanya de difusió de que hi haurà aquesta reunió i de la 
importància que s’assisteixi. 
 
També demanem en el segon punt un estudi.  Hem de ser objectius, aquí avui 
s’ha utilitzat la paraula “hem de ser objectius”.  Hem de ser objectius: fem un 
estudi, fem un estudi de realment el trànsit que tenim en diferents carrers.  
Nosaltres hem proposat una sèrie d’ells, perquè hem constatat que és cert el 
que ens estan dient els veïns, és cert les fotografies que ens envien, és cert 
que si passegem a certes hores del dia passa un trànsit excessiu.   
 
El govern ens ha proposat una transaccional.  Creiem que l’aceptarem en tant 
que no desvirtua en cap sentit el que és la moció.  Per tant, en el primer punt 
diu: “fer un estudi en un termini d’un mes de l’aprovació de la moció”.  La 
regidora Glòria García ens ha indicat que els tècnics consideren que aquest 
temps no és suficient per fer un estudi seriós i rigorós, per tant aceptem el 
criteri dels tècnics i proposem que sigui el redactat:  “Fer un estudi durant dos 
períodes de mes i mig a l’hivern, i mes i mig a la primavera-estiu, del trànsit de 
vehicles per minut...” i queda la resta igual. 
 
I la segona transaccional... no és una transaccional, no, no t’asustis Glòria, no 
és una transaccional, sinó és una puntualització.  Retirem, si és possible, no 
sé si el senyor secretari em podrà dir.  El segon punt diu: “convocar, amb 
posterioritat a l’estudi”.  No podem esperar cinc mesos per debatre aquest 
problema.  Per tant, retirem “amb posterioritat a l’estudi”, i per tant deixem al 
govern el que consideri el periode més ràpid possible per poder convocar el 
Consell.  Gràcies. 
 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora García. 
 
 



 

 

GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies alcaldessa.  Senyor Claver, ha innovat vostè perquè 
s’autotransacciona, eh?, es posa vostè transaccions.  Vostè mateix.  Acabem 
d’arrodonir l’acord i llavors fem-lo tenint sentit. 
 
Miri, la mobilitat en el Nucli Antic té mancances, com tota la ciutat, Vilanova té 
mancances de mobilitat.  S’han anat fent petites actuacions en determinades 
zones sense mirar la globalitat, sense mirar el conjunt.  I és per això que 
llavors tenim zones en les que realment no té molta lògica la manera de 
funcionar.   
 
En aquest aspecte és pel que el govern ha encarregat l’estudi de mobilitat de 
tota la ciutat, que ja s’ha signat el conveni, es va signar el desembre amb 
Diputació per portar-lo a terme, tot i que aquest estudi és obligatori des del 
2003 i és potser l’assignatura pendent d’aquesta ciutat.  Fer un estudi de 
mobilitat de tota la ciutat, de forma conjunta i global, no pacificant una zona, 
perquè aquesta zona repercuteix en totes les del voltant que tenen un impacte 
directe, i amb això no aconseguim gaire de res. 
 
De totes maneres, tot el que es va fer a la zona del Nucli Antic, que és un 
espai que s’intentava fer o aconseguir un espai amable, de convivència de 
vianants, bicicletes, en definitiva, pacificar el trànsit, tots aquests objectius el 
govern també els combrega i també són seus.  I quan es va fer el Pla de 
mobilitat, el nou pla de pacificació, també es va portar al fòrum de la mobilitat i 
amb els veïns afectats.  Que també lamento dir que en aquell moment també 
van ser quatre gats els que van venir a l’exposició del projecte i també es va 
parlar en Comissió Informativa i se’ls va exposar als altres grups, a tot 
l’Ajuntament. 
 
Però recordi, senyor Claver, que el PEMU també contempla en el seu article 
número 5, que s’ha de limitar el trànsit perquè és una zona pacificada, però 
sense perjudici de càrregues i descàrregues, tant dels veïns com de tots els 
locals i les activitats econòmiques, i com els vehicles d’urgències, de transport 
públic, de neteja, etc., etc.  En conseqüència, trobar l’equilibri és del que es 
tracta, trobar l’equilibri de la pacificació i trobar l’equilibri de no vulnerar l’article 
recollit al PEMU que permet o que ens obliga a permetre tot el trànsit 
d’aquests vehicles que han de passar pel Nucli Antic i per la resta de la ciutat. 
 
El Pla de pacificació era el que pretenia, era harmonitzar i equilibrar aquests 
dos aspectes, combinant evidentment els que són més radicals i el que volen 
és una pacificació absoluta, combinant, intentant conviure amb la pacificació 
que ha permetre el pas d’aquests vehicles per força per aquest Nucli. 
 



 

 

El que ens sorprèn, i tot són percepcions i opinions totalment subjectives, 
quan jo vaig reunir-me amb les persones que representaven la plataforma, 
doncs la sensació que vaig tenir no era que jo no era una persona empàtica i 
que no els escoltava, i que ni molt menys tot això, sinó tot lo contrari, la 
sensació –i li dic sincerament, eh?, senyor Claver-, la sensació que jo vaig 
tenir quan va acabar la conversa és que nosaltres agafàvem una sèrie de 
compromisos, que estem portant a terme i que anem tirant endavant, i el que 
sí li vaig dir, home, lo de la senyalització no, perquè ja està prou senyalitzat i 
no podem tornar a senyalit....  i pensava que realment la conversa havia tingut 
uns fruits i un inici de començar a treballar i començar a mirar altres opcions. 
 
En aquella mateixa conversa va sortir que en el Pla de pacificació s’havia 
pacificat molt més tota una part, i que ara teníem pendent pacificar la resta.  I 
que si realment doncs ells em comentaven que passaven molts vehicles, 
doncs que prendríem les mesures oportunes, i els hi vam parlar de diferents 
alternatives. 
 
Em sorprèn per això que la moció que vostès han presentat, tot i que hi ha 
tota una sèrie de carrers, no especifiqui l’eix Joaquim Mir-carrer de Sant 
Josep, perquè era la moció i les 40 sol·licituds que vam tenir com a regidora 
de Mobilitat demanant la pacificació del trànsit era en aquest eix: c/ Major,  
Joaquim Mir i Sant Josep, i és molt sorprenent que ara no es parli del Sant 
Josep, quan en el Sant Josep el que proporciona o el que provoca aquest 
carrer és que la gent vagi a la Plataforma del Centre de Multiserveis, i que si jo 
en l’últim Ple, quan va presentar el Partit Socialista la moció, els hi vaig 
comentar que tenien una mitjana de 70 visites diàries, doncs ara la mitjana és 
de 83.  I això és un element que nosaltres haurem de contemplar i que 
haurem d’intentar integrar dintre de la mobilitat del Nucli Antic, perquè 
evidentment que hem de garantir que les persones puguin arribar a la 
residència i puguin sortir.  Les visites, les persones que van per altres serveis, 
els que són residents, etc., etc. I això és un element distorsionador, que 
evident doncs home, provoca el que provoca i home, les visites, 83 visites 
diàries doncs provoca un volum de vehicles que els haurem de tenir 
m’imagino que en compte. 
 
Tenim la intenció doncs que... bueno, la intenció o com a mínim l’esperança, 
més que la intenció, és que el Pla de mobilitat realment quan comencin a 
treballar, que entenc que serà no d’aquí molt, ens doni realment una solució 
definitiva per a tota la ciutat. 
 
Quan jo li comentava el que m’havien comentat els tècnics, que en un mes no 
és possible realitzar un estudi, com a mínim amb dades serioses, és perquè 
realment nosaltres no estem en disposició de poder-ho fer perquè no tenim ni 
els recursos materials ni els recursos personals humans per poder-ho fer.  I a 



 

 

més a més em deien, no és tampoc simptomàtic si tu només agafes un mes 
de l’any, perquè clar, evidentment, conforme va evolucionant i en les diferents 
temporades de l’any és possible que s’incrementi o que disminueixi. 
 
Quan vostès van presentar la moció, com que era un acord que ja ens havíem 
compromès a tirar endavant, ja havien començat els recomptes i els prometo 
que és una coincidència en el temps, pensin el que vulguin, però que ja estava 
programat fer-ho.  I clar, tenim molt poques dades, perquè s’han fet dos-tres 
dies de recompte, a diferents hores, però el que sí s’ha constatat, perquè 
s’agafen matrícules per veure els vehicles que entren, per on surten, etc., etc., 
i veure quins itineraris segueixen i d’on procedeixen, per fer un estudi molt 
més acurat.  Home, el que sí s’ha vist és que quan hi ha un trànsit que no són 
més de tres vehicles per minut, com diu la moció, que sí que és cert que va 
sortir en el Consell del Nucli Antic, quan més s’incrementa el trànsit és a les 
hores de càrrega i descàrrega, que és entre 8 i 11.  De totes maneres li dic 
que estic fent un mostreig de tres dies, que això no és simptomàtic ni pot ser 
base de cap estudi. 
 
Llavors jo li agraeixo que acepti la transacció i el que sí li proposo, en quant al 
calendari, perquè deien “un mes després de presentar la moció”, el que sí li 
agraeixo és que en Comissió Informativa fer un calendari per convocar el 
Consell quan considerem oportú de dir: doncs escolta’m, hem fet el primer 
muestreig d’hivern ja el tenim, fem el Consell i el presentem i després fem... o 
com decidim en Comissió Informativa”. 
 
Ara, el que sí també li comento és que també tenim el Fòrum de la Mobilitat, 
que penso que és un fòrum específic per parlar d’aquest tema, i que sense 
deixar de banda el Nucli Antic, evidentment el que penso és que també hem 
de convocar el fòrum de la mobilitat que és l’eina que tenim específica per a 
aquest aspecte. 
 
Llavors, acceptada la transacció, doncs el govern votarà a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora García.  Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Sí, gràcies.  A veure, primer de tot entenem que ens hauríem de posar 
d’acord, independentment de recomptes o no recomptes, és si tenim un 
problema o no tenim un problema.  Des del nostre grup municipal entenem 
que sí.  S’ha fet tot un projecte de pacificació, en el seu moment entenem que 
es va reduir moltíssim el trànsit, i crec que és bastant detectable per a 



 

 

qualsevol que passi sovint per allà, que en els darrers mesos aquest trànsit ha 
anat augmentant.  Independentment... ja no parlem de càrregues i 
descàrregues, que entenem que és un trànsit necessari, d’aquelles persones 
doncs que han d’anar al CSP o que han d’anar en algun punt concret, sinó 
que entenem que el problema és que tota aquella gent que havia deixat de fer 
servir el Nucli Antic com a itinerari per travessar-lo, i que ho feia doncs per les 
vies que teníem al voltant, doncs alguns d’ells estan tornant a utilitzar 
aquestes vies.   
 
Per exemple s’ha parlat de l’itinerari Major / Joaquim Mir / Sant Josep. A 
nosaltres, per exemple també ens preocupa el que és Plaça Llarga / Pàdua / 
Correu, un itinerari que històricament s’utilitzava per atravessar la ciutat de 
nord a sud, que havia deixat de ser-ho i entenem que ho està tornant a ser.  
Per tant, en el seu moment amb la pacificació doncs l’anterior govern va 
muntar les càmeres, ben bé no van funcionar mai, no es van posar en 
funcionament per varis motius, entenem que alguns d’ells doncs van... era 
complicat, és una mesura difícil d’explicar, poc agradable per al ciutadà, en 
aquell moment venien les eleccions.  Darrere va entrar el govern que tenim 
actualment, el govern al principi va dir que les posaria en funcionament, que 
en parlaríem en Comisió, tampoc ho ha vist clar.  El que entenem doncs és 
que potser ens hauríem d’asseure, a part de amb els veïns, una mica 
nosaltres, i agafar entre tots els grups uns criteris bàsics.  Nosaltres entenem 
que s’ha de limitar l’accés, s’ha de fer de manera prou àmplia, però que el que 
no pot ser és que deixem màniga ampla perquè cadascú utilitzi els carrers del 
Nucli Antic com vulgui amb el cotxe.  Per tant, nosaltres òbviament votarem a 
favor de la moció, però som partidaris sobretot de que hi hagi diàleg entre tots 
els grups que estem aquí representats per agafar una línia i seguir-la, i si hem 
de posar en funcionament les càmeres, doncs amb uns criteris prou amplis, 
doncs que es faci, i si decidim un altre criteri, doncs que es tiri endavant.  Però 
sobretot que no es fagi més “batalla electoral” d’això, que no crec que se 
n’hagi fet excessiva, però que si les càmeres sí, un altre grup entra que no... 
doncs mirem de posar-nos una mica d’acord i de pacificar el centre amb uns 
criteris raonables. 
 
En aquest sentit doncs votarem a favor d’aquesta moció, però sobretot el que 
ens agradaria és això.  La regidora García ha parlat del Fòrum de la Mobilitat 
que, per cert, fa molt que no es reuneix.  Entenem que s’han d’obrir fòrums, 
però que sobretot ens hem de posar d’acord també els grups municipals i 
mirar de tirar per una línia i mirar d’acabar amb aquest problema que ja fa 
molts mesos i anys que el tenim sobre la taula.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Álvarez. 



 

 

 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Moltes gràcies, senyora alcaldessa.  Per posicionar el grup municipal Popular.  
Decía la señora Glòria García que… se venía a referir al estudio de movilidad, 
al plan de movilidad que se ha de convocar, que se ha de elaborar, y esto es 
lo primero por lo que tenemos que empezar y es lo que quiero recordar.  
Nosotros pensamos que la movilidad en el municipio es un asunto 
absolutamente global.  Si vamos haciendo cambios en sectores determinados 
esto va a afectar luego a su alrededor y al final nos vamos encontrando el 
problema que lo vamos trasladando de un lugar a otro o no hemos 
sincronizado bien organizado todo, ¿no?  Es por esta razón de que nosotros 
en diciembre del 2011 presentamos una moción que se aprobó en este pleno 
pidiendo el encargo de un Plan de movilidad, tal como establecía -como la 
señora García también ha recordado- la Ley del Parlament 9/2003.  Y 
nosotros explicamos entonces que precisamente aquí radicaba el problema de 
movilidad en Vilanova, de que se había actuado en sectores concretos de una 
manera concreta sin atender a la globalidad.  Bien, nosotros pensamos de que 
una vez se establece un plan global de movilidad, es cuando podemos… es 
cuando todo adquiere su coherencia, ¿no?  Sino tendremos siempre el 
problema de que cambiamos un sector, hacemos un cambio en un 
determinado barrio, en unas determinadas calles, resulta que no lo tenemos 
bien organizado con respecto a su alrededor, y siempre siempre tenemos 
problemas.  Es por esta razón de que nosotros hicimos esa moción en su 
momento, se aprobó y estamos a la espera de que este año se inicien los 
estudios.   
 
Nosotros no tenemos ningún problema en que se elabore un estudio en este 
sector de la ciudad, siempre entendiendo de que al final lo que habrá que 
hacer es una aplicación global.  Como hemos dicho, nosotros entendemos 
también la preocupación de esta plataforma, entre otras cosas porque la 
primera plataforma o asociación que tuvo preocupación por el Nucli Antic, por 
su organización y por su movilidad, es l’Associació de Veïns Defensors del 
Casc Antic i de su presidente, Jaume Ramon Mateu, que quiero recordar, en 
paz descanse, formó parte de nuestra lista electoral incluso en estas últimas 
elecciones, ¿no?   
 
Nosotros votaremos a favor, pero queremos recordar sobretodo de que al final 
todo esto tiene que servir para elaborar un plan global que solucione el 
problema de la movilidad de una manera global.  Y recordar también de que 
dentro del Nucli Antic, como en el resto de la ciudad, hay diferentes intereses: 
intereses de pacificación en algunos casos, intereses también de carga y 
descarga e intereses –también quiero recordar- del comercio.  Y tenemos que 



 

 

hacer unas actuaciones que beneficien a la generalidad de la población.  
Votaremos a favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Álvarez.  Senyor Llobet. 
 
GERARD LLOBET 
 
Sí, gràcies.  En primer lloc doncs lamentar que es presenti una moció un cop 
hi ha hagut un accident a la zona del Nucli Antic.  El grup socialista ja fa més 
d’un any i mig que mostrem preocupació i alarma en com s’estan dirigint les 
polítiques de mobilitat al Nucli Antic i com està dirigint la persona de la 
regidora.  Al Ple de novembre nosaltres ja vam presentar una moció que 
anava en aquest sentit, que anava... posava la mà estesa, presentava 
mesures alternatives.  És evident que és una moció que s’està incomplint i 
aquella moció venia una mica doncs a donar resposta a la fulminació unilateral 
que hi ha hagut en relació amb la qüestió de pacificació al Nucli Antic. 
 
La regidora fa uns dies feia unes declaracions a la premsa on deia que els 
cotxes allà hi han de passar.  Nosaltres no diem que no hi passin, el problema 
està en què vostè defensa un model on tots els vehicles de pas passin pel 
Nucli Antic.  I el que defensa el grup socialista i el que defensa la majoria crec 
que de ciutadans, i el que es va defensar en aquell Pla de pacificació que es 
va acordar consensuadament, era que hi passessin els vehicles d’interior: els 
veïns, els comerciants, etc.  I es feia establint uns criteris que podien ser més 
o menys flexibles i que se’n podia parlar, però que vostès van decidir doncs 
fulminar unilateralment com repeteixo.  Perquè al Fòrum de Mobilitat on es va 
tractar aquesta qüestió no ens van convocar als grups polítics de l’oposició.  I 
precisament aquell Pla de pacificació el que buscava era un Nucli Antic 
dinamitzat, un Nucli Antic on es recuperin els espais públics, on es triïn els 
vehicles de pas, efectivament, i per això es va fer una urbanització en un 
sentit, a un sol nivell i amb uns criteris que permetessin recuperar aquests 
espais públics i que amb les mesures que s’han revertit, tota aquella 
reurbanització doncs està en perill. 
 
La regidora feia aquestes declaracions i deia que altres ciutats, amb nuclis 
antics potents, com Girona, no tenen limitació de pas.  Jo he fet un exercici 
que són deu minuts, que és entrar als serveis de mobilitat d’ajuntaments amb 
nuclis antics importants, i efectivament Girona té càmeres de control d’accés i 
té uns criteris que són més o menys flexibles, però que són uns criteris.  
Barcelona, el barri del Raval, el barri de la Ribera, el Gòtic nord, el Gòtic sud, 
Santa Caterina, també té criteris d’accés.  Tarragona, a la part alta també va 
implantar uns criteris de limitació de pas en aquesta zona; es van implantar, 



 

 

van funcionar d’una forma, va haver-hi queixes, van tornar a repetir, van fer un 
procés de participació i van establir un altre pla que millorava doncs el que hi 
havia.   
 
És evident que quan algú parla d’alguna qüestió s’ha d’informar i és una mica 
el que el grup socialista i jo personalment ho intento fer, i ens sap greu que la 
persona que dirigeix la mobilitat doncs ho faci, no sé si per generar més 
confusió o per desconeixement de la matèria.  I realment les dues qüestions 
són preocupants. 
 
Al final aquí el que hi ha són dos models, un model que és caduc i antic, que 
és el que presenten vostès, que és que torni a passar qui vulgui, i un model 
que és el que defensem nosaltres i el que si tornem a tenir responsabilitats en 
l’àmbit de la mobilitat i de l’urbanisme tornarem a aplicar al Nucli Antic, perquè 
crec que era un model evidentment consensuat i participat amb la gent.  
 
I finalment, respecte al Pla de pacificació que vostès van presentar, jo demano 
que el retirin perquè aquest Pla manifestament crec que és il·legal en el sentit 
que està contravenint el que diu el Pla urbanístic de... el PEMU, el Pla de 
Millora Urbana del Nucli Antic, que estableix doncs uns criteris, la zonificació, 
etc., i tot això doncs s’ha perdut pel Pla de pacificació de vostès.  Gràcies. 
 
Votarem a favor de la moció. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Llobet.  Li passo primer la paraula a la senyora García 
i ara mateix li dono la paraula, senyor Claver. 
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
Sí, gràcies.  Senyor Llobet, el model que jo tingui o no tingui, em permetrà que 
sigui jo la que ho digui, no vostè.  El que ho jutgi, el que passa és que... 
donarà la seva opinió, eh?, però no podrà dir: “és aquest el seu model”.  En tot 
cas seré jo la que ho dirà.  El que sí li recordo és que en les seves mans van 
estar, en les del seu grup, de posar en marxa les càmeres i no es van posar.  
Portaven un any, eh?, posades les càmeres, i no es van posar mai en marxa.  
Però ara li diré el motiu, ja li vaig dir al mes de novembre i ara li torno a repetir: 
no es van posar en marxa perquè les càmeres controlant amb els criteris que 
estaven recollits al PEMU, vulneraven l’article 5, que és no al trànsit de pas, 
sinó les càrregues i descàrregues dels veïns, dels locals comercials i tot això.  
Llavors bueno, el fet de que vostès no les posessin, doncs miri, a mi em va 
servir de guia doncs per dir, doncs miri, si no les han posades en marxa durant 



 

 

un any, és que és possible que no calguin, i llavors bueno, les retirem del 
d’això. 
 
Quan jo vaig dir que per Girona passaven cotxes, i és veritat que passen, 
perquè els criteris són molt, molt flexibles, i vaig dir: i no hi ha cap problema, 
aquí no n’eren de flexibles, perquè no sabies per on podies passar.  Era un 
caos, la gent no sabia si estava acreditat, si no estaves acreditat, t’acreditaven 
una càmera, no t’acreditaven l’altra... bueno, miri, era un caos.   
 
Jo no retiraré el Pla de mobilitat, perquè cregui’m, eh?, amb tota la sinceritat, 
cregui’m, aquest Pla es va posar en marxa amb l’objectiu de... tenint, i això ho 
he dit, perquè vostè llegeix només les entrevistes que veig que li convé, però 
no llegeix les que jo he dit que s’havia fet una feina molt i molt bona, i 
exquisita, abans, i que això ens permetia a nosaltres doncs amb quatre 
ajustos millorar la pacificació.  I això ho he dit fins a la sacietat en totes les 
entrevistes que m’han fet.  Perquè nosaltres també som defensors de la 
pacificació.  Però el que està clar és que no es pot pacificar un trosset i deixar 
la resta de la ciutat d’igual manera.  Ningú no parla del carrer Santa Anna i jo 
recordo declaracions del seu cap de llista, del senyor Elena, dient que hi 
haurien accidents mortals al carrer Santa Anna per treure les pilones i a les 
hemeroteques em remeteixo, perquè va sortir pel Canal Blau.   
 
Clar, i tampoc i tampoc no m’agrada... miri, jo no he parlat de l’accident del 
ciclista, perquè em sap greu, perquè he pensat bueno, estava en l’exposició 
de motius, però no cal que ho treguis, per molt que estigui una zona 
pacificada, les normes de circulació són les normes de circulació i no es pot 
anar en contra direcció per un carrer on passen cotxes, encara que siguin 
pocs, perquè encara que només hagués passat aquell cotxe en tot el sant dia, 
senyor Llobet, al ciclista l’haguessin atropellat exactament igual, perquè anava 
en contra direcció i per un angle tancat, que el cotxe girant, vigilant per on 
poden venir els altres vehicles, no el va veure. 
 
De totes maneres també li donaré dades de la policia.  Durant el 2012 a 
Vilanova han hagut 763 accidents, a tota la ciutat.  Nou, nou, no greus, gràcies 
a Déu no greus, al Nucli Antic o als voltants.  Clar, llavors què fem?, tanco tots 
els carrers on hi ha accidents de trànsit, o el que intentem és que la gent 
millori.  Clar, és que si podem fer demagògia jo també en sé.  Com que sóc 
més gran que vostè, tinc més experiència i fins i tot la sabria fer més grossa.  
Entén?, no podem fer demagògia amb els accidents, perquè escolti’m, miri, 
per sort no n’hi han d’accidents greus.  Que s’ha de millorar?, evidentment, i jo 
he començat la meva intervenció dient: el Nucli Antic té mancances, sí, i la 
resta de la ciutat també.  I per què estem?  Doncs miri, per millorar-la.   
 



 

 

Jo agafo la proposta que ha fet el senyor Font, de dir: escolti’m, seiem-nos 
tots i parlem-ne.  Quan jo vaig presentar el Pla de mobilitat a mi no se’m va fer 
arribar cap suggeriment, li dic sincerament.  No sé si se’ns... bueno, doncs 
escolti’m, jo no vaig rebre’l com un suggeriment de molt en contra de no sé 
què, sinó senzillament es va presentar i no es va comentar.  Bueno, ho no sé, 
ja ho buscarem.  De debò, sincerament no tinc constància.   
 
I quan es van convocar els fòrums de la mobilitat, i ara també permeti’m, i això 
la senyora Sánchez ho sap perquè la persona responsable de convocar va dir: 
se m’ha oblidat posar a tothom en el mailing,  i escolti’m, és una cosa que jo 
desconeixia fins al moment que vostès m’ho van dir en Comissió Informativa.  
I la senyora Sánchez va parlar amb la persona responsable, i cregui’m que jo 
em vaig quedar tan parada com vostès de que no estiguessin convocats en 
aquest aspecte.  I no tornarà a passar, evidentment, perquè serem més 
curosos a l’hora de convocar-los, i tenen tota la raó, eh? En aquell fòrum que 
es va presentar el Pla de mobilitat o el Pla de pacificació no estava. 
 
Miri, resumint, l’objectiu del Pla de pacificació que va fer el govern, l’únic 
objectiu que tenia era conjugar tots els criteris i donar cobertura i evidentment 
ser molt més curós amb tothom.  No tenia cap ànim d’aixecar cap polèmica ni 
de posar-se en contra de ningú ni de barallar-se, perquè no era... era un Pla 
de pacificació, no pas un Pla que tingués l’objectiu de fer absolutament res 
que no fos bo per a la ciutat, per al Nucli Antic i per a la ciutadania en general.  
I evidentment des del primer moment estem oberts a tot, i s’ha comentat en 
Comissions Informatives.  Escolta’m, doncs ho farem, cap problema.  S’ha de 
fer un recompte?, fem un recompte, i mirem-ho, perquè potser sí que hi ha un 
problema que a mi... escolti’m, la policia em diu que no i les persones que... 
bueno em diuen que no perquè hi ha molta gent del Nucli Antic que no diu... 
que també m’ha comentat doncs escolta’m, no passen més cotxes.  Potser sí 
que passa algun més, però no... clar, o sigui, és que opinions n’hi han com 
persones, moltes. 
 
Fem nosaltres realment una sentada de dir escolti’m, mirem aviam el què i el 
com.  Perquè igual que lo anterior no era tot dolent, doncs escolti’m, lo nou jo 
crec que tampoc no és tot dolent.  Mirem-ho amb tota la tranquil·litat del món, 
debatim-ho nosaltres, posem uns criteris, marquem unes pautes, i endavant.  
De totes maneres pensem que tenim el Pla de mobilitat de tota la ciutat 
endegat, que el posarem en marxa, el procés participatiu i tots els estudis que 
comporten en un terme de temps molt, molt petit.  I potser aquesta serà l’eina 
que necessitem.  I també deixi’m que sigui una mica dolenta, no?, que si 
s’hagués fet al 2003, que era quan tocava, ara aquest problema el tindríem 
resolt i ens haguéssim estalviat doncs ben bé una horeta de Ple.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé.  Senyor Claver, havia demanat la paraula. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Regidora García no es sorprengui, el Joaquim Mir hi és 
al text.  M’ha dit que m’havia oblidat, no, no, jo no m’he oblidat, eh?, potser 
l’ha llegit molt per sobre i no se n’ha adonat.  Hi és. 
 
I a més a més en tot cas nosaltres diem “com a mínim”.  
 
GLÒRIA GARCÍA 
 
He dit Sant Josep, eh?, perdoni eh?, senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Ha dit l’eix Joaquim Mir – Sant Josep.  Jo he parlat que el Joaquim Mir estava.  
Val, de totes maneres, aviam, s’està parlant ara de Pla de mobilitat, del Fòrum 
de la mobilitat... jo he intentat fer una reflexió abans i crec que no he 
aconseguit convèncer o portar el debat cap aquí, i és: si fem processos 
participatius i ens diuen o arribem a acords de fer una cosa determinada, sigui 
la que sigui, ja no la mobilitat, crec que l’Ajuntament, canviï el govern o no, té 
l’obligació de mantenir-lo, i si el varia ha d’anar a aquells veïns que han arribat 
a l’acord, a aquelles parts que han arribat a l’acord, a exposar un canvi.  No és 
una qüestió electoral, hi havien unes càmeres, és cert, nosaltres ens vam 
oposar al Pla de mobilitat per una raó, vam dir: no retirin les càmeres, s’ha de 
fer un procés d’adequació.  Simplement l’existència d’aquell pal suposava que 
moltes cotxes no transitaven l’eix carrer Església-Sant Antoni, no transitaven, 
simplement per l’existència, encara que no fessi fotografies.  Aquests veïns 
que s’estan exclamant simplement estan dient de que van arribar a un acord 
amb l’Ajuntament, no amb el govern tripartit de l’Ajuntament, amb 
l’Ajuntament, eh?, i l’Ajuntament l’està incomplint.  I l’únic que demanem és 
que s’esvaeixi aquest equívoc, perquè jo suposo que aquest Ajuntament, sigui 
del color polític que sigui, sí creu en la participació, i com creu, tots creiem en 
la participació, és lògic pensar de que si creiem en la participació hem de 
complir els compromisos acordats, no?  D’això es tracta, regidora García, 
d’això.  És la mobilitat l’adjectiu, però el problema és aquest.  Fem participació, 
s’arriba a uns acords, i aquest Ajuntament té l’obligació de complir-los.  I si no 
els fa, tornar a exposar a aquestes parts els canvis.  La gent és molt 
entenedora i ho comprendran.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Claver.  Senyor Llobet, per acabar. 
 
GERARD LLOBET 
 
Gràcies, alcaldesa.  Jo en cap moment he tingut la pretensió d’utilitzar un 
accident des del punt de vista de la demagògia.  No sé quin significat té la 
paraula demagògia per a la regidora. 
 
En qualsevol cas, efectivament fa uns anys hi havia uns criteris, que podien 
ser millors o pitjors, més flexibles o menys flexibles, però vostès van arribar i 
els van decidir, primer no sabien què fer i després van decidir fulminar-ho.  I és 
el que critico, que és que vostès no van tenir una certa màniga ampla, una 
oportunitat de parlar amb tots els grups i de dir, home, anem a revisar aquests 
criteris.  Efectivament a Girona hi ha uns criteris que són flexibles i que home, 
és un model que podríem haver aplicat, per què no?, però vostè doncs ha 
decidit, potser perquè no sabia que a la resta de ciutats s’apliquen criteris 
d’accés als Nuclis Antics, doncs no ha decidit aplicar-lo. 
 
Jo el que al final veig és que hi ha un model, hi ha dos models aquí, el seu, el 
de vostè, el d’aplicar un criteri de pas ample, o sigui, que tota la ciutat pugui 
passar pel Nucli Antic, i un altre que és el de restringir.  I li recomano que es 
llegeixi el capítol 5 de la Memòria d’ordenació del Pla de millora urbana del 
Nucli Antic, on parla efectivament de càrrega i descàrrega, però traient el tràfic 
rodat de pas.  Li recomano que s’ho llegeixi.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Sí, senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
No, és que ja està, és que he escoltat una cosa i haig d’intervenir.  Que el 
senyor Llobet acaba de dir, que n’hi han dos models, un model de màniga 
ampla i un altre restringit.  Jo vull recordar que vam presentar aquesta moció 
al Pla de mobilitat global més que res perquè el model que es presenti no sigui 
ni el socialista restringit, ni el convergent de màniga ampla, sinó que sigui un 
model de tota la... un model “popular”, exacte.  És a dir, un model que no sigui 
ni el d’uns ni el dels altres, sinó un que beneficiï a tota la ciutat, entenent per 
tota la ciutat tant el peató, com el que condueix un vehicle, com el que porta 
una bicicleta, com el comerciant, que també té algun interès.  Moltes gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, crec que els punts de vista han quedat àmpliament exposats, i per 
tant passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents (22 vots a favor). 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Fer un estudi, durant dos períodes de mes i mig a l’hivern i mes i 
mig a la primavera-estiu, del trànsit de vehicles per minut en diferents carrers 
del Nucli Antic, com a mínim als carrers de l’Església, Sant Antoni, Major, de 
les Premses i Joaquim Mir. Que l’estudi reculli diferents franges horàries dels 
dies feiners i festius. 
 
SEGON. Convocar el Consell assessor del Nucli Antic i del paisatge urbà, en 
un espai i en horari adequat per tal que, a més dels seus membres, puguin 
assistir veïns per tal d’expressar la seva opinió sobre el trànsit de vehicles i la 
implantació de zona de vianants consensuada en anteriors consells i en el 
PINA.” 
 

 21. MOCIÓ DEL PSC PER AL SEGUIMENT DEL PLA DE XOC PER 
L’OCUPACIÓ A VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
En el Ple ordinari del dia 8 d’octubre de 2012 es va aprovar una moció 
presentada pel grup municipal del PSC per un Pla de xoc per l’ocupació a 
Vilanova i la Geltrú, amb els següents acords: 
 
1. Prioritzar l’execució de les polítiques d’ocupació, involucrant al màxim tots 
els departaments de l’Ajuntament i sobretot treballant conjuntament l’IMET i 
l’Àrea de Promoció Econòmica.  En aquest sentit, qualsevol traspàs de 
personal de l’IMET a l’Ajuntament s’haurà de tornar a autoritzar prèviament pel 
Consell Rector de l’IMET. 
 
2. Elaborar un Pla de xoc per l’ocupació, amb l’objectiu que durant el període 
d’octubre de 2012 a juny de 2013 s’arribi al 75% de les persones aturades de 
Vilanova i la Geltrú, a través d’accions formatives, d’orientació, d’emprenedoria 
o d’ocupació. 
 
Malauradament, tal i com prevèiem, l’atur al mes de novembre a Vilanova i la 
Geltrú va arribar a una taxa del 19,46% (dada extreta dels estudis de la 
Diputació) i al mes de desembre tan sols ha disminuït un 0,23%.  Res fa 
pensar que aquest mes de gener aquestes dades millorin. 



 

 

 
Cada cop es fa més necessari i urgent la concreció i posada en marxa d’aquest 
Pla de Xoc. 
 
Per això, el Grup Municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
de l’acord següent: 
 
“PRIMER. Convocar en un termini màxim de 15 dies una mesa de treball en la 
qual hi estiguin representats tots els agents socials per planificar i/o ratificar les 
actuacions concretes corresponents a les 12 línies de treball especificades en 
el Pla de xoc aprovat en la moció. 
 
SEGON. Establir un mecanisme mensual de seguiment de les actuacions 
planificades en aquest Pla de xoc.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyor Martorell. 
 
JOAN MARTORELL 
 
Sí, en aquesta moció volem recordar que al mes d’octubre vam presentar una 
moció que es va votar per unanimitat, després d’una llarga discusió i un llarg 
debat i que en qualsevol cas va donar com a fruit que tothom estava d’acord a 
tirar endavant iniciatives per a l’ocupació a la ciutat i a través d’un Pla de xoc i 
una sèrie de mesures que es proposaven en aquella moció.  Al cap d’uns 
quants dies, en Comisió Informativa doncs vam començar a comentar com 
anava, com encadellàvem aquest document amb un document que s’havia fet 
des de l’IMET, que ens havia parlat la regidora.  Més enllà d’aquella conversa, 
i després de temes d’ordres del dia i d’actes, no hem sabut res més i d’aquí ve 
aquesta qüestió.  No és tant per un problema... sentim que és un 
incompliment, una falta de respecte per una feina que s’havia fet, i més que 
res un... jo entenc que és una deixadesa de cara a la ciutat, no?   
 
Ens agradaria que poguéssim parlar d’aquests temes, del que hi ha aquí a la 
proposta.   Crec que la moció és bastant clara.  Aquella proposta que es va 
votar per unanimitat, que ja es va dir en el seu dia que es deien propostes que 
calia contrastar-les també amb allò que s’estava fent des de l’IMET i que per 
tant calia donar més informació, i probablement de les 12 possibilitats de 
treballar potser n’hi havia unes quantes que potser ja s’estaven treballant, o 
que es podien millorar... En fi, fer una reflexió.  No en sabem res més.  Estem 
al mes de gener i tenim la sensació de que era una moció de la qual no en 
sabíem res més.  Actualment la regidora avui titular de l’Àrea no hi és i em sap 



 

 

greu haver de parlar del tema, tot i que sé que hi ha unes responsabilitats que 
heu assumit i que abans ja n’hem parlat.  Però en qualsevol cas és cert que 
durant aquests mesos, tot i que n’hem parlat en alguna altra Comisió 
Informativa, no n’hem sabut res més.  Se’ns ha informat d’una sèrie d’accions 
que s’han tirat endavant des de l’organismes de l’IMET, però en qualsevol cas, 
i el resum és aquest, continuen estant per sota les necessitats de la ciutat.  
Se’ns ha parlat, entenc, i potser caldrà contrastar-ho en algun altre fòrum, 
però que més o menys, segons se’ns deia l’altre dia en el Consell de l’IMET, 
que s’han rebut subvenció o ajut per tirar endavant accions formatives per... 
no sé si 400-500 persones, que em sembla que és el que se’ns havia dit en 
aquell Consell, no tenim les dades exactes, però el volum em sembla que és 
aquest, tenint en compte que es va fer una roda de premsa parlant de tot allò 
que s’havia demanat abans i que més o menys era un càlcul aproximat, una 
mica més gran, perquè no s’havia concedit tot. 
 
Aquestes són les dades que tenim.  Nosaltres proposàvem que en aquell Pla 
de xoc arribessin les accions a un miler de persones, i bàsicament encetar 
una línia de treball.  Aquesta línia de treball no l’hem vista per enlloc, és més, 
hem demanat... se’ns va crear un cert dubte després de reconèixer-ho, la 
següent Comissió Informativa després del Ple de com havíem de treballar, 
vam dir: home, si a l’IMET hi ha una sèrie de professionals que estan 
treballant en aquest àmbit, que analitzin el document, ens donguin una mica... 
l’uneixin i facin doncs una valoració d’allò que es pot fer, d’allò que no es pot 
fer, etc.  D’això no en sabem res més i en qualsevol cas entenem que les 
necessitats de la ciutat estan bastant més per sobre que no pas l’entesa entre 
partits o el que hi ha en una Comisió Informativa. 
 
Entenem que el que hi ha ara, en qualsevol cas, el que fa l’IMET són accions 
formatives que estan per sota del que es feia fa dos anys i l’any passat, 
perquè aquesta era la tendència, no culpo al govern, però en qualsevol cas 
aquesta és la realitat, i per tant, ja ho vam dir a l’octubre, que la quantitat de 
gent en atur, que està arribant al... ha arribat al 19%, per sobre el 19%, ha 
minvat una mica al desembre per una qüestió estacional, però ens movem 
amb aquestes xifres, per tant és una xifra molt seriosa i creiem que mereix, 
com a mínim, un esforç de veure exactament què podem fer, a més a més 
d’allò que s’està fent.  No dic que no s’estigui fent, però que allò que s’està 
fent, els cursos que s’han demanat, el SOC ha concedit activitats de formació, 
etc.  La moció ve a demanar això.  Si són 15 dies o són tres setmanes o és un 
mes, jo aquí... no ho qüestionarem.  En qualsevol cas sí que demanaríem que 
poséssim aquest tema sobre la taula.  La moció planteja dos punts, el fet de 
que convoquem aquesta reunió amb els agents socials en el termini d’un 
temps pròxim, sigui 15 dies, tres setmanes o un mes, i un altre punt de crear 
un mecanisme de control i de seguiment del tema de l’ocupació.  Ens estem 
reunint en comisions informatives, parlem d’ocupació i també es parla d’altres 



 

 

temes, però entenc que, o enteníem en aquesta moció que la prioritat havia de 
ser aquesta i que havia d’anar per separat.  L’IMET segueix el seu camí, ha fet 
una proposta, però creiem que està per sota d’allò que hauria de donar a la 
ciutat i per tant creiem que demana imaginació per part de tothom per ampliar 
notablement allò que ha d’ofertar a la gent aturada.  I aquest era l’esperit de la 
moció, que espero que votin favorablement. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies senyor Martorell.  
 
Bé, dir-li en primer lloc que quan hem vist la moció ens ha estranyat, perquè 
entenem, i crec que ho saben, que tot el que es contempla en la moció s’està 
treballant.  I una miqueta per posar ordre, em posaré en antecedents. 
 
Senyor Martorell, com saben, com sap, el 25 de juliol es va constituir la Mesa 
de Ciutat.  La Mesa de Ciutat es va constituir amb dos objectius bàsics: el 
primer, treballar cohesió social, i el segon, ocupació i dinamització econòmica.  
A la reunió constituent, el 25 de juliol, es va acordar que es farien dos 
monogràfics, el primer sobre ocupació i el segon sobre situacions 
d’emergència.  Així es va fer i el 19 de setembre es va fer aquesta primera 
reunió monogràfica sobre ocupació, on tots els assistents van fer aportacions i 
es va fer un recull d’accions que s’estan desenvolupant en els departaments 
corresponents, alguns d’ells evidentment s’estan portant des de l’IMET.   
 
El partit que vostè representa, en aquella reunió no va fer cap aportació, i ens 
ho van fer arribar posteriorment a través del Pla de xoc, al qual fan referència 
en aquest document, que ademés van presentar el 8 d’octubre, és a dir, 
posterior a aquesta reunió de la Mesa de Ciutat, la moció que fa menció. 
 
El 24 d’octubre, a la Comisió Informativa de l’Àrea, i així consta a l’acta, es va 
acordar que el seguiment del Pla de xoc, igual que totes les altres mesures 
que s’havien relacionat i recollit en aquella reunió del 19 de setembre de la 
Mesa de Ciutat, es seguirien a la pròpia Mesa de Ciutat.   
 
Per tant, aquí li dono la resposta a una part de la presentació que ha fet, que 
evidentment de tots aquests temes es farà el seguiment a la Mesa de Ciutat, 
tal com consta a l’acta del 24 d’octubre. Per tant, tot allò que es va acordar 
amb relació a la moció del 8 d’octubre ja es complia en el seu dia, perquè ja 
s’estaven fent accions que prioritzaven la creació d’ocupació, i es continua 
complint.  Les polítiques d’ocupació són una prioritat per a aquest govern, per 
tant això es complia i es continua complint, i s’estan treballant moltes accions, 
entre elles les que es van recollir a la primera reunió de la Mesa de Ciutat i les 
del Pla de xoc que vostès posteriorment ens van fer arribar.  I com he dit, el 



 

 

seu seguiment es fa a la Mesa de Ciutat, tal com es va parlar a la Comisió 
Informativa posterior a l’aprovació de la moció.  Per tant, amb tot això el que sí 
que li adelanto, el que queda evident que la moció que presenten l’aprovarem, 
evidentment, perquè ja existeix aquesta taula, aquesta mesa de treball que 
vostè demana que es constitueixi per fer el seguiment del Pla de xoc que 
vostès van presentar, aquesta mesa de treball és la Mesa de Ciutat i en les 
properes setmanes està prevista una convocatòria, tal com es va dir a la 
darrera reunió de la Mesa de Ciutat. Per tant, pel que fa a la moció entenem 
que quan ho van presentar ja es complia i es continua complint, i per aquest 
motiu votarem favorablement. 
 
Però més enllà del que vostès fan referència i del que contempla el Pla de 
xoc, sí que voldria fer breument referència a algunes xifres i alguns detalls 
rellevants referents a l’ocupació a la nostra ciutat.  En primer lloc destacar, ho 
ha apuntat vostè breument, que les convocatòries demanades al SOC per a 
l’exercici 2012-2013, que van sortir a finals de l’any 2012, es van demanar 
gairebé dos millons i mig d’euros i s’han aconseguit 1.874.000 euros, per tant, 
un èxit d’un 75%.  Crec que podem estar molt satisfets de la quantitat de 
convocatòries a les quals hem pogut tenir una resposta positiva i així es va 
valorar molt positivament a l’IMET. 
 
Per altra banda, també voldria dir breument que el nombre d’aturats a 
Vilanova a finals del 2012 era de 6.874, un 75% serien 5.155, i l’IMET l’any 
2012 va atendre 6.820 usuaris.  Sí que jo mateixa, abans de que m’ho digui 
vostè, li diré que l’IMET no té només usuaris vilanovins, però sí que les xifres 
reflexen que realment el tant per cert de cobertura d’usuaris de desocupats a 
l’IMET és important.  Quan parlem de política d’ocupació moltes vegades 
només pensem en l’IMET, però jo crec que accions que es fan des de 
Promoció Econòmica, com el cowork, per a nosaltres això també és polítiques 
d’ocupació.   
 
I per acabar només fer breument referència a que el passat dijous va ser 
aprovat tant l’organigrama –vostè hi era present, perquè en forma part-, tant 
l’organigrama com el pressupost de l’IMET per a l’any 2013 amb zero vots en 
contra.  Jo crec que tenint en compte que són la quantificació de les polítiques 
d’educació i treball de la ciutat i de la seva forma organitzativa, entenem que 
disposem de la confiança suficient per continuar endavant amb la feina que 
venim liderant fins ara en aquest sentit.  Per tant, per acabar, la convocatòria 
que demanen ja està prevista des de la Mesa de Ciutat, que és la mesa on es 
va acordar que es faria el seguiment del Pla d’ocupació i a més és una mesa 
constituïda específicament per a això, i el mecanisme mensual de seguiment 
també es farà des de la mesa.  De fet, des de la mesa s’està fent el seguiment 
de les accions, estan assignades a persones responsables, a persones cada 
acció que es va acordar a la primera reunió, com se’ls hi va explicar a la 



 

 

segona reunió, es va assignar a un regidor i a un tècnic de la casa, els quals 
estan fent el seguiment de totes aquestes accions.  Per tant, des de la mesa ja 
s’està fent aquest seguiment. 
 
En definitiva, el que demanen s’està fent i per tant hi votarem a favor. 
 
Paraules?  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, evidentment votarem favorablement, com no pot ser d’altra manera, 
aquesta moció.  I bé, nosaltres tenim una valoració segurament força diferent 
de la que ara ha exposat vostè.  Bàsicament perquè aquesta moció ve en un 
moment determinat que l’IMET redueix i demana que es faci un pla de 
viabilitat i hi ha una reducció extraordinària del pressupost de l’IMET.  I 
paral·lelament, i això és el que s’ha trobat i que s’ha estat demanant 
insistentment és que davant de la reducció pressupostària i del que podria 
afectar evidentment a les polítiques formatives i ocupacionals de l’IMET, des 
del govern i des del propi IMET es tingués una estratègia, una línia, uns 
programes, unes accions.  I vist que durant un temps no teníem resposta, fruit 
d’això neix, en aquest cas presentada pel Partit Socialista i que vam... no 
recordo ara si l’havíem presentat també conjuntament aquesta en la Mesa de 
Treball també, doncs es planteja que volem aportar mesures concretes.  I 
ademés estem en un moment... és que està molt bé que des de la Mesa de 
Ciutat es pugui fer el seguiment, però també des d’aquest Ple i des de les 
Comisions Informatives i des del propi Consell de l’IMET nosaltres volem fer el 
seguiment concret d’allò que hem aprovat, i ademés concret en el sentit de 
que ara estem en un moment que estem discutint, o ens estan plantejant la 
discusió pressupostària.  Doncs què millor moment ara per saber 
concretament què ens poden costar aquestes mesures i aquest Pla de xoc 
que es va proposar i que es va votar unànimement.  Si el podrem o no tenir 
pressupostat i clar al 2013. 
 
I deixi’m dir-li també amb tota... doncs està molt bé que el nivell d’aturats 
estigui a final del 2012 a 6.000 crec que és una xifra... 6.000 persones 
aturades a Vilanova –ara no tinc el concret- i que el nombre d’usuaris que 
passen per l’IMET estigui sobre aquesta xifra contemplant.  Però l’interessant 
no és el nombre d’usuaris que passen per l’IMET, l’interessant és com baixem 
aquesta xifra d’atur a la nostra ciutat.  I en aquest sentit, i per això és més 
urgent que mai aquest Pla de xoc, com altres mesures que facin que 
l’ocupació en aquesta ciutat descendeixi. 
 
Donar-nos les xifres del nombre d’usuaris de l’IMET per a nosaltres, la veritat, 
és que és una informació poc transcendent.  El que realment per a nosaltres, 



 

 

per fer una valoració i un seguiment de les polítiques formatives i ocupacionals 
de la nostra ciutat, i si de veritat treballem contra l’atur a la nostra ciutat, és 
una concretant realment el que es fa, donar xifres de destinació de recursos 
humans o de recursos econòmics i realment veure resultats de descens de 
l’atur a la nostra ciutat. 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Sánchez, o jo no m’explico bé o vostè no em vol escoltar.   
 
Alguna paraula més?  Senyora Rius. 
 
MARTA RIUS 
 
Gràcies.  D’entrada, i fregant gairebé ja el 20% d’atur a Vilanova, tot el que 
sigui incentivar la creació d’ocupació ens sembla positiu des de la CUP i és 
per això que en el seu moment vam votar a favor d’aquesta proposta d’aquest 
Pla de xoc del PSC.  Ara bé, no creiem necessari que hi hagi una duplicitat 
d’òrgans, que no hi hagi una creació de... o sigui, que es creïn nous escenaris 
o nous marcs perquè s’hi dupliquin les tasques.  Amb això el que volem dir és 
que, tal i com es presenta la moció, en el primer punt es diu: “convocar en un 
termini màxim de quinze dies una mesa de treball”.  Aleshores nosaltres sí que 
estaríem potser d’acord en que sí que es convoqui en aquest termini, però la 
mesa de treball que ja existeix, en tot cas.  Perquè els dotze punts que 
concretament, que sí que es van aprovar en el seu dia doncs es poden parlar, 
es poden matisar, se’n poden crear de nous, ja ens semblen bé, però no crear 
de nou una altra mesa en aquest sentit, perquè el que és important, i com bé 
marca el segon punt, és establir aquest mecanisme mensual de seguiment, 
que sí que ens sembla idoni. 
 
I d’altra banda només per matisar que ens ha sorprès que l’alcaldesa digués 
que com que es va aprovar la setmana passada el pressupost de l’IMET 
doncs que des de la resta de grups... que volia dir que no... que ens 
semblaven bé les polítiques que s’estaven duent a terme, o potser no ho he 
entès jo bé, però vaja, que al nostre parer una cosa em sembla que no treu 
l’altra i no té res a veure les polítiques que s’estiguin duent a terme amb 
l’aprovació d’un organigrama i d’unes partides.  Només era per matisar-ho. 
 
Amb tot, donarem el nostre suport.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, gràcies.  Senyora Rodríguez. 
 



 

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies, bona nit a tothom.  Bueno, intentaré ser molt breu o ho 
seré.  En aquesta darrera legislatura no és la primera moció o proposta 
presentada pel Partit Socialista sobre mesures de Pla de xoc.  Fa un moment 
estava parlant la senyora Rius i no puc estar més d’acord amb ella de que sí 
que aquesta regidora ha trobat que aquestes mesures es parlen molt, es 
fiquen sobre la taula a les Comisions, a l’IMET, en la Mesa de la Ciutat i està 
molt bé que es presentin i de cara a la ciutadania que sí que l’Ajuntament 
vulgui fer mesures, de que ho presenti un grup determinat, que s’aprovi per 
Ple, però el que sí que és necessari és que aquestes mesures que es fiquen 
un dia sobre la taula que es facin realitat.  És el que volem. 
 
Evidentment, apoiem tota la iniciativa tant des del govern com des dels altres 
grups i qualsevol idea sobre aturar la dramàtica situació que està visquent la 
ciutat en temes de l’atur, sempre serà rebuda per aquest grup.  Així que sí, 
votarem a favor, com no pot ser d’una altra forma.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord, moltes gràcies.  Si no hi han més paraules... sí? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
No, només perquè aquesta moció quan la va presentar el grup socialista, 
venia d’un Consell Rector, en el qual es va presentar un pla de treball que es 
va aprovar, però tots els grup de l’oposició el van votar en contra.  I aleshores 
vam demanar al govern que presentés un Pla de treball, que a hores d’ara 
encara no tenim.  I vam fer una proposta, que si recorden el debat que va 
durar molt, va començar amb una desqualificació general respecte de la 
proposta que fèiem per acabar el govern votant-la a favor.  Fins i tot es va 
acusar... es va qualificar d’irresponsable, de frívola, etc., per part del govern i 
finalment la van votar a favor.  
 
I miri, nosaltres no hem fet una desqualificació de la política d’ocupació, 
perquè seríem uns ximples si penséssim que que hi hagi quasi 7.000 aturats 
és culpa de l’Ajuntament de Vilanova.  Perquè ojalà fos per culpa de 
l’Ajuntament de Vilanova, perquè voldria dir que l’Ajuntament de Vilanova ho 
podria arreglar.  I no és el cas, malauradament.  Ara, la proposta era molt 
concreta i la van votar a favor, i la proposta deia coses com: de trasladar 
personal municipal a l’IMET per ampliar la cobertura del servei d’orientació 
que es presta als aturats perquè en puguin haver més.  Una cosa molt 
concreta.  Haver-la votat en contra, si no la consideraven oportuna o si creuen 
que és la Mesa la que ho ha decidir, però la van votar a favor.  I hi havia una 



 

 

altra mesura que deia fer 1.500 persones, que hi haguessin 1.500 persones 
que poguessin rebre formació.  I dèiem: aquesta és una proposta que intenta 
ser imaginativa.  En quin sentit?  Com que ens treuen els cursos d’Europa i tal 
–aquesta era la previsió que hi havia i la tendència és aquesta-, la Generalitat 
com a conseqüència de l’Estat i com a conseqüència d’Europa, pues per què 
no prioritzem la formació i fem que els experts, que és com en diuen a l’IMET 
als professors, siguin propis treballadors municipals en la seva jornada 
laboral? i fem un mapa de cursos amb treballadors municipals orientats als 
aturats de la ciutat?  O per què no trasladem, si ens han tret els diners –que 
ara sembla que s’han recuperat- del programa TIMOL i ha hagut de despedir-
se a la persona que estava amb un contracte temporal, per què no repesquem 
una persona de l’Ajuntament perquè segueixi mantenint el programa TIMOL.  
Recordo, des del maig estic dient que va enviar-se un mail des de l’IMET a 
tots els professionals que deriven persones al projecte TIMOL perquè no 
derivessin a més persones, i això segueix sent així?, que no es deriven a més 
persones en el projecte TIMOL. 
 
Eren coses molt concretes.  Per tant, la Mesa fantàstic.  Pues hi ha un acord 
d’aquest Ple municipal que no s’ha començat a aplicar, que no és fàcil i és 
lent, perquè derivar... organitzar un sistema de cursos que en comptes 
d’experts contractats a hores, com es feia fins ara perquè hi havien els diners 
de la Generalitat, fer-ho amb treballadors municipals, és un problema 
organitzatiu important, però pensàvem que era una prioritat.  Però és que no 
s’ha fet ni un pas amb relació a tot això i és per això que expresem la 
necessitat d’aplicar i de començar a treballar tots aquests punts. 
 
Ara, això vol dir que pensem que el cowork és un desastre i no serveix?  No, 
no, no, no hem dit res d’això.  Vem parlar d’orientació i de formació i de 
mesures molt concretes que van aprovar, que vam aprovar i que quatre mesos 
després no s’ha fet ni un pas, ni un pas.  En altres coses sí, però en aquests 
no.  I és el que estem expresant de la necessitat de que aquells deu punts que 
vam aprovar s’implementin perquè no s’ha fet.  
 
També –amb això acabo-, en el pressupost el que es va dir és que com que la 
partida de l’IMET va molt vinculada a la partida que rebi de l’Ajuntament i en la 
mesura que no està aprovat el pressupost municipal, els grups, molts, alguns, 
almenys el nostre, va dir que s’abstenia reservant-se finalment la seva 
valoració respecte del pressupost en el marc del Ple municipal.  No que fos un 
aval a la política d’ocupació, perquè en altres coses podem avalar, però la 
política que es fa des de l’IMET no, nosaltres. 
 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies a tots.  Jo, de totes maneres em reitero en el que he dit.  Per 
a aquest govern les polítiques d’ocupació i dinamització econòmica són una 
prioritat, crec que s’està demostrant.  I jo crec que, sincerament eh?, amb la 
problemàtica que tenim, la veritat és que jo estic pensant en aquests moments 
els desocupats de la comarca, que vegin com aquí estem donant-li voltes i el 
que hem de fer és posar-nos a fer feina i treballar tots conjuntament en la 
mateixa direcció.  Aquesta és la funció, aquest era el motiu de constituir la 
Mesa de Ciutat.  Jo el que els hi demanaria és que deixem-nos de donar-li 
tantes voltes i posem-nos tots plegats a treballar per crear ocupació a la 
nostra ciutat.  No vull tornar-ho a repetir, ho he dit i tornarem a donar voltes a 
això.  Deixem de donar-li voltes, anem per feina, s’estan treballant aquestes 
polítiques, hi haurà la reunió de la Mesa de Ciutat on, tal com es va acordar, 
es presentarà tot el que s’ha fet.  S’estan fent moltes coses i per tant, com ja 
he dit, votaré favorablement aquesta moció però jo crec que realment els 
desocupats que ens estan veient en aquests moments pels mitjans de 
comunicació deuen pensar: bueno, potser que deixem ja i lo que hem de fer 
és ja anar per feina.   Per tant, deixem, si els hi sembla bé aquesta discusió 
aquí, ens emplacem a que tal com diu la moció i tal com ja es va acordar que 
es faria, es convocarà la Mesa de Ciutat on es farà el seguiment d’aquest 
tema. 
 
Passem, per tant, a la votació.  Vots a favor de la moció?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (22 vots a 
favor). 
 
 

 22. MOCIÓ DE LA CUP PER AL TANCAMENT DELS CENTRES 
D’INTERNAMENT D’ESTRANGERS. 

 
El 6 de gener de 2012 Idrissa Diallo, d’origen guineà, moria d’una insuficiència 
cardíaca després d’haver sol·licitat auxili en repetides ocasions mentre es 
trobava detingut en el Centre d’Internament d’Estrangers de Barcelona per ser 
deportat al seu país d’origen.  La jutgessa d’instrucció encarregada del cas va 
negar a diferents organitzacions de defensa dels drets de les persones 
migrants la possibilitat de personar-se en la causa, i a un any del succés no 
s’ha depurat cap responsabilitat. 
 
El dia 22 d’octubre de 2012, un Acte de l’Audiència Provincial va restablir a les 
esmentades organitzacions el dret a ser part en el procés, que havia estat 
denegat anteriorment pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona.  Davant 



 

 

aquesta nova situació, aquestes organitzacions van a exigir, de nou, 
l’esclariment dels fets que envolten la mort d’Idrissa Diallo per via judicial, 
mitjançant la presentació d’una querella en els propers dies. 
 
Un any després, la situació dels Centres d’Internament d’Estrangers amb prou 
feines s’ha modificat.  En resposta a la forta mobilització ciutadana i mediàtica 
a causa de la mort d’Idrissa Diallo i Samba Martine, el govern va presentar un 
esborrany de reglament per als CIE.  A més d’un canvi de nom de Centre 
d’Internament d’Estrangers (CIE) per Centre d’Estada Controlada d’Estrangers 
(CECE), les directrius d’aquest nou reglament permetrien a empreses privades 
lucrar-se amb la “gestió de la seguretat i la sanitat” en els centres, dificultarien 
encara més el règim de visites i la col·laboració d’entitats socials i no establiria 
els mitjans necessaris per evitar morts com les d’Idrissa Diallo, Samba Martine 
o Mohammed Abagui, conformant-se així com una nova mesura destinada a 
garantir la reclusió i no els drets de les persones preses. 
 
Les morts de Samba Martine el 19 de desembre de 2011 i d’Idrissa Diallo el 6 
de gener de 2012, després de ser detingudes per no comptar amb la 
documentació en regla o la d’Ibrahima Dyey el 3 de gener de 2012, en un 
assassinat de clar caire racista al barri del Besós, són amb prou feines un 
fragment visible del que succeeix tots els dies en aigües de l’estret o en les 
tanques de Ceuta i Melilla i que deixa tots els anys milers de morts i 
desapareguts.  A aquesta situació s’afegeixen la decisió del Govern de retallar 
l’assistència sanitària a les persones considerades “sense papers” i l’anunciat 
canvi del codi penal per tipificar com a delicte l’ajuda a persones sense la 
documentació en regla, amb pena de fins a dos anys de presó. 
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú proposa al 
Ple municipal l’adopció del següent  ACORD: 
 
“PRIMER. Que l’Ajuntament insti el Parlament i el Govern de Catalunya a 
posicionar-se en contra de l’existència dels Centres d’Internament per a 
Estrangers i a actuar en conseqüència clausurant-los. 
 
SEGON. Que l’Ajuntament insti el Parlament i el Govern de Catalunya a no 
privar mai més de llibertat persones només per la seva situació administrativa 
irregular.” 
 
 
ALCALDESSA 
 
Senyora Rius. 
 
 



 

 

MARTA RIUS 
 
Gràcies.  Bé, a l’Estat espanyol hi ha vuit centres d’internament per a 
estrangers que depenen del Ministeri de l’Interior i ara mateix són una eina 
estesa per tota la Unió Europea, adoptada com a política migratòria en un 
acord del 1995, l’acord de Shengen.   
 
Per definició aquests centres són espais públics als que no poden entrar 
fàcilment els mitjans, per no dir que és pràcticament impossible.  No tenen 
caràcter penitenciari, però sí que es reté de manera preventiva els estrangers 
sotmesos a expedient d’expulsió del territori.  Hi ha una evident manca de 
regulació, hi han diverses denúncies per maltractaments, hi ha una retenció 
fins a 60 dies de persones.   
 
Són instal·lacions que depenen del govern central i per tant no de la 
Generalitat.  No obstant, veient tota una sèrie de successos que han 
esdevingut, doncs creiem que és important que l’Ajuntament de Vilanova s’hi 
posicioni i més tenint en compte que ara ja ha passat un any del cas de la 
mort de la guineana Idrissa Diallo en el centre d’internament d’estrangers de 
Barcelona, i encara ara no s’han depurat responsabilitats malgrat la 
mobilització ciutadana i mediàtica també en contra de l’existència d’aquests 
centres. 
 
Aquestes persones, a més a més, les que estan dins dels centres 
d’internament, són privades d’assistència sanitària, per ser etiquetades 
simplement de “sense papers”.  Perquè el Codi penal considera que és un 
delicte ajudar a persones sense documentació en regla i és una normativa que 
al nostre parer atempta directament contra els drets humans.  I a més a més 
es dóna el cas, ara que en menys d’una setmana hi ha hagut tres 
desallotjaments d’immigrants al barri del Poblenou a Barcelona, amb 
detencions en molts casos injustificades i a la nostra manera d’entendre no 
s’eradicarien així els assentaments que hi ha en totes les poblacions, sinó que 
encara s’agreuja més la situació d’exclusió social.  Per a nosaltres això és un 
tipus de racisme institucional. 
 
És per això que demanem el suport de la resta de formacions per demanar el 
tancament d’aquests centres d’internament d’estrangers.  En la moció hem 
posat que es traslladi a la Generalitat, i potser valdria la pena també de fer-ho 
extensiu al govern central, ja que és qui té les competències.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rius.  Senyor Sánchez. 
 



 

 

FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, bona nit.  Bona nit i disculpin pel meu retard.  Comencem en tot cas per 
anunciar-lis que el govern votarà a favor per varios motius.  En primer lloc des 
del punt de vista històric, des del nostre punt de vista això és la història d’un 
fracàs.  És el fracàs de la Unió Europea i de l’Estat espanyol de la capacitat de 
regular els fluxes migratoris i l’existència d’aquests centres el que fa és deixar 
clarament palès que han estat incapaços de tractar de regular l’entrada i que 
han tingut que inventar-se un sistema que al meu punt de vista és jurídicament 
dubtós, que és buscar uns centres per internar aquella gent que no té una 
situació legal regulada, i per tant munten un sistema des del punt de vista 
administratiu, al meu entendre, que vulnera els principis de qualsevol 
democràcia occidental, entesa com aquella que és capaç de resoldre els seus 
problemes abans que succeeixin.  És evident que són centres que tenen molt 
poca transparència, en els quals molt pocs mitjans hi poden accedir, en els 
quals s’han produït situacions segurament poc desitjables, entre d’altres la 
que plantejava la regidora.  I aquest govern municipal entén que és un pedaç, 
un pedaç jurídic, una situació no resolta, i per tant entenem que votarem a 
favor. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Sánchez.  Paraules?  Senyor Claver. 
 
MANEL CLAVER 
 
Gràcies, alcaldessa.  Aviam, hom pot pensar que parlar en aquest Ple 
municipal de Vilanova i la Geltrú d’un centre d’internament d’estrangers no és 
adient, en tant que no en tenim.  Però de fet en tenim un a Barcelona i sí que 
ens pertoca parlar en aquest Ple, en tant que residents estrangers sense 
documentació de Vilanova poden ser traslladats a aquest centre.  Per tant, 
m’alegra molt que la CUP presenti aquesta moció, una moció que nosaltres 
vam presentar, el grup municipal d’Iniciativa Esquerra Unida a l’Ajuntament de 
Barcelona. Me n’alegra molt, senyor regidor Sánchez, que aquí variï el 
posicionament polític, me n’alegra molt.  De tota manera jo m’he llegit part de 
les actes i crec que tard o d’hora arribarà el seu grup a Barcelona també a 
votar-la favorablement. 
 
Com que volia fer una mica de reflexió, avui vaig amb moltes reflexions, però 
bueno, és que es tracta d’això.  Aviam, en un Estat de dret la privació de la 
llibertat només pot estar connectada al consum d’un delicte.  I ara fixem-nos, 
estem internant a unes persones en un CIE d’aquests que només han comès 
una falta administrativa, és a dir, que no tenen documentació.  I se’ls priva de 
llibertat, i se’ls priva de llibertat i a més a més a sobre, de cap dret que reguli 



 

 

aquesta estància.  I no només això, sinó el nostre Síndic de Greuges no pot ni 
accedir, el nostre Síndic de Greuges del nostre país no pot accedir a aquest 
centre, el senyor Ribó. 
 
Aviam, hi han alternatives, no?, igual una mica seria pensar si hi han 
alternatives o no.  En tant de que els estudis ho diuen clarament, només un 
nombre molt petit de persones estrangeres que no tenen documentació han 
passat per aquest centre.  O sigui, per tant, l’aprofitament diguem d’aquest és 
bastant pobre.  Hi han alternatives, jo crec que sí.  A més a més jo crec que en 
aquest sentit som un país modèlic, som un país modèlic en tant que hem 
tingut una gran immigració, molta d’ella sense documentació, i que hem 
intentat arrelar-la.  En aquest sentit jo crec que Catalunya pot estar molt 
orgullosa, jo crec que això forma part del tarannà de tots.  Però bueno, tenim 
el CIE aquí, el tenim a Barcelona.  Que de fet, què és el que fan?, realment 
són mesures policials, absolutament... a vegades arbitràries.  Ens sorprèn que 
sembla ser que els que no tenen documentació siguin homes i no dones, tot hi 
que n’hi ha també, són internes algunes dones.  Quan ben bé l’estadística ens 
diu que tant homes i dones són els que emigren, o sigui que no hi ha... és 
arbitrari, és arbitrari. 
 
Després parlaré de l’eficiència, no vull allargar-me, no?  Els tenim aquí dintre 
per ser expulsats, però després no es poden executar.  O sigui, que és 
bastant ridícul.  Resulta que mínimament d’aquestes persones que han estat 
internades igual dos mesos, no poden ser expulsades.  Surten al carrer i al 
cap d’uns mesos tornen a ser ingressades perquè evidentment no tenen 
documentació. 
 
Què és el que aconseguim?  El que aconseguim és que aquestes polítiques 
d’arrelament que fa la Generalitat de Catalunya i que està fent el nostre país i 
el nostre Parlament, se’ls carreguin.  Per què?  Perquè aquestes persones 
surten de nou al carrer i lo que hem aconseguit és dos mesos tenir-los 
separats de les seves filles, dels seus fills o de la seva dona, no?, o del seu 
home, en cas que sigui dona la que estigui internada, i molt probablement 
d’una feina, molt probablement d’una feina evidentment d’economia 
submergida.  El problema policial no es tracta d’intentar resoldre aquesta 
situació d’aquestes persones que tindrien una documentació en tant que estan 
treballant, sinó intentant fer realment polítiques eficients contra l’economia 
submergida. 
 
Bé, votarem favorablement creiem per humanitat, simplement per principis 
ètics i per principis democràtics. 
 
 
 



 

 

ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyor Claver.  Senyora Rodríguez.  
 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
Sí, moltes gràcies.  Per posicionar el grup municipal en aquesta moció.  
Entenem els principis democràtics, humanitaris, que té l’esperit d’aquesta 
moció, però sí que realment l’activitat que es realitza als centres d’internament 
d’estrangers i al regidor pues li diré doncs normalment la gent que està dins 
d’aquests centres són persones, estrangers, amb una situació il·legal a 
Espanya, indocumentats, que se li aplica l’article 89 del Codi penal, que 
estableix que els estrangers que no tenen documentació per residir al nostre 
país i que estiguin complint una pena privativa de llibertat, seran expulsats. 
 
En quant als procediments administratius d’expulsió, els hi hem d’informar que 
ara mateix el Ministeri de l’Interior i l’Estat espanyol no es pot fer càrrec de tots 
els estrangers indocumentats que n’hi han al país, ja sigui a Catalunya com a 
la resta d’Espanya.  I li diré d’acord amb l’experiència que té aquesta regidora, 
doncs els últims expedients administratius d’expulsió no demanaven 
l’expulsió, directament la Subdelegació del Govern el que demanava era una 
multa, que és el que normalment els advocats jutgem als Jutjats Contenciosos 
Administratius. 
 
I dir-lis també que l’internament de l’estranger en aquests centres és sempre 
acordada pel Jutjat amb l’audiència de les parts, és a dir, del Ministeri fiscal i 
un advocat, i els casos que per lo menys aquesta regidora ha pogut conèixer, 
són aquests casos de persones o que estan complint una pena privativa de 
llibertat o que han comès un delicte.  No aquells estrangers il·legals que no els 
hi consta ni antecedents policials ni penals. 
 
Per tots aquests motius nosaltres votarem en contra.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies, senyora Rodríguez.  Senyor Escalas. 
 
ORIOL ESCALAS 
 
Gràcies, senyora alcaldessa.  Bé, abans de començar un petit matís.  Ens 
informava la representant del Partit Popular que el Ministeri de l’Interior no es 
pot fer càrrec de totes les persones que entren il·legal... o estan aquí de 
manera irregular.  Gràcies a Déu, o sigui, no pretenem que precisament el 
Ministeri de l’Interior es faci càrrec de totes aquestes persones, precisament.  



 

 

No haurien de ser una qüestió de tutela del Ministeri de l’Interior, tot el 
contrari, crec que precisament d’això va la moció. 
 
En tot cas, per manifestar el vot favorable del grup socialista, perquè és una 
qüestió en el fons de drets fonamentals i de la mencionada Constitució, que 
tots considerem que és tan magnífica i que molts creuen que no es pot tocar, 
que estableix, són drets fonamentals, encara que alguns no pensin així, que 
són vàlids per a tothom, i això va amb independència de com i de quan han 
arribat a la nostra terra.  Els exemples que posa la moció el que constaten és 
això, no només el fet de que són lamentables, sinó que a més a més la 
normativa que tenim no serveix i per tant no serà una qüestió només de 
govern de Generalitat de Catalunya o de Parlament o de govern central, sinó 
també i sobretot de la Unió Europea i de les directives de la Unió Europea, 
que són les que al final ens obliguen a establir aquest tipus de centres, per dir-
ho d’alguna manera, o d’estadis intermitjos entre expulsió... entre detecció i 
expulsió, i aquí és on haurem de fer la gran feina, precisament perquè es mirin 
aquestes qüestions amb una altra mirada i d’una altra manera.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Gràcies.  Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí, només un comentari, eh?  Evidentment si al final el que fa el Ministeri o en 
aquest cas el jutge és posar una multa, en lloc d’internar, vol dir que encara 
tenen menys sentit aquests centres.  Perquè si al final no serveixen per al que 
es van crear, pues millor que els tanquin.  Aquesta és l’opinió que aquest 
regidor té.   
 
En tot cas li agraeixo el detall que ha tingut amb mi, jo a partir d’ara li puc 
explicar que qualsevol votació que des d’Iniciativa per Catalunya es fagi, en 
qualsevol altre ajuntament, doncs ja farem la llista, eh?, ja farem la llista, però 
en tot cas aquest Ple municipal, em sembla que tots els grups es regeixen per 
la seva voluntat de defendre els interessos de la ciutat i de defensar els 
interessos que creguin oportú com a grup municipal.  Ho han fet tots i tots hem 
canviat d’opinió respecte a altres, a la nostra formació en altres ciutats i en 
altres municipis.  Per tant, entenem que forma part del debat polític. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies.  Sí, senyora Rodríguez. 
 
 



 

 

CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ 
 
És que potser el regidor Sánchez no... potser no m’ha entès bé o no m’he 
explicat bé.  El que és un procediment administratiu o quan una persona ha 
sigut detinguda perquè presumptament ha comès un delicte i la seva situació 
és irregular, llavorens sí que se li obre un procediment d’expulsió i és quan és 
internat en aquest centre per després retornar-lo al seu país.  Moltes gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé, gràcies per l’aclariment. 
 
Si no hi han més paraules, passem a la votació.  Vots a favor de la moció? 
Vots en contra?  S’aprova amb els vots a favor de tots els grups i el vot en 
contra del Partit Popular. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (7), PSC (8), CUP (2) i ICV (2) = 19 vots 
  Vots en contra: PP = 2 vots 
 
 

PRECS 
 
ALCALDESSA 
 
Per tant, amb això acabem les mocions i passem a l’apartat de precs, que els 
hi recordo que són una proposta d’actuació adreçada a algun dels òrgans del 
govern municipal, tal com diu el ROM mentre no el modifiquem.   
 
Sí, senyor Elena. 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
És un prec a l’alcaldesa, en tant que regidora coiunturalment d’Infància, per 
les delegacions que hem aprovat avui, em sembla, i és amb relació a les 
ludoteques.   
 
Perquè en una de les.... hi ha hagut mocions i... en una de les reunions entre 
l’Ajuntament i les treballadores i els seus representants sindicals, se’ls hi va 
explicar quin era el procés que vindria a partir d’ara.  I el procés era: dos 
mesos formant part de... es rescindeix el contracte amb l’empresa d’abans, el 
FIAS, se’ls hi adjudica a una empresa nova durant dos mesos amb 
adjudicació directa, perquè per la quantia es pot fer –home, hauria estat bé, ja 



 

 

posats que és de forma directa, haver-ho fet amb alguna de Vilanova i no a 
l’empresa Gedi-, però això, que estava dintre de les potestats del govern, 
s’afegeix per part de l’Ajuntament en aquella reunió que després hi hauran 
quatre mesos més, que aquests sí que es fan amb concurs, que segurament 
també serà amb l’empresa Gedi, i després al juny es farà una reorganització 
del servei aquest, que també se li donarà a l’empresa Gedi. 
 
Ho dic perquè vetlli, perquè si finalment és l’empresa Gedi la que té l’encert de 
guanyar tots els concursos, sigui com a conseqüència de que s’ha fet bé el 
procés, que no tinc cap dubte que sigui així, i no d’una previsió tan a llarg 
termini per part de l’Ajuntament, perquè crec que no és positiu. 
 
ALCALDESSA 
 
I el prec? 
 
JOAN IGNASI ELENA 
 
I el prec és que vetlli el procés i perquè en la mesura que estigui en la seva 
mà, sigui una empresa vilanovina la que desenvolupi aquesta feina. 
 
ALCALDESSA 
 
Sí, si us plau, senyor Iglesias. 
 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 
 
Hola, bona nit.  Bé, naltros volem manifestar la preocupació que ens han fet 
arribar els veïns del Molí de Vent i que també és la preocupació del nostre 
grup, degut al perill d’incendi que comporta l’acumulació de palets de fusta 
apilats de forma massiva en la Masia Freixa, que es troba just en la zona 
d’arbres de l’Ortoll.  Per tant, demanem la seva actuació i aportem una imatge 
gràfica perquè puguin comprovar aquesta necessitat.  Gràcies.   
 
Penso que potser ja l’han vist.  És una preocupació evident. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Coneixem el tema.   Sí, senyor Font. 
 
MARC FONT 
 
Volia fer un prec, ja que ara hem de començar la revisió del ROM, del 
Reglament Orgànic Municipal.  Avui hi ha hagut una associació que ha 



 

 

presentat una moció.  Pels sistemes que hi han actualment de participació 
doncs hem hagut de ser un grup, en aquest cas la CUP, podia haver estat 
qualsevol altre, però ja que hem de revisar aquest ROM el que demanaríem 
és que algun sistema fos d’accés directe i sobretot que les persones o les 
associacions que plantegin aquesta moció, que tinguin una mica, tot i que no 
tinguin vot òbviament, en peu d’igualtat amb la resta, en el sentit de que 
puguin replicar, però sobretot... que per exemple avui ens hem trobat 
nosaltres que hi havia una transaccional del govern i que hem de decidir un 
grup municipal sobre una moció que no és nostra.  Per tant això, pregar des 
de Participació, i en aquest cas doncs la resta de grups municipals, que mirem 
perquè aquelles mocions que són presentades des d’una entitat doncs que 
siguin elles mateixes les que puguin decidir si es pot modificar o no es pot 
modificar, i no com ha passat avui, que ha de ser un grup municipal.  Gràcies. 
 
ALCALDESSA 
 
D’acord.  Senyor Álvarez. 
 
FRANCISCO ÁLVAREZ 
 
Yo tengo tres ruegos, uno para la Regidora de Vía Pública. Es un ruego que 
se lo podría decir también en privado, pero tampoco no se ponga a la 
defensiva porque es simplemente… Bueno, ocurre que en la calle Sant Pau, 
entre calle Sant Gervasi y la Rambla Principal hay unos contenedores de 
basuras; el caso es que en los últimos tiempos están colocados justo al lado 
de una entrada y salida de vehículos de un domicilio particular.  La manera 
como están colocados de alguna manera les dificulta la entrada y salida del 
vehículo bastante, además de que alguna vez… bueno, ya saben que los 
contenedores aquí de vez en cuando salen ardiendo por alguna razón que 
todos sabemos, pues parece que es peligroso.  Le rogaría a ver si podía 
replantearse la ubicación de los contenedores estos, de esta calle, de este 
trozo de calle, ya que no hay, creo que no hay… excepto al principio de la 
esquina, no hay ninguna otra entrada a domicilio y por lo tanto habría margen. 
 
Otro ruego para el Regidor de Seguridad Ciudadana.  Le voy a hablar de la 
Rambla, pero no le voy a hablar del problema de convivencia entre bicicletas y 
peatones, porque veo que es imposible, parece ser que es imposible actuar, 
esperaremos a que ocurra algo.  Pero si que le voy a hablar de otro asunto, 
que además creo que es importante.  Como sabe este Regidor no tiene 
ningún inconveniente en que la gente se gane la vida, y mientas más peor lo 
pasen, más veo justificado que se intenten ganar la vida de alguna manera, 
pero nosotros tenemos la obligación, todos los aquí presentes, de velar por 
hacer cumplir las leyes, y si las leyes a veces no funcionan, o las 
administraciones no funcionan, o el sistema no funciona, pues lo cambiamos 



 

 

todas la veces que haga falta.  Pero porque no funcione el sistema o no 
funcionen las administraciones, o no funcione lo que sea, no podemos permitir 
tampoco que se cometan actos ilegales, aunque en el trasfondo de estos 
actos ilegales haya un objetivo muy loable.  Me vengo a referir porque en una 
parte de la Rambla Principal, en la que ya llega a avinguda Balmes, se está 
cometiendo un acto ilegal en vía pública, además de una manera con total 
impunidad, que es la venta ilegal de diferentes artículos en vía pública.  Usted 
a lo mejor puede… es que lo veo cada día, da la casualidad que cada día me 
toca pasar por ahí y lo veo.  Y le rogaría de que al mismo tiempo que se 
intenta hacer todo lo posible para que toda la persona que está aquí en esta 
ciudad pueda ganarse la vida de una manera digamos digna, en la medida de 
lo posible, sí que es verdad que también creo que tenemos que velar porque 
se cumpla la Ley y por lo tanto que no se hagan ventas ilegales, entre otras. 
 
Y un tercer ruego y es sobre el Reglamento del ROM.  Y es un ruego, no es 
nada en contra de nadie, pero sí que es un ruego.  Ahora cuando se modifique 
el ROM estaría bien que se aclarara de una manera directa y concisa dos 
cuestiones que a mi me surge la duda.  El otro día en la Comisión Informativa 
hubo un debate sobre un informe sobre el Secretario y bueno, la posición de 
este regidor es que no nos metamos tanto en el trabajo del Secretario, que yo 
creo que lo hace… bueno, sabrá más que nosotros sobre su trabajo y sobre lo 
que tiene que hacer.  Pero si que es verdad que se llevó a cabo… a veces hay 
cuestiones que son mucho más claras y que sí que tendríamos que actuar.  
En la revisión del ROM me gustaría que se aclarara perfectamente cuando 
una persona toma condición de Regidor, cuando una persona tiene derecho a 
entrar o asistir a las Comisiones Informativas y en qué sentido, y si la 
asistencia por parte de los grupos municipales a las comisiones es en función 
de la representatividad o en función de otra cosa, por un tema de forma de la 
Comisión, y vuelvo a repetir que no es nada en contra de nadie, pero es para 
aclarar conceptos.  Me vengo a referir si los grupos tenemos derecho a 
presentar a alguien más, aunque sea como mero espectador, me gustaría 
saberlo.  Muchas gracias. 
 
ALCALDESSA 
 
Molt bé.  De fet, estem parlant molt del ROM però està en fase de revisió, eh?, 
crec que tots...  
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
És un prec que, en això recordo molt al senyor Ibars, el regidor Ibars, que 
insistia molt, sobretot en aquestes qüestions, que era per exemple obres en 



 

 

via pública, que ja sabem que ara no s’estan realitzant, perquè no hi ha 
inversions a la nostra ciutat, però quan hi havien obres a la via pública sempre 
ens reclamava doncs una especial vigilància sobre el compliment de la 
normativa de riscos laborals i seguretat... laborals de qualsevol tipus... de 
riscos i també de condicions laborals.   I ho dic perquè l’altre dia, en el 
desmuntatge de la famosa ja pista de gel, em va semblar que no es complien 
el que és la normativa de riscos laborals en les condicions en les que estava 
la mateixa plaça i en les condicions que estaven treballant els treballadors que 
estaven desmuntant.  I dubto molt que si miréssim i escarbéssim en el tipo de 
contractació d’aquells que estaven fent el desmuntatge.  I per tant 
demanaria... ja ho sé que no n’hi han moltes, però que quan n’hi hagi hi hagi 
d’allò que es fa a la via pública garanties de que es compleixen tota la 
normativa de riscos laborals. 
 
ALCALDESSA 
 
No hi han més precs?  Per tant, s’aixeca la sessió i ens veiem, espero, els 
propers dies durant la celebració dels Tres Tombs.  Gràcies. 
 



 
 

RESPOSTA PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT 
 

PREGUNTES ESCRITES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 
5 de desembre de 2012 
 
Sol·licitem la relació de subvencions demanades per l’Ajuntament de Vilanova a la Diputació de Barcelona durant l’any 
2012, import, àrea i data. 
 

NOM DE L'ACTUACIÓ ÀREA 
DATA 

SOL·LICITUD 

COST 
PROGRAMA 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
SOL·LICITAT 

IMPORT 
CONCEDIT 

Actuació de millora en la instal·lació d'enllumenat del C. Pers i Ricart Via Pública 01/03/2012 96.276,20 € 15.000,00 € 0,00 € 
Agenda 21 escolar  Medi Ambient 01/03/2012 5.000,00 € 5.000,00 € 2.700,00 € 
Blanc Festival de Disseny gràfic de Catalunya 2012 Promoció 01/03/2012 17.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 
Campanya per al control del mosquit tigre i control integral d'aus 
urbanes Via Pública 01/03/2012 24.000,00 € 24.000,00 € 7.777,00 € 
Campanya per al control del mosquit tigre i control integral d'aus 
urbanes Via Pública 01/03/2012 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 
Campanya promocional estiuenca dels mercats municipals amb 
banderoles Promoció 01/03/2012 2.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
Campanya promocional estiuenca dels mercats municipals amb mupis Promoció 01/03/2012 1.500,00 € 750,00 € 750,00 € 
Els Drets Humans, és cosa de tots Participació 01/03/2012 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 
Estructures intel·ligents, domòtica i eficiència energètica a edificis Urbanisme 01/03/2012 20.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 
Estudi de l'activitat econòmica del municipi Urbanisme 01/03/2012 60.000,00 € 36.000,00 € 0,00 € 
Festa de l'esport a Vilanova i la Geltrú Esports 01/03/2012 9.000,00 € 2.500,00 € 1.476,00 € 
Festival del Xató i la cuina d'hivern Promoció 01/03/2012 12.000,00 € 12.000,00 € 2.000,00 € 
FIMPT. Festival internacional de Música Popular Tradicional Cultura 01/03/2012 32.000,00 € 11.200,00 € 6.400,00 € 
Fira de novembre 2012 Promoció 01/03/2012 66.622,72 € 12.000,00 € 12.000,00 € 
Fires 2012 Promoció 01/03/2012 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 



 
Fomentar polítiques de sensibilització i control dels cens per a animals 
domèstics de companyia Via Pública 01/03/2012 3.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 
Implantació de serveis per als usuaris Promoció 01/03/2012 22.803,12 € 11.401,56 € 1.026,00 € 
Jornada d'Equitació i Vela Adaptada Esports 01/03/2012 2.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 
Manteniment i potenciació dels seveis municipals de consum Promoció 01/03/2012 96.044,58 € 96.044,58 € 9.623,00 € 
Mercat de 2a ma i intercanvi Medi Ambient 01/03/2012 7.600,00 € 3.800,00 € 0,00 € 
Mou-te al circuit, Tegar, Alfa i Accedeix a l'Aigua, Ara'munt, Pafer, 
Taller d'esquena i Club caminades Esports 01/03/2012 58.185,00 € 12.500,00 € 5.077,00 € 
Pla local de prevenció en drogues de Vilanova i la Geltrú Salut 01/03/2012 52.484,11 € 26.242,05 € 9.000,00 € 

Polítiques locals d'igualtat de dones i homes 
Infància, adolesc. i 
gent gran 01/03/2012 158.518,50 € 43.000,00 € 20.104,10 € 

Posta a Punt Pati obert i Instal·lacions esportives Esports 01/03/2012 25.000,00 € 12.000,00 € 2.100,00 € 
Primer Natació, Joc Nét al Cruyff Court i Pati obert Esports 01/03/2012 73.850,00 € 9.700,00 € 2.976,00 € 
Programa d'Activitats i difusió 2012. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
Tot un món d'art per descobrir Cultura 01/03/2012 18.899,00 € 15.899,00 € 7.200,00 € 
Programa de desenvolupament cultural 2012 Cultura 01/03/2012 336.000,00 € 67.200,00 € 45.000,00 € 
Programa de seguretat alimentària Salut 01/03/2012 119.972,91 € 59.986,46 € 18.644,00 € 
Programa de xarxa contra la pobresa Serveis Socials 01/03/2012 203.400,00 € 50.000,00 € 12.372,80 € 
Programa d'educació i Promoció de la salut Salut 01/03/2012 167.548,81 € 83.774,40 € 13.325,00 € 
Programa d'informació i dinamització juvenil als centres d'educació 
secundària, curs 2012-2013 Joventut 01/03/2012 12.800,00 € 4.750,00 € 4.750,00 € 
Projecte de foment de l'oci juvenil constructiu i autogestionat Joventut 01/03/2012 142.900,00 € 27.900,00 € 10.473,00 € 
Projecte re@cciona Participació 01/03/2012 40.430,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Promoció i divulgació de "La botiga" Promoció 01/03/2012 2.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 
PTT a l'EMAID12 Educació 01/03/2012 60.000,00 € 30.000,00 € 6.225,41 € 
Reedició del material promocional Promoció 01/03/2012 7.000,00 € 7.000,00 € 2.500,00 € 
Segona fase del projecte COWORK Promoció 01/03/2012 16.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 
Segona part del pla local de l'habitatge Urbanisme 01/03/2012 34.000,00 € 20.400,00 € 0,00 € 
Seguretat i salubritat a les platges Via Pública 01/03/2012 212.368,95 € 212.368,95 € 0,00 € 
Seguretat i salubritat a les platges Via Pública 01/03/2012 212.368,95 € 212.368,95 € 30.700,00 € 
Senyalització centre comercial Promoció 01/03/2012 10.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 



 
Setmana del mar Promoció 01/03/2012 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 
Temps de vi Promoció 01/03/2012 15.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 
Tothom pot fer Esport Esports 01/03/2012 15.485,83 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Viu la diferència Serveis Socials 01/03/2012 36.000,00 € 22.000,00 € 11.732,54 € 
VNG Ciutadania connectada Comunicació  01/03/2012 30.000,00 € 18.000,00 € 0,00 € 
VNG Ciutadania connectada Comunicació  01/03/2012 30.000,00 € 18.000,00 € 14.196,46 € 
XXXIII Cursa popular Ciutat de Vilanova, Faronit i Cursa de la Talaïa Esports 01/03/2012 22.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 
XXXIII Cursa popular Ciutat de Vilanova, Faronit i Cursa de la Talaïa Esports 01/03/2012 22.500,00 € 7.500,00 € 4.428,00 € 
   2.657.558,68 € 1.292.285,95 € 297.556,31 € 

Mobiliari de l'espai públic 
 RECURS 
MATERIAL     

Mobiliari de l'espai públic 
RECURS 
MATERIAL     

Suport per al disseny de la campanya dels drets dels infants, suport per 
al foment de la participació... 

RECURS 
MATERIAL     

Suport per al disseny de la campanya dels drets dels infants, suport per 
al foment de la participació... 

RECURS 
MATERIAL     

Servei de Teleassistència 
RECURS 
MATERIAL     

Contenidors per a la recollida de residus domèstics 
RECURS 
MATERIAL     

Pla de mobilitat de Vilanova i la Geltrú RECURS TÈCNIC     
Projecte de foment de l'oci juvenil constructiu i autogestionat RECURS TÈCNIC     
Auditories energètiques RECURS TÈCNIC     
Estudi d'eficiència energètica orientat a l'estalvi i a la gestió mitjançant 
empreses RECURS TÈCNIC     
Plans locals en l'àmbit de la infància i l'adolescència RECURS TÈCNIC     
Plans locals en l'àmbit de la infància i l'adolescència RECURS TÈCNIC     
Suport tècnic per consolidar la Xarxa Comarcal de Professionals del 
sector de la infància i adolescència RECURS TÈCNIC     
Suport en la revisió dels projectes socioeducatius: implicació, 
coordinació i criteris comuns des dels... RECURS TÈCNIC     



 

PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
10 de gener de 2013 
 
1) La regidora Ariadna Llorens var informar de la proposta del 

Departament d’Ensenyament sobre l’ampliació del CEIP Sant Jordi en 
comissió informativa de Societat del Coneixement i Serveis Personals 
Sectorials. Els tècnics municipals, d’acord amb la Regidoria, 
esmenaven les propostes presentades pel Departament fent-ne una 
altra que consideraven més adient per a les necessitats d’equipament 
que tindrà el centre per tal d’encabir l’alumnat del CEIP Pasífae.  

 
 Des de llavors, el nostre grup municipal no ha rebut més informació, 

desconeixem si hi ha un acord amb el Departament sobre el plànol 
definitiu de la remodelació del centre. Demanem que ens presentin 
aquest plànol, estat del procés i calendari per a l’execució d’obres. 

 
Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat continuen treballant en 
el projecte definitiu d’ampliació de l’escola Sant Jordi i caldrà esperar a 
l’aprovació de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per concretar 
calendari de licitació i execució d’obres. 
 
En la propera reunió de la Comissió Informativa de l’Àrea Societat del 
Coneixement i Serveis Personals Sectorial, prevista per al dia 25 de febrer, es 
donarà la informació que correspongui. 
 
2) Diferents mitjans locals i comarcals han publicat notícies aquest 

passat any 2012 sobre la contaminació del pantà de Foix. Entre 
aquestes, una declaració del grup “Còbit – Estudis de Natura al Foix, 
Gaià i Anoia” que lamentaven la mort i la intoxicació de diversos 
exemplars de bernat pescaire (Ardea cinerea) al llarg de l’any al pantà 
de Foix i als entorns d’aquest espai natural. Suposaven que el 
consum reiterat de peixos amb un elevat nivell de contaminants està 
afectant a aquesta espècie i possiblement a altres. 

 
En relació amb les morts dels bernats pescaires de les que es va fer ressò la 
premsa el passat mes de setembre, s’ha contactat amb el Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on es van enviar els 
cadàvers de les aus per fer les necròpsies i determinar la possible causa de la 
mort. S’ha sol·licitat per escrit l’informe de les necròpsies al Cap del Servei de 
Biodiversitat i Protecció dels Animals, el senyor Jordi Ruiz, del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  En espera 
d’aquest informe hem parlat amb la veterinària del Centre de Recuperació  i 



 

ens ha manifestat que no es van realitzar anàlisis toxicològics de les aus, per 
la qual cosa no es pot determinar que hagin estat enverinades o intoxicades.  
 
D’altra banda, un exemplar que va arribar molt debilitat, després de ser tractat 
es va recuperar i va ser alliberat. La veterinària va comentar que va rebre 
moltes trucades en aquest sentit derivades de les notícies publicades a la 
premsa.  
 
Per determinar que els peixos presenten un elevat nivell de contaminants 
s’hauria de fer un estudi . L’ACA ens ha comunicat que “en alguns casos s’han 
detectat concentracions de plaguicides segurament producte de l’escorrentia 
de la conca”.  Conclou, però, que l’estat químic de l’embassament del Foix es 
considera bo.  
 
Les anàlisis realitzades per l’ACA, s’expliquen  en la següent pregunta.  
 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té la responsabilitat d’analitzar 
les aigües del pantà que provenen del Foix, aigües provinents de 
tres depuradores i per tant baixes en oxigen, que no permeten el 
cicle natural de renovació de l’aigua al pantà. En tant que les aigües 
del pantà de Foix, entre d’altres usos, rega conreus dins el terme 
municipal de Vilanova i la Geltrú, el grup d’ICV demana conèixer els 
resultats de les anàlisis que el nostre Ajuntament fa d’aquestes, 
anàlisis que han de seguir els criteris del Decret 1620/2007 i la 
Directiva 2010/75 del Parlament d’Europa i del Consell d’Europa de 
24 de novembre de 2010. 

 
Els objectius del control sobre la qualitat de l’aigua que efectua l’ACA en el 
pantà de Foix, són l’establiment de l’estat químic i del potencial ecològic, 
donat que aquest embassament no gaudeix de cap figura de protecció que 
obligui a un altre tipus de control més específic.  
 
En el període 2007-2012 (vigència del primer Programa de seguiment i 
control), el control de l’estat químic de Foix s’ha fet en una ocasió, i el 
potencial ecològic en 3 ocasions. 
 
La freqüència prevista per al període 2013-2018 (en vies d’aprovació) és de 3 
vegades (tant el potencial ecològic com l’estat químic) en els 6 anys de 
vigència. 
 
En referència al l’estat químic, on l’ACA mesura 33 substàncies (metalls, 
disruptors, dissolvents industrials, clorofens, organofosforats, hidrocarburs 
aromàtics policíclics, plaguicides, triazines i organohalogenats volàtils). L’ACA 
va realitzar una analítica en 2009 i conclou que l’estat químic de 



 

l’embassament de Foix es considera bo donat que les concentracions de 
diferents substàncies mesurades estan per sota dels nivells establerts per la 
norma de qualitat .  
 
Segons l’Informe Resum de l’Estat de l’Embassament de Foix (2007-2010), 
l’aigua del pantà mostra un alt grau d’eutròfia, degut a les elevades 
concentracions de nutrients, de forma que  deixen l’embassament anòxic per 
sota dels 5 m de profunditat.  
 
El potencial ecològic fa referència a l’estructura i funcionament de l’ecosistema 
del pantà, s’analitzen les característiques biològiques i fisicoquímiques. El 
potencial ecològic de l’embassament de Foix es considera dolent, en les tres 
anàlisis realitzades en 2007, 2009 i 2010.   
 
(Els resultats de l’estat de les masses d’aigua són públics. Es poden consultar 
a través de la web de l’ACA o bé sol·licitar-se directament a través de la bústia 
d’informació de la pàgina web. Actualment poden consultar-se aquests dos 
documents:  
 
Estat de les masses d’aigua 2007-2009 a l’enllaç: 
 
 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/estat_masses_aigua_2007_2009.pdf 
 
i 2009-2010 a l’enllaç: 
 
 http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/estat_masses_aigua_2007_2010.pdf 
 
 

En tant que les aigües del pantà de Foix, entre d’altres usos, rega 
conreus dins el terme municipal de Vilanova i la Geltrú, el grup 
d’ICV demana conèixer les resultats de les anàlisis que el nostre 
Ajuntament fa, i que han de seguir els criteris del Decret 1620/2007 i 
la Directiva 2010/75 del Parlament d’Europa i del Consell d’Europa 
de 24 de novembre de 2010. 

 
L’Ajuntament no té competències en l’aigua del Pantà de Foix. És l’ACA qui 
atorga concessions per a usos determinats i qui ha de determinar les 
condicions o controls i qui els ha d’efectuar.  
 
Segons  l’ACA, part de l’aigua de l’enbassament (no han precisat el 
percentatge) prové de l’EDAR (Estació de depuració d’aigües residuals) de 
Vilafranca. En el moment que l’EDAR aboca les seves aigües depurades al 
medi, aquestes passen a considerar-se aigües superficials. Per tant, l’aigua de 
l’embassament no es pot considerar aigua regenerada i no li és d’aplicació el 
RD 1620/2007 que regula les aigües regenerades.  



 

 
Segons la definició del RD 1620/2007, aigües regenerades són aigües  
residuals depurades que, en el seu cas, han estat sotmeses a un procés de 
tractament  addicional o complementari que permet adequar la seva qualitat la 
l’ús al que es destina.  
 
L’aigua procedent de l’EDAR no rep un tractament addicional, llevat de ser 
abocades al medi on passen a ser aigües superficials. En aquests casos per a 
masses d’aigua, el Govern de la Generalitat de Catalunya es basa en uns  
objectius de qualitat continguts en el Pla de Gestió del Districte de la Conca 
Fluvial de Catalunya. 
 
El Departament de Medi Ambient, el dia 29/01/13, va procedir a la recollida de 
dues mostres d’aigua procedent del pantà, que es van trametre a un laboratori 
de la ciutat.  La mostra identificada amb el núm. 1 correspon a l’aigua recollida 
a la sortida del dipòsit dels horts urbans, i la mostra identificada amb el núm. 2 
correspon al punt de bifurcació de l’aigua del pantà cap a Vilanova, en aquest 
punt es va observar matèria grollera macroscòpica i color de l’aigua beix, no 
transparent.  
 
Els paràmetres analitzats són els criteris de qualitat per a aigua regenerada 
destinada a ús agrícola més restrictiu, en el punt d’entrega, que recull l’annex I 
A del RD 1620/2007 que regula les aigües regenerades (nematodes, E.coli, 
sòlids en suspensió i terbolesa). Tot i que no és d’aplicació, l’origen i el destí 
de l’aigua és anàleg i aportarà informació sobre la presència de patògens.  
 
Els resultat de les anàlisis de l’aigua recollida en ambdós punts està dins dels 
límits de referència, llevat de la terbolesa en el punt núm. 2,  La terbolesa 
posa de manifest la presència de partícules en suspensió no diluïdes, cosa 
que ja s’observava en la mostra a simple vista.  
 
3)  Davant del número 16 del carrer de la Turbina hi ha instal·lats cinc 

contenidors de brossa. Els dies del mercat de la Collada- Sis Camins 
s’utilitzen per llençar tot tipus de deixalles; altres dies, tot tipus 
d’andròmines fora dels contenidors. Quin és el criteri per a mantenir 
aquests cinc contenidors de manera permanent en aquest lloc? És 
possible ubicar-los en d’altres llocs i procurar reduir la necessitat 
d’abocaments de deixalles en els dies de mercat? 

 
Al carrer de la Turbina, davant del número 16 (Collada-Sis Camins) i del C.C. 
La Collada, hi ha una illa de contenidors de recollida selectiva, composada per 
5 fraccions (rebuig, orgànica, paper, envasos i vidre). La seva recollida es 
realitza de la manera següent: 
 



 

Rebuig: Hi ha un servei diari durant tots els dies de l’any. 
Orgànica: Hi ha un servei diari durant tots els dies de l’any. 
Paper: Recollida tots els dimarts, dijous i dissabtes. 
Envasos: Recollida tots els dilluns, dimecres i divendres. 
Vidre: Recollida tots els dies per la concessionària Daniel Rosas. 
 
A banda d’aquests serveis ordinaris, tenim l’auxiliar que passa cada dia per 
recollir els residus que envolten els contenidors i facilitar la recollida del camió, 
el peó de zona que escombra o baldeja la zona i el servei de recollida de 
voluminosos, que presta el servei tots els dies de l’any i recull qualsevol moble 
que es presenti al costat dels contenidors, ja sigui per una recollida 
concertada o un moble abandonat. 
 
Tot i així, es planteja la problemàtica de detectar al moment els actes incívics 
de la gent que aboca residus fora dels contenidors o deixa abandonats alguns 
mobles sense concertar la recollida.  
 
Aquest punt no es considera un “punt negre” i no hi ha constància de queixes 
per manca de neteja o acumulacions anormals de voluminosos.  
 
Els diumenges de Mercat setmanal, els paradistes disposen de cubilots i d’una 
caixa de gran volum per dipositar els residus que es genera durant el matí; a 
més, la neteja està subcontractada de manera particular amb Valoriza, 
concessionària del servei de neteja i recollida municipal. Després del mercat, 
l’empresa s’encarrega de recollir els residus i neteja de l’entorn, deixant la 
zona i el grup de contenidors nets per donar continuïtat al servei de recollida. 
 
Referent a un plantejament de canvi d’ubicació, cal dir: 
 
Segons el plec de condicions per prestar el servei de recollida al nostre 
municipi, ha d’haver una distància aproximada d’uns 100 metres entre illes de 
contenidors, per tal d’oferir el servei amb la qualitat exigida als veïns de la 
zona. Actualment, aquest punt ubicat davant del CC La Collada està envoltat 
dels grups: plaça dels Sis Camins (a uns 120 metres); Turbina amb Riu Duero 
(uns 100 metres), Rocacrespa amb Sis Camins (a uns 130 metres) i Sis 
Camins amb Riera de Marmellar (uns 150 metres). 
 
Si retiréssim aquest grup provoquem, en el cas més desfavorable, que un veí 
de la zona hagi de caminar al voltant de 200 metres per poder abocar els 
residus en els contenidors de la via pública; fet que, a banda de les múltiples 
queixes a manifestar, provoca una manca de dimensionament de la zona a 
prestar el servei. 
 



 

Tanmateix, el grup està consolidat fa anys i no provoca queixes dels veïns de 
la zona. En el cas que es decidís fer un canvi d’ubicació, a banda de 
l’explicació realitzada anteriorment per la manca de dimensionament de la 
zona, seria complicat trobar una ubicació que no coincidís amb una parcel·la 
privada i susceptible a queixa veïnal. 
______________________________________________________________ 
 
 
 
S’aixeca la sessió a les 22.45 hores, de la qual s’estén aquesta acta que firma 
la presidenta amb mi, el secretari. 
 


