
 

 

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que 
va efectuar Canal Blau.  Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent: 
 
http://www.canalblau.cat/ple-de-vilanova-i-la-geltru-08-09-2014/ 
 
Per trobar més fàcilment el debat de cada punt, hem incorporat els minutatges 
en l’ordre del dia que hi ha a l’acta, a continuació dels assistents. 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2014 

 
Acta núm. 11 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 8 de setembre de 2014, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, NEUS LLOVERAS I MASSANA 
(CiU), es reuneixen al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones 
següents: 
 

GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ   (CiU) 
ARIADNA LLORENS I GARCÍA   (CiU) 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO    (CiU) 
MIQUEL ÀNGEL GARGALLO SERRANO  (CiU) 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ VERA  (CiU) 
MARIA JOSEP RIBA HUGUET    (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN   (CiU) 
BLANCA ALBÀ I PUJOL     (CiU) 
JOAN IGNASI ELENA GARCÍA    (PSC) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ     (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ    (PSC) 
XAVIER CARBONELL I CIRAUQUI   (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ   (PSC) 
MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS MONTOUTO (PSC) 
GISELA VARGAS REYES    (PSC) 
SANTIAGO RODRÍGUEZ SERRA   (PP) 
CARMEN MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (PP) 
MARC FONT I RIMBAU     (CUP) 
MARTA RIUS GALLART    (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO  (CUP) 
IOLANDA SÁNCHEZ ALCARAZ    (ICV) 
MANEL CLAVER ROSO     (ICV) 
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (REGIDOR NO ADSCRIT) 
 



 

 

SECRETARI GENERAL 
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
No assisteix el Sr. ORIOLS ESCALAS NOLLA (PSC). 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
   1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions de 7 

d’abril (extraordinària) i de 28 de juliol (ordinària) de 2014.  (0:05) 
 
 
 SERVEIS A LES PERSONES 
 
 Alcaldia 
 
   2. Aprovació, si escau, del marc d’actuació del procés de participació 

ciutadana i posterior concurs d’idees per a la reordenació del passeig 
Marítim de Vilanova i la Geltrú.  (0:05) 

 
 Hisenda 
 
   3. Aprovació, si escau, del Compte General 2013.  (0:34) 
   4. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora 

dels Preus Públics municipals.  (1:03) 
  
 Joventut 
 
   5. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 

mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, per a la gestió de 
l’Oficina Jove del Garraf.  (1:10) 

 
 
 
 



 

 

 PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 Promoció Econòmica i Turisme 
 
   6. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i obertura del 

procediment d’adjudicació per a la concessió del domini públic per a 
l’adequació de l’espai, gestió i explotació del Mercat de venda no 
sedentària de La Collada-Els Sis Camins.  (1:13) 

 
 
 SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 Urbanisme, Obres i Habitatge 
 
   7. Desestimació del recurs de reposició presentat per NINGLEE, SL, contra 

l’acord del Ple de l’Ajuntament de 05.05.2014, ratificant el Decret 
d’Alcaldia de 8 d’abril de 2014.  (1:13) 

   8. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient sancionador 98/14-
UES.  (1:19) 

 
 Serveis Viaris i Mobilitat 
 
   9. Desestimació dels quatre recursos de reposició presentats per 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, contra els acords 
del Ple de l’Ajuntament de 02.06.2014.  (1:22) 

 
 
 PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA: 
 
10. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la resolució emesa 

el dia 02.07.2014 per la Direcció del SOC relativa a l’inici de la revocació 
parcial de la subvenció atorgada d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, 
expedient PEOL/2010/0060.  (1:33) 

 
 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 Recursos Humans 
 
11. Donar compte de l’acord de JGL de 29.07.2014, de compatibilitat de la 

treballadora amb DNI 46743171Q.  (1:40) 
12. Donar compte del personal eventual de l’Ajuntament.  (1:40) 
12 bis. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 04.08.2014, relatiu a diversos 

requeriments a l’empresa Parc del Garraf Esport, AIE.  (1:40) 
 
 



 

 

 
 
 
 MOCIONS 
 
 Grup Municipal d’ICV 
 
13. Moció per estudiar i realitzar una prova pilot de recollida porta a porta al 

Nucli Antic de la ciutat dirigida a persones amb problemàtica de mobilitat 
reduïda i gent gran.  (1:49) 

14. Moció per a la protecció del Molí de Mar i arranjament dels Jardins 
d’Enric Granados.  (1:50) 

15. Moció per tenir accés en Comissió Informativa als informes policials 
sobre els incidents posteriors a un acte electoral celebrat el passat 21 de 
maig a la nostra ciutat.  (2:01) 

  
 Grup Municipal del PP 
 
16. Moció sobre l’exhibició de simbologia política a la Festa Major.  (2:10) 
17. Moció sobre la telefonia mòbil.  (2:29) 
 
 URGÈNCIA 
 
17 bis. Moció del grup municipal del PSC per reprovar l’actitud de la regidora 

Ariadna Llorens envers els membres de la Comissió Informativa de l’Àrea 
de Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials.  (2:37) 

 
 PREGUNTES 
 
18. Pregunta del Grup Municipal d’ICV:  (3:04) 
 

• Sobre la convocatòria de subvencions destinades als programes de 
suport al desenvolupament local. 

 
19. Preguntes del Grup Municipal del PP:  (3:06) 
 

• Sobre la instal·lació de fibra òptica a la ciutat. 
• Sobre la col·laboració de l'Ajuntament en actes polítics. 
 
 
 PRECS  (3:12) 

 
    
 



 

 

 
 

  1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS DE 7 D’ABRIL (EXTRAORDINÀRIA) I DE 28 
DE JULIOL (ORDINÀRIA) DE 2014. 

 
 

S’aproven els esborranys de les actes per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez Marín). 
 
 

SERVEIS A LES PERSONES 
 
 

  2. ALCALDIA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL MARC D’ACTUACIÓ 
DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I POSTERIOR 
CONCURS D’IDEES PER A LA REORDENACIÓ DEL PASSEIG 
MARÍTIM DE VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres 
públiques aprovà definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, formulat per Ports de la Generalitat.  
 
II.- En data 23 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 11363), Ports de la 
Generalitat va presentar a l’Ajuntament el document anomenat Estudi de 
Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, als efectes de la 
seva tramitació. 
 
III.- En data 29 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, 
va acordar aprovar inicialment l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port 
de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per 
DGA Arquitectura Vilanova, SLP. 
 
IV.- El referit acord d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 7 de maig de 2014, en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, en el Diari de Vilanova de data 9 de maig de 2014, i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, i va ser sotmès a informació pública pel termini 
de 20 dies. 
 
V.- Dins el període d’informació pública del tràmit d’aprovació inicial d’aquest 
Estudi de Detall, han tingut entrada els escrits d’al·legacions presentats per: el 



 

 

Sr. Carles Andreu Añor, acompanyat de les signatures d’altres veïns en 
recolzament del Col·lectiu de Baix a Mar (registre d’entrada núm. 2014015146, 
de 26/05/14), el Sr. Joan Ignasi Elena, en representació del Grup Municipal 
Socialista de Vilanova i la Geltrú (registre d’entrada núm. 2014015231, de 
26/05/14), i el Sr. Juan Colomer Parés, membre del Col·lectiu de Baix a Mar 
(registre d’entrada núm. 2014015482, de 28/05/14), així com diverses 
converses entre l’equip de govern i els diferents grups de l’oposició, els quals, 
per diversos motius i entre d’altres consideracions, sol·liciten la retirada 
d’aquest Estudi de Detall. 
 
Entre les consideracions que conflueixen en els esmentats escrits 
d’al·legacions per demanar la retirada de dit Estudi de Detall, es troben la de 
dur a terme amb caràcter previ un procés de participació ciutadana, que 
permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir 
el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi Passeig 
Marítim, així com un concurs d’idees previ amb una visió més àmplia de 
l’entorn, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els 
propis interessos de Ports. 
 
VI.- En aquest sentit, a la vista d’aquestes al·legacions, el govern municipal es 
va mostrar conforme amb que aquest instrument de planejament urbanístic, 
així com les actuacions a dur a terme en aquest àmbit portuari, vingui precedit 
de forma immediata d’un procés de participació ciutadana previ, que 
permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir 
el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi Passeig 
Marítim. 
 
A tals efectes, també es va veure convenient dur a terme, per part d’aquest 
Ajuntament i amb caràcter immediat, la tramitació d’un concurs d’idees previ 
que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan sols la 
reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais adjacents al 
mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi de Detall, 
amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els propis 
interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de la 
ciutat i de l’esmentada reordenació del front marítim. 
 
Per tal motiu, en data 1 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va adoptar 
l’acord de suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera 
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat 
per DGA Arquitectura Vilanova SLP, fins el desenvolupament previ i immediat 
d’un procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim consens 
veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en aquest espai i la 
seva interrelació amb el propi Passeig Marítim, així com la tramitació, per part 
d’aquest Ajuntament i també amb caràcter immediat, d’un concurs d’idees 



 

 

previ que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan 
sols la reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais 
adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi 
de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els 
propis interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de 
la ciutat i de la reordenació del front marítim. 
 
En funció del resultat tant del procés de participació ciutadana com del 
concurs d’idees desenvolupats a l’efecte, es resoldrà la tramitació del referit 
Estudi de Detall en el sentit que sigui escaient.   
 
De dit acord es va donar compte en el Ple de l’Ajuntament de data 7 de juliol 
de 2014.   
 
VII.- En compliment del referit acord, així com de conformitat amb l’article 22 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), esdevé oportú determinar el marc bàsic d’actuació pel qual s’haurà de 
regir tant el procés de participació ciutadana com el posterior concurs d’idees 
que es convoqui a l’efecte, en funció del resultat de dit procés.    
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost), en matèria de participació ciutadana en els processos 
de planejament urbanístic. 
 
2. Articles 21 i 22 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol), en quant al foment de la participació ciutadana en 
els processos de planejament urbanístic. 
 
Per tot l’exposat, la Comissió Informativa de Serveis a les Persones proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
 
“PRIMER. Aprovar els documents de referència pels quals s’hauran de regir 
tant el procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim 
consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en l’espai 
de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, i la seva interrelació amb 
el propi Passeig Marítim, així com la posterior tramitació del concurs d’idees 
que es convoqui a l’efecte, en funció del resultat de dit procés, que permeti 
analitzar la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan sols la 
reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais adjacents al 



 

 

mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat per l’Estudi de Detall de la Zona 
de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, amb la voluntat de fer confluir tant 
l’interès públic municipal com els propis interessos de Ports, i així donar 
adequada resposta a les necessitats de la ciutat i de la reordenació del front 
marítim. 
 
Aquests documents de referència que regiran ambdós processos consistiran 
en el següent: 
 

• Els paràmetres urbanístics establerts en el Pla Especial del Port de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007 
(publicat al DOGC de data 15 de juny de 2007).  

• Els paràmetres urbanístics establerts en els altres instruments 
urbanístics vigents i restant normativa urbanística i sectorial, així com 
de les ordenances municipals, i altres estudis que siguin aplicables en 
l’àmbit del front marítim. 

 

SEGON. Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
 
 
Es fa una modificació de l’apartat primer de la part dispositiva i es vota la 
proposta amb l’esmena, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots 
de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot 
del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
Relació de fets 
 
I.- En data 25 de maig de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres 
públiques aprovà definitivament el Pla Especial del Port de Vilanova i la 
Geltrú, formulat per Ports de la Generalitat.  
 
II.- En data 23 d’abril de 2014 (registre d’entrada núm. 11363), Ports de la 
Generalitat va presentar a l’Ajuntament el document anomenat Estudi de 
Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, als efectes de la 
seva tramitació. 
 
III.- En data 29 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, 
va acordar aprovar inicialment l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port 
de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat per 
DGA Arquitectura Vilanova, SLP. 



 

 

 
IV.- El referit acord d’aprovació inicial es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 7 de maig de 2014, en el tauler d’anuncis de 
la Corporació, en el Diari de Vilanova de data 9 de maig de 2014, i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, i va ser sotmès a informació pública pel termini 
de 20 dies. 
 
V.- Dins el període d’informació pública del tràmit d’aprovació inicial d’aquest 
Estudi de Detall, han tingut entrada els escrits d’al·legacions presentats per: el 
Sr. Carles Andreu Añor, acompanyat de les signatures d’altres veïns en 
recolzament del Col·lectiu de Baix a Mar (registre d’entrada núm. 2014015146, 
de 26/05/14), el Sr. Joan Ignasi Elena, en representació del Grup Municipal 
Socialista de Vilanova i la Geltrú (registre d’entrada núm. 2014015231, de 
26/05/14), i el Sr. Juan Colomer Parés, membre del Col·lectiu de Baix a Mar 
(registre d’entrada núm. 2014015482, de 28/05/14), així com diverses 
converses entre l’equip de govern i els diferents grups de l’oposició, els quals, 
per diversos motius i entre d’altres consideracions, sol·liciten la retirada 
d’aquest Estudi de Detall. 
 
Entre les consideracions que conflueixen en els esmentats escrits 
d’al·legacions per demanar la retirada de dit Estudi de Detall, es troben la de 
dur a terme amb caràcter previ un procés de participació ciutadana, que 
permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir 
el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi Passeig 
Marítim, així com un concurs d’idees previ amb una visió més àmplia de 
l’entorn, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els 
propis interessos de Ports. 
 
VI.- En aquest sentit, a la vista d’aquestes al·legacions, el govern municipal es 
va mostrar conforme amb que aquest instrument de planejament urbanístic, 
així com les actuacions a dur a terme en aquest àmbit portuari, vingui precedit 
de forma immediata d’un procés de participació ciutadana previ, que 
permeti cercar el màxim consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir 
el resultat final en aquest espai i la seva interrelació amb el propi Passeig 
Marítim. 
 
A tals efectes, també es va veure convenient dur a terme, per part d’aquest 
Ajuntament i amb caràcter immediat, la tramitació d’un concurs d’idees previ 
que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan sols la 
reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais adjacents al 
mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi de Detall, 
amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els propis 
interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de la 
ciutat i de l’esmentada reordenació del front marítim. 



 

 

 
Per tal motiu, en data 1 de juliol de 2014 la Junta de Govern Local va adoptar 
l’acord de suspendre la tramitació de l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera 
del Port de Vilanova i la Geltrú, promogut per Ports de la Generalitat i redactat 
per DGA Arquitectura Vilanova SLP, fins el desenvolupament previ i immediat 
d’un procés de participació ciutadana, que permeti cercar el màxim consens 
veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en aquest espai i la 
seva interrelació amb el propi Passeig Marítim, així com la tramitació, per part 
d’aquest Ajuntament i també amb caràcter immediat, d’un concurs d’idees 
previ que analitzi la reordenació urbanística del front marítim, incloent no tan 
sols la reordenació del propi passeig, sinó també de tots aquells espais 
adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat pel present Estudi 
de Detall, amb la voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els 
propis interessos de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de 
la ciutat i de la reordenació del front marítim. 
 
En funció del resultat tant del procés de participació ciutadana com del 
concurs d’idees desenvolupats a l’efecte, es resoldrà la tramitació del referit 
Estudi de Detall en el sentit que sigui escaient.   
 
De dit acord es va donar compte en el Ple de l’Ajuntament de data 7 de juliol 
de 2014.   
 
VII.- En compliment del referit acord, així com de conformitat amb l’article 22 
del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol), esdevé oportú determinar el marc bàsic d’actuació pel qual s’haurà de 
regir tant el procés de participació ciutadana com el posterior concurs d’idees 
que es convoqui a l’efecte, en funció del resultat de dit procés.    
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 8 del Text refós de la Llei d’urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost), en matèria de participació ciutadana en els processos 
de planejament urbanístic. 
 
2. Articles 21 i 22 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol), en quant al foment de la participació ciutadana en 
els processos de planejament urbanístic. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a les 
Persones, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 



 

 

“PRIMER. Aprovar iniciar el procés de participació ciutadana i aprovar els 
documents de referència pels quals s’haurà de regir, que permeti cercar el 
màxim consens veïnal, ciutadà i polític als efectes de definir el resultat final en 
l’espai de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, i la seva 
interrelació amb el propi Passeig Marítim, així com la posterior tramitació del 
concurs d’idees que es convoqui a l’efecte, en funció del resultat de dit 
procés, que permeti analitzar la reordenació urbanística del front marítim, 
incloent no tan sols la reordenació del propi passeig, sinó també de tots 
aquells espais adjacents al mateix, com és el cas de l’espai desenvolupat per 
l’Estudi de Detall de la Zona de Ribera del Port de Vilanova i la Geltrú, amb la 
voluntat de fer confluir tant l’interès públic municipal com els propis interessos 
de Ports, i així donar adequada resposta a les necessitats de la ciutat i de la 
reordenació del front marítim. 
 
Aquests documents de referència que regiran ambdós processos consistiran 
en el següent: 
 

• Els paràmetres urbanístics establerts en el Pla Especial del Port de 
Vilanova i la Geltrú, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2007 
(publicat al DOGC de data 15 de juny de 2007).  

• Els paràmetres urbanístics establerts en els altres instruments 
urbanístics vigents i restant normativa urbanística i sectorial, així com 
de les ordenances municipals, i altres estudis que siguin aplicables en 
l’àmbit del front marítim. 

 

SEGON. Notificar aquest acord a Ports de la Generalitat, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 
 
 

  3. HISENDA. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 
2013. 

 
Relació de fets 
 
El dia 29 de juliol de 2014, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General del 2013. 
 
Atès l’art. 212, apartat 3, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els Comptes Generals 
del 2013 han restat exposats al públic en el BOPB de 8 d’agost de 2014 i en el 
tauler d’edictes electrònic de la web municipal per un període de 15 dies i fins 
a vuit dies més, sense que s’hagin presentat reclamacions al respecte. 
 



 

 

Vist l’expedient dels Comptes Generals corresponent a l’exercici 2013 de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels seus organismes autònoms locals 
OAL IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial 
Vilanova (PIVSAM), Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
(ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM). 
 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposa l’art. 212, apartat 4, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ple de l’Ajuntament  

ACORDA: 
 
“ÚNIC. Aprovar l’expedient del Compte General corresponent a l’exercici 2013 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dels organismes autònoms locals OAL 
IMET Institut Municipal d’Educació i Treball i OAL de Patrimoni Víctor 
Balaguer, de l’EPEL Neàpolis i de les societats municipals Promoció Industrial 
Vilanova (PIVSAM), Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú 
(ICVSAM), Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú (SAVSAM) i 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (CAVSAM).” 



 

 

 
 
Liquidació 2013           
Consolidació  grup municipal          
           

  Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPEL 

Neàpolis 
Transf. 

Internes Total grup 
Ingressos:           
Cap. I 30.008.565,77         30.008.565,77 
Cap. II 62.580,24         62.580,24 
Cap. III 14.053.544,56 34.977,80 932.894,14 4.771.260,12 1.388.643,58 2.491.827,45 6.273.239,69 528.944,78  30.475.332,12 
Cap. IV 18.150.623,95 641.363,65 4.062.129,73      3.416.671,00 19.437.446,33 
Cap. V 1.101.745,68   70,35 11,86 36.680,98 3.706,43   1.142.215,30 
Total corrent 63.377.060,20 676.341,45 4.995.023,87 4.771.330,47 1.388.655,44 2.528.508,43 6.276.946,12 528.944,78 3.416.671,00 81.126.139,76 
Cap. VII 2.730.414,03 15.037,75        2.745.451,78 
Cap. VIII 536.456,06         536.456,06 
Cap. IX 9.134.988,87         9.134.988,87 
Total 75.778.919,16 691.379,20 4.995.023,87 4.771.330,47 1.388.655,44 2.528.508,43 6.276.946,12 528.944,78 3.416.671,00 93.543.036,47 
           

  Ajuntament V. Balaguer IMET PIVSAM ICVSAM VNGAparc. C.Aigües 
EPEL 

Neàpolis 
Transf. 

Internes Total grup 
Despeses:           
Cap. I 23.348.721,94 416.270,81 2.530.268,72 444.537,71 824.495,82 1.250.195,98 1.587.224,02 171.209,27  30.572.924,27 
Cap. II 23.567.338,23 235.543,75 2.388.448,62 258.356,30 431.226,64 867.059,88 4.252.241,37 365.600,62  32.365.815,41 
Cap. III 3.384.595,78  0,00 423.523,19 5.211,83 55.333,59 86.986,92 2.253,49  3.957.904,80 
Cap. IV 8.884.250,47  75.650,29      3.416.671,00 5.543.229,76 
Total corrent 59.184.906,42 651.814,56 4.994.367,63 1.126.417,20 1.260.934,29 2.172.589,45 5.926.452,31 539.063,38 3.416.671,00 72.439.874,24 
Cap. VI 1.079.462,96 15.037,75        1.094.500,71 
Cap. VII 0,00         0,00 
Cap. VIII 536.456,06         536.456,06 
Cap. IX 4.234.943,74    22.337,40 492.297,53 496.009,85   5.245.588,52 
Total 65.035.769,18 666.852,31 4.994.367,63 1.126.417,20 1.283.271,69 2.664.886,98 6.422.462,16 539.063,38 3.416.671,00 79.316.419,53 
Resultat 
Pressupost 10.743.149,98 24.526,89 656,24 3.644.913,27 105.383,75 -136.378,55 -145.516,04 -10.118,60 0,00 14.226.616,94 
Pressup.Ajustat 8.492.198,91 24.526,89 656,24             8.517.382,04 



 

 

           
Romanent/ 4.891.337,61 65.343,16 -820.416,82       4.136.263,95 
Resultat 
Compte PiG    -1.081.273,89 2.099,62 3.471,74 15.769,20 -19.610,70  -1.079.544,03 
           
Detall 
transferències 
internes:              
  Corrents IV Capital VII Total         
O.A.de Patrimoni 
Víctor Balaguer 550.000,00  550.000,00         
O.A. IMET 2.866.671,00 0,00 2.866.671,00         
Total 3.416.671,00 0,00 3.416.671,00         

 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU = 9 vots 
   Abstencions: PSC (7), PP (2), CUP (3), ICV (2) i Sr. Francisco Álvarez = 15 vots 
 
 
 
 



 

 

  4. HISENDA. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS MUNICIPALS. 

 
Dintre de les actuacions encaminades a mantenir i garantir la prestació dels 
diferents serveis desenvolupats al Parc del Garraf, s’ha arribat a un acord amb 
la concessionària per tal de fixar les tarifes del pàdel. 
 
Vist l’informe d’Intervenció així com els estudis elaborats, una vegada 
dictaminat a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 1 de setembre de 2014, 
proposa l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions del número 7) de  
l’Annex 2 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals que tot 
seguit s’especifiquen: 
  
 

OF Nº 29  Annex 2 -  Utilització de les instal·lacions esportives municipals 
per a la pràctica de l’esport i com espais polivalents 

 

Es dóna nova redacció al Número 7): 

 
MODALITATS D’ABONAMENTS: 
 

• Infantil: Persones infants de 9 a 17 anys. 
• Adult: Persones a partir de 18 anys. 
• Familiar monoparental: Persona adulta i 1 menor de 9 a 17 anys). 
• Familiar 2 membres: Persones adultes. 
• Familiar a partir de 3 membres: Nuclis familiar amb 3 o més membres 

(mínim 2 adults). 
• Col·lectius: Col·lectius amb forma jurídica o persona física amb activitat 

professional de 10 membres i endavant. 
   
FRANGES HORÀRIES: 
 

• Franja horària 1: Franja horària vall de dilluns a divendres de 9 a 17,15 
hores i dissabtes i diumenges a partir de les 14 hores. 

 
• Franja horària 2: Franja horària punta de dilluns a divendres a partir de 

les 17,15 hores i dissabtes i diumenges fins a les 14 hores. 
 



 

 

Les franges horàries es podran modificar segons es determini la condició 
d’hora vall i punta derivat de la demanda, amb prèvia comunicació als usuaris 
amb una antel·lació mínima de 30 dies. 
 
En el cas de les matrícules es podran aplicar descomptes en períodes de 
promoció d’un 50% en el cas de famílies nombroses de classe normal i del 
100% en el cas de famílies nombroses de classe especial i persones en 
situació d’atur, així com a col·lectius o períodes que es determinin. 
 
 

 
  

Preu (2)

(sense iva)

Tipus d'usuari Modalitat d'accés Tipus Forma pagament 2014

Infantil

( de 9 a 17 anys)

Adult

( =>18 anys)

Familiar 2 membres

(2 membres adults =<18 anys)

Familiar  3 membres i andavant

( Mínim 2 adults)

Col·lectius empresarials

(10 membres i andavant)

Abonats CEM PdG i CEM ElP Totes modalitats Tots membres No procedeix  -   €

(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 100%, 50% i/o 25%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats.

(1) Les despeses d'inscripció (matrícula), únicament seràn satisfetes per l'usuari en el moment de donar-se d'alta.

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 206,61 €         

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 123,97 €         

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 82,64 €           

Totes modalitats Titular Moment inscripció 61,98 €           

Despeses inscripció - Club Pàdel Vilanova (1)

Totes modalitats Titular Moment inscripció 41,32 €           

 
 

Preu (1)

(sense iva)

Tipus d'usuari Tipus Modalitat d'accés 2014

Anual - Individual Totes 4,96 €             

1 rebut retornat Totes 3,31 €             

Altres Serveis - Club Pàdel Vilanova (1)

Assegurança d'accidents (2)

Rebut retornat

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats.

(2) L'assegurança d'accidents s'abonarà indistintament en l'època d'inscripció i únicament estaran exclossos les persones amb llicència de federativa de Pàdel.  

Preu (1)

(sense iva) 
2014 

Infantil Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
            

( de 9 a 17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 21,90 € 
            

Adult Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 23,97 € 
            

( => 18 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 21,90 € 
         

Familiar 2 membres Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 40,50 € 
            

(2 membres adults =<17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 38,02 € 
            

Familiar monoparental Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 37,19 € 
            

( 1 Adult  + 1 menor de 9 a 17 anys ) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 34,71 € 
            

Familiar  3 membres i endavant Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 53,72 € 
            

( Mínim 2 adults) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 48,76 € 
            

Col·lectius Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 21,49 € 
            

(10 membres i andavant) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 14,88 € 
            

Tipus d'abonament Modalitat d'accés Tipus Forma pagament

Modalitats d'abonament - Club Pàdel Vilanova 

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats. 



 

 

Preu

(sense iva)

2014

No abonat 26,45 €           

2n familiar 24,79 €           

Abonat 24,79 €           

No abonat 49,59 €           

2n familiar 47,11 €           

Abonat 47,11 €           

No abonat 26,45 €           

2n familiar 24,79 €           

Abonat 24,79 €           

No abonat 49,59 €           

2n familiar 47,11 €           

Abonat 47,11 €           

No abonat 65,29 €           

2n familiar 61,98 €           

Abonat 61,98 €           

Tecnificació infants 2 dia / setmana

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

Infants ( edat ) / 6 alumnes 2 dia / setmana

Escola infantil de Pàdel - Club Pàdel Vilanova (1)

Concepte (Euros/persona i mes)

Escola (Babys) / 8 alumnes 1 dia / setmana 

Escola (Babys) / 8 alumnes 2 dia / setmana

Infants ( edat ) / 6 alumnes 1 dia / setmana

 
 

Preu

(sense iva)

2014

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

Grup de 10 a 16 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Grup de 8 i 9 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Grup de 6 i 7 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Casals infantils d'estiu - Club Pàdel Vilanova (1) - Perfeccionamiento

Concepte (Euros/persona i quinzena/setmana)

 
 

Preu
(sense iva)

2014
Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Programes escolars  - Club Pàdel Vilanova (1)

Concepte (Euros/persona/dia setmana/curs)

1r CURS PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

1 dia/2h/curs

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

2n CURS PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

RESTA CURSOS          PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 
 



 

 

Franges
Franja 1 -50%
Franja 2 -40%
Franja 1 -40%
Franja 2 -20%
Franja 1 -60%
Franja 2 -50%
Franja 1 -50%
Franja 2 0%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Franja 1 -100%
Franja 2 0%

Programa de promocions  - Club Pàdel Vilanova (1)

PROGRAMA "CLINICCS INICIA'T AL PÀDEL" Sobre hora/pista

PROMOCIÓ ALTES ABONATS Sobre hora/pista

(1) Totes les promocions estarán definides amb una data d'inici i fi i aquestes hauran d'acollirse a la concreció dels períodes d'oferta.

VACANCES D'AGOST I NADAL Sobre hora/pista

PROMOCIÓ MATINS Sobre hora/pista

PROGRAMA "PROVA" Sobre hora/pista

Concepte (% descompte/preu/servei i/o persona)
% Dte 
S/Preu

DILLUNS I DIVENDRES "BOIXOS" Sobre hora/pista

CAPS DE SETMAMA D'ESTIU (JULIOL I AGOST) Sobre hora/pista

 



 

 

Concepte Tipus servei No Abonat Abonat PdG Abonat CP VNG

PISTA DE PÀDEL

Pista doble descoberta

Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 11,57 €           8,26 €             3,31 €                   euros / ús / hora

Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 109,92 €         78,51 €           euros / ús / 10 hores

Pista de pàdel 20 sessions  h 208,26 €         148,76 €         euros / ús / 20 hores

LLUM PISTA DE PÀDEL

Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €             2,81 €             2,81 €                   euros / ús / hora

CLASSES PÀDEL

Entrenament personals - classes individuals

Servei individual COACH A Bono mensual 4 classes 112,40 €         107,44 €         107,44 €               euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B Bono mensual 4 classes 95,87 €           90,91 €           90,91 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 2 persones

Servei 2 persones COACH A Bono mensual 4 classes 60,74 €           57,85 €           57,85 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B Bono mensual 4 classes 51,24 €           48,76 €           48,76 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes grupo 3-4 persones

Servei 3-4 persones COACH A 1 dia per setmana 43,80 €           42,15 €           42,15 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 3-4 persones COACH B 1 dia per setmana 34,71 €           33,06 €           33,06 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei individual

Servei individual COACH A 1 sessió de 60 minuts 32,23 €           30,58 €           30,58 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B 1 sessió de 60 minuts 28,10 €           26,45 €           26,45 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei 2 persones

Servei 2 persones COACH A 1 sessió de 60 minuts 17,36 €           16,53 €           16,53 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B 1 sessió de 60 minuts 14,88 €           14,46 €           14,46 €                 euros / ús / sessió / persona

Concepte Tipus servei No Abonat Abonat PdG Abonat CP VNG

PISTA DE PÀDEL

Pista doble descoberta

Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 16,53 €           13,22 €           4,96 €                   euros / ús / hora

Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 157,02 €         125,62 €         -  €                     euros / ús / 10 hores

Pista de pàdel 20 sessions  h 297,52 €         238,02 €         -  €                     euros / ús / 20 hores

LLUM PISTA DE PÀDEL

Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €             2,81 €             2,81 €                   euros / ús / hora

CLASSES PÀDEL

Entrenament personals - classes individuals

Servei individual COACH A Bono mensual 4 classes 121,49 €         115,70 €         115,70 €               euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B Bono mensual 4 classes 108,26 €         103,31 €         103,31 €               euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 2 persones

Servei 2 persones COACH A Bono mensual 4 classes 64,88 €           61,98 €           61,98 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B Bono mensual 4 classes 57,85 €           55,37 €           55,37 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 3-4 persones

Servei 3-4 persones COACH A 1 dia per setmana 47,93 €           45,45 €           45,45 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 3-4 persones COACH B 1 dia per setmana 38,84 €           37,19 €           37,19 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei individual

Servei individual COACH A 1 sessió de 60 minuts 34,71 €           33,06 €           33,06 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B 1 sessió de 60 minuts 32,23 €           30,58 €           30,58 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei 2 persones

Servei 2 persones COACH A 1 sessió de 60 minuts 18,60 €           17,77 €           17,77 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B 1 sessió de 60 minuts 16,94 €           16,12 €           16,12 €                 euros / ús / sessió / persona

Franja 1
(dl a dv de 9a 17,15 h i dss i dg a partir de les 14 hores)

Franja 2
(dl a dv a partir de les 17,15 h i dss i dg fins a les 14 hores)

Tarifes de les Cessions d'ús dels espais esportius i classes personals de pàdel - ANY 2014

 
 
Totes les quanties indicades són la contraprestació econòmica total a abonar 
per les persones usuàries, sense incloure el impost sobre el valor afegit en 
aquells casos en que sigui aplicable d’acord amb la normativa d’aquest 
impost. 
 
NOTES: 
Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució 
del Regidora d’Esports, segons les necessitats de la temporada. 



 

 

- Es podrà aplicar una bonificació del 5%,10%,15% i  20% sobre el preu  
públic d’abonament aprovat sempre i quan correspongui a ofertes 
promocionals durant els dos mesos de captació dels  nous abonats per 
incrementar la competitivitat, sempre i quan el preu no estigui per sota de 
cost del servei.  

- Es podran aplicar promocions per a la posada en marxa de la instal·lació i 
es determinaran d’acord amb el cost, les característiques i condicions 
d’aquesta. 

- Es podran aplicar promocions i invitacions per  activitats concretes. El preu 
es fixarà entre 0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat.  

- Es podran aplicar preus públics especials, a entitats, grups o empreses 
sempre que aquests siguin aprovats per l’òrgan competent. 

- Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, les 
entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, 
activitats d’interès esportiu, social, educatiu, cultural i benèfic. En aquests 
casos, podran tenir una bonificació del 30% de la tarifa en l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals. 

- Es podran establir promocions (individuals, per parelles, per famílies i per 
ciutadans en situació de risc d’exclusió social) sobre les activitats fora de la 
quota d’abonament amb l’aplicació d’un 10/20/30/40 i/o  50% de bonificació 
sobre el preu establert, per a la promoció d’aquesta activitat i/o l’increment 
de la competitivitat en quant al preu d’abonat. 

 
NORMES GENERALS FUNCIONAMENT GESTIÓ I COBRAMENT SERVEIS  
Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb 
la periodicitat i/o fraccionament mensual i puntual segons les necessitats de la 
prestació de serveis, i en la forma i en el lloc que hagin acordat amb el 
concessionari del servei en la corresponent comunicació d’alta i/o registre. 
Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els 
termes acordats per causa a ella imputable, el concessionari li requerirà 
fefaentment per tal que satisfaci el deute en el termini establer, durant el qual 
la persona usuària podrà al·legar causa justa per al seu incompliment. Si 
després d’un termini de 15 dies no es produeix cap resposta, se li denegarà 
l’accés amb la suspensió de la prestació del servei, segons s’escaigui. Tot 
això, sense perjudici que el concessionari pugui perseguir el cobrament del 
deute pels mitjans admesos en dret.  
En el document i/o la forma contractual en el que es fixin els preus a abonar 
per la persona usuària es podran acordar garanties de pagament.  
La manca de pagament del preu públic dels número de rebuts estipulats en 
l’acord d’alta, comportarà  automàticament l’extinció de la relació contractual 
entre la persona usuària i el concessionari, per baixa per impagament. 
L’usuari al tornar-se a voler donar d’alta haurà de fer front als impagaments  
que constin en el seu expedient. 
 



 

 

PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR. 
Totes les persones que, en el moment d’abonar-se, acreditin la seva condició 
d’estar en situació d’atur (inscrites a l’INEM), podran beneficiar-se de 
l’aplicació d’un bonificació del 100% en les despeses d’inscripció i d’un 10% 
en la quota del primer mes d’abonament. 
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS D'EDUCACIÓ FÍSICA.  
Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física es signaran 
particularment per a cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, 
així com pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en el curs 
regular. Aquest hauran de mostrar clarament el preus vigents i els preus 
condicionats a aprovació per l’òrgan competent, així com les quantitats 
estimades per a cadascuna de les autoliquidacions trimestrals. 
En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per 
l’òrgan competent, es donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves 
quantitats econòmiques que conformaran el conveni. 
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se 
trimestralment per avançat, amb el document d’autoliquidació lliurat per 
l’explotador del servei i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma 
i els conceptes de pagament, hauran de quedar reflectits i acordats en el 
conveni. 
Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i 
acorda el conveni signat per ambdues parts.  
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ PUNTUAL I ESPECIAL 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions 
esportives s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per 
mitjà dels processos relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una 
autoliquidació en la pròpia instal·lació esportiva amb el documents determinats 
per l’òrgan competent a través de targeta bancària, tpv virtual o pagament en 
efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.  
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ, DE TEMPORADA I COMPETICIÓ, 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició 
es signaran particularment per cadascuna de les temporades esportives, així 
com pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en una temporada 
regular. 
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran de liquidar-se 
trimestralment per avançat amb el document d’autoliquidació lliurat per la 
instal·lació esportiva i/o l’Ajuntament i/o per ingrés bancari regular. En 
qualsevol cas, la forma de pagament i els conceptes de pagament hauran de 
quedar reflectits i acordats en el conveni. 



 

 

Es podrà optar per autoliquidació mensuals anticipades si així ho estipula i 
acorda el conveni signat per ambdues parts.  

   
 
SEGON. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les 
modificacions de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, les 
quals entraran en vigor el dia següent al d’aquesta publicació definitiva i 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 

 
 

Es fa una modificació d’un error en els preus de la taula de modalitats 
d’abonament i es vota la proposta rectificada.  
 
S’aprova la proposta amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 12 vots 
  Abstencions: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
 
L’acord adoptat és el següent: 
 
Dintre de les actuacions encaminades a mantenir i garantir la prestació dels 
diferents serveis desenvolupats al Parc del Garraf, s’ha arribat a un acord amb 
la concessionària per tal de fixar les tarifes del pàdel. 
 
Vist l’informe d’Intervenció així com els estudis elaborats, una vegada 
dictaminat a la Comissió Informativa de l’Àrea en data 1 de setembre de 2014, 
aquest Ple de l’Ajuntament 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar provisionalment les modificacions del número 7) de  
l’Annex 2 de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals que tot 
seguit s’especifiquen: 
  
 



 

 

OF Nº 29  Annex 2 -  Utilització de les instal·lacions esportives municipals 
per a la pràctica de l’esport i com espais polivalents 

 

Es dóna nova redacció al Número 7): 

 
MODALITATS D’ABONAMENTS: 
 

• Infantil: Persones infants de 9 a 17 anys. 
• Adult: Persones a partir de 18 anys. 
• Familiar monoparental: Persona adulta i 1 menor de 9 a 17 anys). 
• Familiar 2 membres: Persones adultes. 
• Familiar a partir de 3 membres: Nuclis familiar amb 3 o més membres 

(mínim 2 adults). 
• Col·lectius: Col·lectius amb forma jurídica o persona física amb activitat 

professional de 10 membres i endavant. 
   
FRANGES HORÀRIES: 
 

• Franja horària 1: Franja horària vall de dilluns a divendres de 9 a 17,15 
hores i dissabtes i diumenges a partir de les 14 hores. 

 
• Franja horària 2: Franja horària punta de dilluns a divendres a partir de 

les 17,15 hores i dissabtes i diumenges fins a les 14 hores. 
 
Les franges horàries es podran modificar segons es determini la condició 
d’hora vall i punta derivat de la demanda, amb prèvia comunicació als usuaris 
amb una antel·lació mínima de 30 dies. 
 
En el cas de les matrícules es podran aplicar descomptes en períodes de 
promoció d’un 50% en el cas de famílies nombroses de classe normal i del 
100% en el cas de famílies nombroses de classe especial i persones en 
situació d’atur, així com a col·lectius o períodes que es determinin. 
 
 
 
  

Preu (1)

(sense iva) 
2014 

Infantil Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 15,70 € 
            

( de 9 a 17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual   8,70 € 
            

Adult Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 23,97 € 
            

( => 18 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 21,90 € 
        

Familiar 2 membres Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 40,50 € 
            

(2 membres adults =<17 anys) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 38,02 € 
            

Familiar monoparental Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 37,19 € 
            

( 1 Adult  + 1 menor de 9 a 17 anys ) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 34,71 € 
            

Familiar  3 membres i endavant Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 53,72 € 
            

( Mínim 2 adults) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 48,76 € 
            

Col·lectius Total Abonat PADEL VILANOVA Titular Mensual 21,49 € 
            

(10 membres i andavant) Total Abonat CEM PdG Titular Mensual 14,88 € 
            

Tipus d'abonament Modalitat d'accés Tipus Forma pagament

Modalitats d'abonament - Club Pàdel Vilanova 

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats. 



 

 

Preu (2)

(sense iva)

Tipus d'usuari Modalitat d'accés Tipus Forma pagament 2014

Infantil

( de 9 a 17 anys)

Adult

( =>18 anys)

Familiar 2 membres

(2 membres adults =<18 anys)

Familiar  3 membres i andavant

( Mínim 2 adults)

Col·lectius empresarials

(10 membres i andavant)

Abonats CEM PdG i CEM ElP Totes modalitats Tots membres No procedeix  -   €

(2) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 100%, 50% i/o 25%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats.

(1) Les despeses d'inscripció (matrícula), únicament seràn satisfetes per l'usuari en el moment de donar-se d'alta.

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 206,61 €         

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 123,97 €         

Totes modalitats Tots membres Moment inscripció 82,64 €           

Totes modalitats Titular Moment inscripció 61,98 €           

Despeses inscripció - Club Pàdel Vilanova (1)

Totes modalitats Titular Moment inscripció 41,32 €           

 
 

Preu (1)

(sense iva)

Tipus d'usuari Tipus Modalitat d'accés 2014

Anual - Individual Totes 4,96 €             

1 rebut retornat Totes 3,31 €             

Altres Serveis - Club Pàdel Vilanova (1)

Assegurança d'accidents (2)

Rebut retornat

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per 

afavorir la captació de nous abonats.

(2) L'assegurança d'accidents s'abonarà indistintament en l'època d'inscripció i únicament estaran exclossos les persones amb llicència de federativa de Pàdel.  
Preu

(sense iva)

2014

No abonat 26,45 €           

2n familiar 24,79 €           

Abonat 24,79 €           

No abonat 49,59 €           

2n familiar 47,11 €           

Abonat 47,11 €           

No abonat 26,45 €           

2n familiar 24,79 €           

Abonat 24,79 €           

No abonat 49,59 €           

2n familiar 47,11 €           

Abonat 47,11 €           

No abonat 65,29 €           

2n familiar 61,98 €           

Abonat 61,98 €           

Tecnificació infants 2 dia / setmana

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

Infants ( edat ) / 6 alumnes 2 dia / setmana

Escola infantil de Pàdel - Club Pàdel Vilanova (1)

Concepte (Euros/persona i mes)

Escola (Babys) / 8 alumnes 1 dia / setmana 

Escola (Babys) / 8 alumnes 2 dia / setmana

Infants ( edat ) / 6 alumnes 1 dia / setmana

 
 

Preu

(sense iva)

2014

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

Amb menjador 197,52 €         

Sense menjador 156,20 €         

Amb menjador 128,10 €         

Sense menjador 86,78 €           

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

Grup de 10 a 16 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Grup de 8 i 9 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Grup de 6 i 7 anys

5 dies / quinzena

5 dies / setmana

Casals infantils d'estiu - Club Pàdel Vilanova (1) - Perfeccionamiento

Concepte (Euros/persona i quinzena/setmana)

 
 



 

 

Preu
(sense iva)

2014
Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Escolar 80,33 €           

Extraescolar 89,26 €           

Programes escolars  - Club Pàdel Vilanova (1)

Concepte (Euros/persona/dia setmana/curs)

1r CURS PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

1 dia/2h/curs

(1) Es podran determinar promocions sobre aquestes tarifes amb una bonificació del 20%, 10% i/o 5%, sobre els preus relacionats amb anterioritat, per afavorir 

la captació de nous abonats.

2n CURS PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

RESTA CURSOS          PRIMÀRIA 1 dia/2h/curs

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 
 

Franges
Franja 1 -50%
Franja 2 -40%
Franja 1 -40%
Franja 2 -20%
Franja 1 -60%
Franja 2 -50%
Franja 1 -50%
Franja 2 0%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Hores especials -100%
Franja 1 -100%
Franja 2 0%

Programa de promocions  - Club Pàdel Vilanova (1)

PROGRAMA "CLINICCS INICIA'T AL PÀDEL" Sobre hora/pista

PROMOCIÓ ALTES ABONATS Sobre hora/pista

(1) Totes les promocions estarán definides amb una data d'inici i fi i aquestes hauran d'acollirse a la concreció dels períodes d'oferta.

VACANCES D'AGOST I NADAL Sobre hora/pista

PROMOCIÓ MATINS Sobre hora/pista

PROGRAMA "PROVA" Sobre hora/pista

Concepte (% descompte/preu/servei i/o persona)
% Dte 
S/Preu

DILLUNS I DIVENDRES "BOIXOS" Sobre hora/pista

CAPS DE SETMAMA D'ESTIU (JULIOL I AGOST) Sobre hora/pista

 



 

 

Concepte Tipus servei No Abonat Abonat PdG Abonat CP VNG

PISTA DE PÀDEL

Pista doble descoberta

Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 11,57 €           8,26 €             3,31 €                   euros / ús / hora

Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 109,92 €         78,51 €           euros / ús / 10 hores

Pista de pàdel 20 sessions  h 208,26 €         148,76 €         euros / ús / 20 hores

LLUM PISTA DE PÀDEL

Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €             2,81 €             2,81 €                   euros / ús / hora

CLASSES PÀDEL

Entrenament personals - classes individuals

Servei individual COACH A Bono mensual 4 classes 112,40 €         107,44 €         107,44 €               euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B Bono mensual 4 classes 95,87 €           90,91 €           90,91 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 2 persones

Servei 2 persones COACH A Bono mensual 4 classes 60,74 €           57,85 €           57,85 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B Bono mensual 4 classes 51,24 €           48,76 €           48,76 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes grupo 3-4 persones

Servei 3-4 persones COACH A 1 dia per setmana 43,80 €           42,15 €           42,15 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 3-4 persones COACH B 1 dia per setmana 34,71 €           33,06 €           33,06 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei individual

Servei individual COACH A 1 sessió de 60 minuts 32,23 €           30,58 €           30,58 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B 1 sessió de 60 minuts 28,10 €           26,45 €           26,45 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei 2 persones

Servei 2 persones COACH A 1 sessió de 60 minuts 17,36 €           16,53 €           16,53 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B 1 sessió de 60 minuts 14,88 €           14,46 €           14,46 €                 euros / ús / sessió / persona

Concepte Tipus servei No Abonat Abonat PdG Abonat CP VNG

PISTA DE PÀDEL

Pista doble descoberta

Pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 16,53 €           13,22 €           4,96 €                   euros / ús / hora

Pista de pàdel 10 sessions de 1 h 157,02 €         125,62 €         -  €                     euros / ús / 10 hores

Pista de pàdel 20 sessions  h 297,52 €         238,02 €         -  €                     euros / ús / 20 hores

LLUM PISTA DE PÀDEL

Llum pista de pàdel Ús puntual 1 h - general 3,31 €             2,81 €             2,81 €                   euros / ús / hora

CLASSES PÀDEL

Entrenament personals - classes individuals

Servei individual COACH A Bono mensual 4 classes 121,49 €         115,70 €         115,70 €               euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B Bono mensual 4 classes 108,26 €         103,31 €         103,31 €               euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 2 persones

Servei 2 persones COACH A Bono mensual 4 classes 64,88 €           61,98 €           61,98 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B Bono mensual 4 classes 57,85 €           55,37 €           55,37 €                 euros / ús / sessió / persona

Entrenament personals - classes 3-4 persones

Servei 3-4 persones COACH A 1 dia per setmana 47,93 €           45,45 €           45,45 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 3-4 persones COACH B 1 dia per setmana 38,84 €           37,19 €           37,19 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei individual

Servei individual COACH A 1 sessió de 60 minuts 34,71 €           33,06 €           33,06 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei individual COACH B 1 sessió de 60 minuts 32,23 €           30,58 €           30,58 €                 euros / ús / sessió / persona

Sesiones Servei 2 persones

Servei 2 persones COACH A 1 sessió de 60 minuts 18,60 €           17,77 €           17,77 €                 euros / ús / sessió / persona

Servei 2 persones COACH B 1 sessió de 60 minuts 16,94 €           16,12 €           16,12 €                 euros / ús / sessió / persona

Franja 1
(dl a dv de 9a 17,15 h i dss i dg a partir de les 14 hores)

Franja 2
(dl a dv a partir de les 17,15 h i dss i dg fins a les 14 hores)

Tarifes de les Cessions d'ús dels espais esportius i classes personals de pàdel - ANY 2014

 
 
Totes les quanties indicades són la contraprestació econòmica total a abonar 
per les persones usuàries, sense incloure el impost sobre el valor afegit en 
aquells casos en que sigui aplicable d’acord amb la normativa d’aquest 
impost. 
 
NOTES: 
Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució 
del Regidora d’Esports, segons les necessitats de la temporada. 



 

 

- Es podrà aplicar una bonificació del 5%,10%,15% i  20% sobre el preu  
públic d’abonament aprovat sempre i quan correspongui a ofertes 
promocionals durant els dos mesos de captació dels  nous abonats per 
incrementar la competitivitat, sempre i quan el preu no estigui per sota de 
cost del servei.  

- Es podran aplicar promocions per a la posada en marxa de la instal·lació i 
es determinaran d’acord amb el cost, les característiques i condicions 
d’aquesta. 

- Es podran aplicar promocions i invitacions per  activitats concretes. El preu 
es fixarà entre 0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat.  

- Es podran aplicar preus públics especials, a entitats, grups o empreses 
sempre que aquests siguin aprovats per l’òrgan competent. 

- Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, les 
entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, 
activitats d’interès esportiu, social, educatiu, cultural i benèfic. En aquests 
casos, podran tenir una bonificació del 30% de la tarifa en l’ús de les 
instal·lacions esportives municipals. 

- Es podran establir promocions (individuals, per parelles, per famílies i per 
ciutadans en situació de risc d’exclusió social) sobre les activitats fora de la 
quota d’abonament amb l’aplicació d’un 10/20/30/40 i/o  50% de bonificació 
sobre el preu establert, per a la promoció d’aquesta activitat i/o l’increment 
de la competitivitat en quant al preu d’abonat. 

 
NORMES GENERALS FUNCIONAMENT GESTIÓ I COBRAMENT SERVEIS  
Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics l’abonaran amb 
la periodicitat i/o fraccionament mensual i puntual segons les necessitats de la 
prestació de serveis, i en la forma i en el lloc que hagin acordat amb el 
concessionari del servei en la corresponent comunicació d’alta i/o registre. 
Si la persona usuària no compleix amb la seva obligació de pagament en els 
termes acordats per causa a ella imputable, el concessionari li requerirà 
fefaentment per tal que satisfaci el deute en el termini establer, durant el qual 
la persona usuària podrà al·legar causa justa per al seu incompliment. Si 
després d’un termini de 15 dies no es produeix cap resposta, se li denegarà 
l’accés amb la suspensió de la prestació del servei, segons s’escaigui. Tot 
això, sense perjudici que el concessionari pugui perseguir el cobrament del 
deute pels mitjans admesos en dret.  
En el document i/o la forma contractual en el que es fixin els preus a abonar 
per la persona usuària es podran acordar garanties de pagament.  
La manca de pagament del preu públic dels número de rebuts estipulats en 
l’acord d’alta, comportarà  automàticament l’extinció de la relació contractual 
entre la persona usuària i el concessionari, per baixa per impagament. 
L’usuari al tornar-se a voler donar d’alta haurà de fer front als impagaments  
que constin en el seu expedient. 
 



 

 

PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR. 
Totes les persones que, en el moment d’abonar-se, acreditin la seva condició 
d’estar en situació d’atur (inscrites a l’INEM), podran beneficiar-se de 
l’aplicació d’un bonificació del 100% en les despeses d’inscripció i d’un 10% 
en la quota del primer mes d’abonament. 
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS D'EDUCACIÓ FÍSICA.  
Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física es signaran 
particularment per a cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, 
així com pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en el curs 
regular. Aquest hauran de mostrar clarament el preus vigents i els preus 
condicionats a aprovació per l’òrgan competent, així com les quantitats 
estimades per a cadascuna de les autoliquidacions trimestrals. 
En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per 
l’òrgan competent, es donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves 
quantitats econòmiques que conformaran el conveni. 
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se 
trimestralment per avançat, amb el document d’autoliquidació lliurat per 
l’explotador del servei i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol cas, la forma 
i els conceptes de pagament, hauran de quedar reflectits i acordats en el 
conveni. 
Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i 
acorda el conveni signat per ambdues parts.  
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ PUNTUAL I ESPECIAL 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions 
esportives s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per 
mitjà dels processos relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una 
autoliquidació en la pròpia instal·lació esportiva amb el documents determinats 
per l’òrgan competent a través de targeta bancària, tpv virtual o pagament en 
efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.  
 
CONVENI PER A LA UTILITZACIÓ, DE TEMPORADA I COMPETICIÓ, 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició 
es signaran particularment per cadascuna de les temporades esportives, així 
com pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en una temporada 
regular. 
Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran de liquidar-se 
trimestralment per avançat amb el document d’autoliquidació lliurat per la 
instal·lació esportiva i/o l’Ajuntament i/o per ingrés bancari regular. En 
qualsevol cas, la forma de pagament i els conceptes de pagament hauran de 
quedar reflectits i acordats en el conveni. 



 

 

Es podrà optar per autoliquidació mensuals anticipades si així ho estipula i 
acorda el conveni signat per ambdues parts.  

   
 
SEGON. Exposar al públic els acords precedents al tauler d’edictes de 
l'Ajuntament durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació 
del corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un 
diari de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de les 
modificacions de l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals, les 
quals entraran en vigor el dia següent al d’aquesta publicació definitiva i 
regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 
 

   5. JOVENTUT. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF, PER A LA GESTIÓ DE L’OFICINA 
JOVE DEL GARRAF. 

 
Relació de fets 
 
1. Atès que per a la gestió de l'Oficina Jove es va signar el primer conveni el 

dia 17 d'abril de 2009, entre el Consell Comarcal del Garraf, la Generalitat 
de Catalunya -a través de la Direcció General de Joventut dins el 
Departament de Benestar Social i Família- i l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per a la posada en funcionament i desenvolupament d'aquesta 
oficina i que anualment s'ha prorrogat el conveni a través d'una addenda 
fins al 2013. 

2. Atès que aquest any 2014 aquest conveni s'emmarca dins el Contracte 
Programa signat amb el Departament de Benestar Social i Família, en el 
programa "Servei de Suport a les Oficines Joves", s'estableixen els 
objectius, les accions a desenvolupar i els recursos a emprar a les 
Oficines Joves. 

3. Atès que diverses de les actuacions incloses en el Pla d'Actuació 
Municipal 2012-2015 fan referència a continuar potenciant l'atenció 
personalitzada i de qualitat en tots els serveis de l'Oficina Jove Garraf i 



 

 

adreçats a la consecució que aquesta oficina esdevingui referent per al 
col·lectiu juvenil de la ciutat. 

4. Atès que el Pla Local de Joventut 2012-2015, que es va aprovar 2 
d'octubre de 2012 per Junta de Govern Local i ratificat el 8 d'octubre de 
2012 pel Ple de la Corporació, coincideix amb els objectius i les accions a 
desenvolupar per l'Oficina Jove amb el conveni objecte d'aquest informe. 

5. Atès que en el Pacte Tercer del conveni objecte d'aquest informe 
especifica que l'aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya a 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú serà de 45.000 € per al 2014. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist allò que disposen els articles 23.4 i 24 de la Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de 
polítiques de joventut. 
 
Vist el Decret 90/2013, de 29 de gener, per qual s'aprova el Pla nacional de 
joventut de Catalunya 2011-2020. 
 
Vist el que estableix l'art. 712.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist el que estableix l'art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família, 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf, per a la 
gestió de l'Oficina Jove del Garraf que es transcriu a continuació: 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I 
FAMÍLIA, L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ I EL CONSELL 
COMARCAL DEL GARRAF PER A LA GESTIÓ DE LA OFICINA JOVE DEL 
GARRAF 

 

Barcelona, 

 



 

 

REUNITS 

D’una part, el Sr. Toni Reig i Casassas, director general de Joventut del Departament 
de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, autoritzat per a la 
signatura d’aquest conveni en virtut de la Resolució de 21 de març de 2014, de la 
consellera de Benestar Social i Família, de delegació de signatura. 

De l’altra, la Il·lma. Sra. Neus Lloveras i Massana, alcaldessa de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que actua en nom i representació de l’Ajuntament, en virtut de les 
competències que li confereix l’art. 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 90.3 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. 

I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz i López, president del Consell Comarcal del 
Garraf, que actua en nom i representació d’aquest Consell Comarcal, en ús de les 
atribucions que preveu el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 

Les parts es reconeixen recíprocament facultats suficients per a convenir i obligar-se, 
en representació de les respectives institucions, i 

EXPOSEN 

I.- La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre Joventut (art. 142 de 
l’Estatut d’Autonomia). Ha estat, precisament, en l’exercici d’aquesta competència, 
que ha impulsat el PNJCat (en endavant PNJCat). Aquest Pla va sorgir de la iniciativa 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i va ser aprovat pel Decret 90/2013, 
de 29 de gener, pel qual s’aprova el PNJCat 2011-2020 (DOGC núm. 6305, de 31 de 
gener de 2013). Es tracta d’una eina per a la població jove del nostre país que 
permet, per una banda, interrelacionar els diversos àmbits de la vida de les persones 
joves de Catalunya i, per una altra banda, facilitar una actuació transversal i 
coordinada de totes les administracions vers aquest sector de la població de 
Catalunya. En aquest sentit, és voluntat de la Direcció General de Joventut treballar 
amb els ens locals com a Administració més propera al ciutadà. 

II.- La Direcció General de Joventut és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya que s’encarrega de proposar i elaborar les directrius sobre política juvenil 
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 63/2011, de 4 de gener, 
d’estructuració del Departament de Benestar Social i Família. 

Així mateix, la Direcció General de Joventut és l’òrgan de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya que s’encarrega de regular les condicions d'obertura i 
funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil, i inspeccionar el seu funcionament 
per tal de garantir, en tot moment, les condicions tècniques mínimes i la correcta 
prestació dels serveis que ofereixen, d’acord amb el Decret 297/1987, de 14 de 
setembre, pel qual es regula l'obertura i el funcionament dels Serveis d'Informació 
Juvenil, l’Ordre de 7 d'octubre de 1987, per la qual es concreten les condicions 
d'obertura i funcionament dels Serveis d'Informació Juvenil, i l’Ordre d'11 de 
novembre de 1994, per la qual es regulen les relacions dels serveis d'informació 
juvenil amb la Direcció General de Joventut. 



 

 

III.- La Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, crea la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil (en endavant XNEJ), i per al seu desplegament al territori la 
Direcció General de Joventut preveu disposar de les Oficines Joves com a eina capaç 
de gestionar la complexitat i la diversitat de les polítiques de joventut arreu del 
territori, amb criteris d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat, i amb l’objectiu que 
esdevinguin el referent per als i les joves, oferint-los l’atenció integral necessària per 
al seu desenvolupament personal i social, i contribuir, de manera decidida, al seu 
procés d’emancipació. 

IV.- El suport a l’emancipació juvenil és una prioritat del PNJCat 2011-2020, i 
incorpora la informació juvenil com un aliat estratègic cabdal que ha de ser present en 
els diferents reptes com un eix important en matèria d'actuació en polítiques de 
joventut, ja que té com a objectiu facilitar les possibilitats d'integració social, laboral i 
cultural dels joves, afavorint la igualtat d'oportunitats. 

V.- El desplegament de la XNEJ suposa la creació i reordenació d’unes xarxes 
d’emancipació juvenil al territori que integrin els serveis oferts als i les joves des de 
diferents administracions –Generalitat de Catalunya, consells comarcals i 
ajuntaments- orientats a l’emancipació d’aquests i aquestes, amb la idea de fomentar 
la coordinació i el treball en xarxa entre diferents serveis públics, agents i entitats del 
tercer sector, establint uns protocols clars i compartits d’acompanyament i derivació. 

Les Oficines Joves esdevenen la base de la XNEJ com a porta d’entrada de les 
polítiques de joventut en matèria d’emancipació al territori. 

VI.- L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, tal com preveuen els articles 66 i 71 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2006, de 28 d’abril, té, entre d’altres, les competències relatives a la prevenció de 
situacions de risc i la promoció de l’adolescència i la joventut. 

VII.- El Consell Comarcal del Garraf, en virtut de la redefinició del marc de relacions 
en matèria de joventut entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció 
General de Joventut, i el consells comarcals, amb l’aprovació i l’inici de l’impuls del 
PNJCat, té delegades certes competències en matèria de Joventut amb l’objectiu 
d’afavorir la situació i el desenvolupament de les polítiques en el territori, impulsant 
actuacions des de la comarca amb caràcter integral i transversal, pel que fa a les 
necessitats dels seus municipis, especialment en aquells aspectes que els facilitin 
una mínima estructura per a dur a terme polítiques d’emancipació juvenil, promoció 
de serveis compartits entre els municipis, coordinació i assessorament, a través dels 
Serveis Comarcals de Joventut. 

VIII.- A través del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social 
i Família, en el programa “Servei de Suport a les Oficines Joves”, s’estableixen els 
objectius, les accions a desenvolupar i els recursos a emprar en les Oficines Joves. 

D’acord amb tot l’exposat, les parts consideren necessària la signatura d’aquest 
conveni, que se subjectarà expressament als següents 

 

PACTES 

PRIMER.- Objecte del conveni 



 

 

1. Aquest conveni té per objecte establir les línies de col·laboració i cooperació mútua 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i 
Família, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltú i el Consell Comarcal del Garraf, per a 
gestionar una Oficina Jove que actua com a node clau de la XNEJ, esdevenint el punt 
de referència en l’atenció dels i de les joves a la comarca del Garraf en coordinació i 
treball en xarxa amb els serveis d’informació juvenil i els agents dels diferents àmbits 
d’actuació que afecten els i les joves, i derivant aquests i aquestes, quan escaigui, als 
diversos serveis d’emancipació juvenil especialitzats, a fi d’incorporar una perspectiva 
integral i inclusiva en el seu àmbit territorial de referència. 

2. L’Oficina Jove acollirà el Servei d’Informació, Orientació i/o Assessorament i Gestió 
General i els serveis d’emancipació juvenil que es detallen a continuació: 

- Ensenyament. 

- Salut 

- Treballl 

- Mobilitat Internacional 

 

SEGON.- Oficina Jove 

1. L’Oficina Jove s’ubica al carrer Rasa del Miquelet, 16, de Vilanova i la Geltrú, 
propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

2. La categoria professional i titulació del personal per als serveis oferts per l’Oficina, 
es regeix per allò establert a la normativa vigent sobre Serveis d’Informació Juvenil a 
Catalunya. 

3. Pel que fa als horaris de prestació dels serveis, les parts signatàries es 
comprometen a garantir un horari d’atenció al públic d’un mínim de 24 hores 
setmanals, les quals han de ser presencials i han d’estar distribuïdes entre matins i 
tardes. 

4. Pel que fa a la distribució d’horaris, les parts signatàries es comprometen a garantir 
que els i les professionals de l’Oficina tindran una dedicació mínima del 40% de la 
seva jornada laboral a tasques internes (com són reunions de coordinació amb els 
agents implicats, treball col·laboratiu, preparació de material informatiu, dinamització i 
difusió del servei, etc.). 

5. El personal de l’Oficina desenvolupa, en l’àmbit territorial de referència d’aquesta, 
accions descentralitzades en informació juvenil (com són canals de comunicació, 
accions formatives, producció, tractament, elaboració i edició de material informatiu 
d’abast comarcal, treball col·laboratiu, protocols d’atenció i derivació, etc.). 

6. El Consell Gestor serà l’encarregat d’establir els horaris d’atenció al públic i del 
personal tècnic de l’Oficina Jove, així com de definir les tasques a realitzar per aquest 
personal. 

7. L’àmbit d’actuació de la Oficina Jove serà la comarca del Garraf. 

 

 



 

 

TERCER.- Aportació econòmica 

A través del Contracte Programa signat entre l’ens local i el Departament de Benestar 
i Família es determina l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya. 
S’aportarà a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la quantitat de 45.000,00 euros. 

 

QUART.- Compromisos de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

1. Assumir les despeses d’infraestructura, manteniment de l’equipament, material 
fungible i inventariable, i despeses de l’Oficina Jove, dels serveis que s’hi prestin, 
assumir les despeses derivades de la seva gestió i del personal d’aquest ens local 
adscrit a l’Oficina, el qual ha d’estar format per atendre adequadament als usuaris 
d’aquest servei. 

2. Facilitar als i les joves de la comarca l’accés als serveis d’emancipació juvenil 
integrals prestats i vetllar pel correcte funcionament i coordinació d’aquests serveis, 
especialment en matèria d’educació, treball i emprenedoria, i habitatge. 

3. Planificar, dissenyar, gestionar i avaluar formacions per als i les joves, en 
coordinació amb els serveis d’emancipació juvenil del seu àmbit territorial de 
referència, conjuntament amb l’equip de la XNEJ. 

4. Coordinar l’Oficina Jove amb els serveis d’informació juvenil dels municipis de la 
comarca i els agents dels diferents àmbits que afecten els i les joves, per garantir 
l’accés als serveis d’emancipació juvenil al conjunt del territori, utilitzant eines i 
mecanismes del treball en xarxa i duent a terme accions de descentralització en el 
seu àmbit territorial de referència. 

5. Assegurar que els professionals dels diferents serveis d’emancipació juvenil reben 
la formació necessària per atendre directament als i les joves, i que treballen en xarxa 
per possibles dubtes o aclariments. Promoure que aquest personal, puntualment, es 
pugui desplaçar per prestar els seus serveis directament al territori, si escau, duent a 
terme assessories als municipis interessats. 

6. Col·laborar en la promoció i articulació de la XNEJ. 

7. Col·laborar en els projectes i programes de treball col·laboratiu que s’estableixin 
des de la XNEJ. 

8. Participar de les reunions de coordinació tècnica de la XNEJ i per d’altres 
temàtiques relacionades, convocades per la Direcció General de Joventut/Agència 
Catalana de la Joventut. 

9. Utilitzar l'aplicatiu informàtic de registre de consultes d'informació juvenil facilitat 
per la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut amb la relació 
estadística de les consultes ateses a l’Oficina Jove. 

10. Vetllar per a què els serveis oferts siguin coherents amb les necessitats dels joves 
del seu territori. 

 

CINQUÈ.- Compromisos del Consell Comarcal del Garraf 

El Consell Comarcal de Garraf es compromet a: 



 

 

1. Facilitar als i les joves de la comarca l’accés als serveis d’emancipació juvenil 
integrals prestats i vetllar pel correcte funcionament i coordinació d’aquests serveis, 
especialment en matèria d’educació, treball i emprenedoria, i habitatge. 

2. Planificar, dissenyar, gestionar i avaluar formacions per als i les joves, en 
coordinació amb els serveis d’emancipació juvenil del seu àmbit territorial de 
referència, conjuntament amb l’equip de la XNEJ. 

3. Elaborar un mapa de recursos d’emancipació juvenil existents actualment a la 
comarca de referència, impulsats per qualsevol administració pública, i descriure com 
es coordinen amb aquests i la resta de Serveis d’Informació Juvenil per tal d’oferir 
una atenció integral i inclusiva als i les joves. 

4. Coordinar l’Oficina Jove amb els serveis d’informació juvenil dels municipis de la 
comarca i els agents dels diferents àmbits que afecten els i les joves, per garantir 
l’accés als serveis d’emancipació juvenil al conjunt del territori, utilitzant eines i 
mecanismes del treball en xarxa i duent a terme accions de descentralització en el 
seu àmbit territorial de referència. 

5. Assegurar que els professionals rebran formació per atendre els seus joves en els 
municipis i que treballaran en xarxa per possibles dubtes o aclariments. Aquest 
personal puntualment es desplaçarà per prestar els seus serveis directament al 
territori, si escau, duent a terme assessories als municipis interessats. 

6. Col·laborar en la promoció i articulació de la XNEJ. 

7. Col·laborar en els projectes i programes de treball col·laboratiu que s’estableixin 
des de la XNEJ. 

8. Participar de les reunions de coordinació tècnica de la XNEJ i per d’altres 
temàtiques relacionades, convocades per la Direcció General de Joventut/Agència 
Catalana de la Joventut. 

9. Utilitzar l'aplicatiu informàtic de registre de consultes d'informació juvenil facilitat 
per la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut amb la relació 
estadística de les consultes ateses a l’Oficina Jove. 

10. Vetllar per a què els serveis oferts siguin coherents amb les necessitats dels joves 
del seu territori. 

 

SISÈ.- Responsabilitat laboral i administrativa 

En cap cas, la implementació d’aquest conveni donarà lloc a cap vincle laboral o de 
dret administratiu entre la Generalitat de Catalunya i el personal adscrit als serveis 
prestats des de l’Oficina Jove o que pugui, en el seu cas, ser contractat per part de 
les altres parts signatàries. 

Cadascuna de les parts es fa responsable que la contractació de les i dels 
professionals per a la implementació d’aquest conveni s’ajusta a la normes de dret 
laboral, de la funció pública i de la Seguretat Social vigents aplicables. 

 

 



 

 

SETÈ.-Imatge de l’Oficina Jove. 

Per tal de crear una imatge única que identifiqui l’equipament i la seva pertinença a la 
XNEJ, l’Oficina Jove incorporarà un senyal distintiu amb el logotip de l’Oficina i els de 
les parts signants d’aquest conveni. Aquesta imatge gràfica seguirà la pauta, quant a 
forma prevista, nombre de logotips, mida i disposició, de la normativa que estableix la 
Generalitat de Catalunya per a les Oficines Joves. 

L’Oficina Jove haurà de gestionar, mantenir i actualitzar la informació que consta a la 
pàgina web oficinajove.cat referent a la programació i serveis que presta. 

 

VUITÈ.- Difusió i publicitat 

Les parts signants del conveni es comprometen a: 

1. Realitzar una campanya de llançament dels serveis i de la pròpia Oficina Jove. 

2. Fer difusió de l’Oficina i dels seus serveis a les respectives eines de comunicació, 
com revistes, butlletins electrònics o d’altres publicacions similars. 

3. Fer constar expressament en totes les activitats que realitzin relacionades amb 
aquest conveni, en tot el material divulgatiu que editin al respecte, així com en les 
convocatòries públiques i invitacions referents a aquestes activitats, en lloc visible i 
preferent, la inscripció «Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament 
de Benestar Social i Família. Direcció General de Joventut». 

4. Utilitzar el correu electrònic corporatiu garraf@oficinajove.cat per a qualsevol 
comunicació relativa a la OJ 

 

NOVÈ.- Avaluació 

1. L’Oficina Jove farà una memòria anual del funcionament i de l’execució dels 
serveis d’emancipació juvenil i elaborarà un informe de valoració. 

2. Aquest informe s’ha de presentar davant la Coordinació Territorial de Barcelona de 
la Direcció General de Joventut, via EACAT, com a molt tard el darrer dia del primer 
trimestre de l’any següent a la vigència del conveni. Per facilitar aquesta avaluació, 
l’informe ha d’incorporar un resum anual del treball realitzat que reflecteixi els 
resultats obtinguts i que, en tot cas, reculli, com a mínim, els següents indicadors: 

2.1. Horari de l’Oficina Jove, indicant separadament les hores d’atenció al públic, 
tant les fetes a la pròpia Oficina com a fora d’aquesta a través de les accions 
descentralitzades. 

2.2. Descripció del nombre, categoria professional, titulació i hores de destinació 
mensual del personal (especificant les hores d’atenció i les de tasques internes) 
que treballa de forma directa o indirecta a l’Oficina Jove, així com el nombre de 
formacions continues que han realitzat les persones professionals que hi 
treballen. 

2.3. Relació de les consultes ateses a l’Oficina Jove, adjuntant el resum estadístic 
de l’aplicatiu de registre de consultes de l’ACJ. 



 

 

2.4. Disposar d'un mapa de recursos d’emancipació juvenil existents actualment a 
la comarca de referència, impulsats per qualsevulla administració pública, i 
descriure com es coordinen amb aquests i la resta de Serveis d’Informació Juvenil 
per tal d’oferir una atenció integral i inclusiva als i les joves, especialment en 
matèria d’educació, treball i emprenedoria, i habitatge. 

2.5. Nombre de serveis d’informació juvenil amb els quals treballen conjuntament, 
amb la relació de programes i projectes que porten a terme i el nombre de 
protocols d’actuació elaborats i implantats entre aquests. 

2.6. Nombre d’agents dels diferents àmbits que afecten als i les joves del territori 
de referència amb els quals treballen conjuntament, amb la relació de programes i 
projectes que porten a terme i el nombre de protocols d’actuació elaborats i 
implantats entre aquests. 

2.7. Descripció de les accions descentralitzades en informació juvenil realitzades 
en el seu àmbit territorial de referència, que no estiguin incloses en el/s projecte/s 
comarcal/s de personal tècnic compartit subvencionat/s per la Direcció General de 
Joventut durant l’any de vigència del conveni. 

2.8. Nombre de recursos assignats a la producció, tractament i elaboració de la 
informació, amb el nombre de materials elaborats i editats. 

2.9. Nombre de recursos assignats a l’atenció personalitzada. 

2.10. Nombre d’instruments d’avaluació elaborats i utilitzats per l’Oficina Jove. 

 

DESÈ.- Consell Gestor 

Es crea el Consell Gestor de l’Oficina Jove, de composició paritària, que exerceix les 
funcions de seguiment de l’Oficina, compost per un màxim de dues persones, en 
representació de cadascuna de les parts del conveni. 

La Comissió Gestora es reuneix de forma ordinària, com a mínim, un cop l’any, i 
nomenarà els integrants d’aquesta Comissió i els integrants de la Comissió Tècnica, 
on quedaran representades les institucions que donen suport a l’Oficina Jove. També 
es pot reunir de forma extraordinària, a petició d’una de les parts del conveni. 

La presidència és exercida per una persona representant de la Direcció General de 
Joventut, que serà la persona titular de la Coordinació Territorial de Joventut 
corresponent, que és qui convoca les reunions tant ordinàries com extraordinàries. 

 

ONZÈ.- Modificació del conveni 

Qualsevol modificació que, a petició d’alguna de les parts, alteri de forma important 
les estipulacions del conveni ha de formalitzar-se de comú entre les parts, mitjançant 
l’addenda corresponent. 

 

DOTZÈ.- Protecció de dades de caràcter personal 

En cas de ser necessari fer tractaments de dades per al desenvolupament de les 
actuacions que es realitzin en el marc del conveni, les parts es comprometen a 



 

 

respectar la normativa de protecció de dades de caràcter personal d’aplicació en 
cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a 
guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes. 

 

TRETZÈ. - Extinció anticipada del conveni 

Són causes d’extinció anticipada del conveni: 

- L’incompliment d’alguna de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les 
parts signatàries, prèvia denúncia per escrit de l’altra part. 

- La resolució del conveni de comú acord de les parts signatàries. 

- La resolució del Contracte Programa signat amb el Departament de Benestar Social 
i Família. 

 

CATORZÈ. - Col·laboracions amb altres institucions 

Les parts signatàries poden, individualment, així com també de comú acord, establir 
col·laboracions amb altres institucions, entitats o empreses tant per al 
desenvolupament dels serveis propis de l’Oficina com per a l’esponsorització de les 
actuacions que puguin derivar-se d’aquests mateixos serveis. 

En el cas que una de les parts signatàries del conveni tingui la voluntat d’establir 
alguna col·laboració d’acord amb el paràgraf anterior, ha de comunicar-ho a l’altra 
part amb caràcter previ a la signatura del document de col·laboració corresponent. 

 

QUINZÈ.- Vigència 

El conveni serà vigent des de la data de la signatura del Contracte Programa signat 
amb el Departament de Benestar Social i Família, fins al 31 de desembre de 2014, 
que serà prorrogable, previ acord exprés de les parts, un any més. 

 

SETZÈ.- Jurisdicció 

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni de col·laboració seran de coneixement i competència de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la ciutat de Barcelona. 

I en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen aquest document, en triplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament. 

____________________________________________________________________ 

 
SEGON. Les despeses derivades d'aquest conveni aniran amb càrrec a la 
partida pressupostària 09.169.22699 Oficina Jove 2014. 
 
TERCER. Facultar l'alcaldessa per signar els documents que siguin 
necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord.” 



 

 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 
 

  6. PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL 
DOMINI PÚBLIC PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI, GESTIÓ I 
EXPLOTACIÓ DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE 
LA COLLADA-ELS SIS CAMINS. 

 
Relació de fets 
 
Vista la necessitat de procedir a la concessió de domini públic per a l’adequació 
de l’espai, gestió i explotació del mercat de venda no sedentària de La Collada – 
Els Sis Camins i redactat el plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques per a la seva regulació, s’ha de procedir, de conformitat amb l’article 
110 del TRLCSP a l’aprovació de l’expedient i disposar l’obertura del 
procediment d’adjudicació. 
 
Fonaments de dret 
 
Per tot això, i d’acord amb les competències previstes al Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de conformitat amb el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011 de 14 de novembre, i obertura del procediment d’adjudicació mitjançant 
procediment obert, i el plec de clàusules administratives particulars i tècniques 
per a la concessió de domini públic per a l’adequació de l’espai, gestió i 
explotació del mercat de venda no sedentària de La Collada – Els Sis Camins. 
 
SEGON. Convocar licitació pel procediment obert d’acord amb els articles 157 
a 161 del TRLCSP, per un període de 5 anys prorrogables dos anys més per 
períodes anuals, amb els següents cànons mínims, segons anualitat: 
 

1r any: 5.000,00 € 
2n any: 10.000,00 € 
3r i 4t any: 15.000,00 € 



 

 

5è i 6è any: 17.000,00 € 
7è any: 20.000,00 € 

 
TERCER. Publicar l’anunci de licitació de la manera prevista a l’article 142 i 
concordants del TRLCSP.” 
 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 

SERVEIS A LA CIUTAT 
 
 

   7. URBANISME, OBRES I HABITATGE. DESESTIMACIÓ DEL 
RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER NINGLEE, SL, 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
05.05.2014, RATIFICANT EL DECRET D’ALCALDIA DE 8 
D’ABRIL DE 2014. 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 8 d’abril de 2014 es va dictar Decret d’Alcaldia mitjançant el qual es 
va acordar: 

“PRIMER.- Inadmetre a tràmit la instància presentada per NINGLEE 
S.L. en data 22 de març de 2014 (registre d’entrada núm. 2014008445) 
mitjançant la qual presenta full d’apreuament i sol·licita tenir per iniciat 
expedient d’expropiació per ministeri de la llei, de la finca de la seva 
propietat (inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, 
volum 70, llibre 34, full 226, finca registral 2316), en aplicació i a l’empara 
dels fonaments de dret que figuren a la part expositiva de la present 
resolució. 
 
En conseqüència, l’interessat podrà retirar la documentació que 
acompanya a la instància presentada, si així ho considera convenient. 
 
SEGON.- Notificar aquest Decret a l’empresa NINGLEE S.L., amb 
expressió dels recursos que siguin escaients.” 
 

Dit Decret va ser ratificat per acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de maig 
de 2014, el qual es va notificar a l’interessat en data 19 de maig de 2014, 
segons consta a l’expedient. 
 
II.- Contra el referit acord de ratificació del Ple, l’interessat va presentar recurs 
de reposició de data 16 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 2014018483, 
de 20 de juny). 



 

 

 
En relació a dit recurs de reposició, figura incorporat a l’expedient informe 
jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics i Administratius d’Urbanisme, el 
qual presenta el següent contingut: 
 

“Assumpte: Recurs de reposició presentat per NINGLEE, S.L. de data 
16 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 2014018483, de 20 de juny), 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de maig de 2014, mitjançant el 
qual es ratifica el decret d’alcaldia de 8 d’abril de 2014, de inadmissió a 
tràmit de la instància presentada per dita empresa en data 22 de març de 
2014 (registre d’entrada núm. 2014008445) mitjançant la qual presenta 
full d’apreuament i sol·licita tenir per iniciat expedient d’expropiació per 
ministeri de la llei, de la finca de la seva propietat (inscrita en el Registre 
de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 226, finca 
registral 2316). 
 
En relació a l’assumpte de referència, cal fer les següents 
CONSIDERACIONS: 
 
PRIMERA.- En la seva al·legació segona, el recurrent dona per 
reproduïdes les al·legacions que consten en els apartats 8 a 11 de l’escrit 
de data 22 de març de 2014, i reitera l’efectiva presentació del full 
d’apreuament. 
 
En relació a dit extrem, el sotasignant dona per reproduïda la relació de 
fets i fonaments de dret que en resposta a dites al·legacions figuren a 
l’informe jurídic de data 28 de març de 2014, i ens reiterem en el fet de 
què en cap moment anterior a la instància de data 22 de març de 2014 
(registre d’entrada núm. 2014008445), no ha estat presentat formalment 
davant aquest Ajuntament el corresponent full d’apreuament, ni figura a 
l’expedient administratiu corresponent dit document. 
 
Així, la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme (publicada al DOGC 6077, de 29-02-2012), va 
incorporar una Disposició Final Tercera segons la qual, a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei (l’endemà d’haver estat publicada al 
DOGC), el còmput dels terminis per a advertir l’administració competent, 
per a presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al 
Jurat d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just establert per 
l’art. 114.1 i 2 del text refós de la Llei d’urbanisme resten suspesos fins al 
31 de desembre de 2013.  
 
Posteriorment, en data 22 de gener de 2014 el Ple del Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei de pressupostos de la Generalitat de 



 

 

Catalunya per al 2014, així com la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
coneguda com a “llei d’acompanyament” de dits pressupostos. 
 
Tant la Llei de Pressupostos com aquesta llei d’acompanyament han 
estat publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
Catalunya de data 30 de gener de 2014, i segons la seva disposició 
final tretzena, entra en vigor l’endemà de dita publicació, és a dir, el 
31-01-2014 (llevat els determinats supòsits que contempla aquesta 
mateixa disposició, però que no tenen cap efecte en relació al present 
assumpte). 
 
L’art. 167 apartat 4t d’aquesta Llei 2/2014, del 27 de gener, ha introduït 
la següent modificació del Decret legislatiu 1/2010: 

4. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,  que resta 
redactada de la manera següent:  
 
“Tercera. Suspensió d’eficàcia temporal de l’article 114.  

El còmput dels terminis per a advertir l’administració competent, per a 
presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just, establerts per l’article 
114.1 i 2 del text refós de la Llei d’urbanisme, resta suspès fins al 31 de 
desembre de 2014.”  
    
En conseqüència, la tramitació dels expedients expropiatoris per ministeri 
de la llei ha quedat novament suspesa fins el 31 de desembre de 
2014. 
 
Aquesta disposició final tercera resulta de plena aplicació al supòsit 
objecte de la present resolució. Així mateix, reiterem que en cap moment 
anterior a la instància de data 22 de març de 2014 (registre d’entrada 
núm. 2014008445), no ha estat presentat formalment davant aquest 
Ajuntament el corresponent full d’apreuament, ni figura a l’expedient 
administratiu corresponent dit document. 
 
En aquest mateix sentit, d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera, 
apartat 3 de la Llei 3/2012, l’article 114 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, en la redacció d’aquesta llei, s’aplica als expedients que, 
quan aquesta va entrar en vigor (01-03-2012), les persones interessades 
encara no hagin presentat el full d’apreuament corresponent, com és 
el cas. 
 



 

 

SEGONA.- En la seva al·legació tercera, el recurrent mostra la seva 
disconformitat en relació al parer de l’Ajuntament en quant a què 
l’advertiment formulat per l’interessat en data 21 de maig de 2010 no és 
admissible i no es pot presentar fins el 20 de gener de 2015, per no haver 
transcorregut en dit moment el termini de cinc anys previst legalment.  
 
La seva al·legació la basa en els antecedents corresponents al Pla 
General d’Ordenació municipal anterior a la revisió de l’any 2001 (que 
qualificava la finca d’interior d’illa destinat a verd públic i sistema 
d’expropiació, a diferència de què en la revisió de 2001 la qualificació va 
passar a ser de verd privat no edificable), així com en les diferents 
actuacions judicials que es van derivar de la sentència del TSJC de 27 de 
setembre de 2004, en recurs 803/2001, de les quals es deriva, segons el 
recurrent, que la qualificació urbanística anterior a la revisió de l’any 2001 
no s’ha alterat, atès que l’administració no va fer ús de la facultat que li 
donava la sentència de tramitar i aprovar l’instrument de planejament 
urbanístic per a fixar la qualificació o règim urbanístic de la finca. 
 
A tal respecte, cal tornar a prendre com a base les mateixes 
argumentacions jurídiques que figuren en l’informe jurídic de 28 de març 
de 2014:      

En data 21 de maig de 2010 (registre d’entrada núm. 2010012269) la 
societat NINGLEE SL va presentar en l’Ajuntament escrit interessant 
l’inici de l’expedient d’expropiació per ministeri de la llei per a la 
fixació del preu just de la finca ressenyada, advertint expressament a 
l’Ajuntament, en cas de desacord sobre el dit preu, el propòsit d’iniciar 
l’expedient de determinació del preu just de l’expropiació de la finca 
d’acord amb els tràmits legalment establerts. El referit escrit no va ser 
contestat expressament per l’Ajuntament. 
 
En la data de presentació de dit escrit, la legislació vigent era el Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme, i que va estar en vigor fins el dia 6 d’agost de 2010, 
data en què va entrar en vigor el DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
En l’article 108 de dit DL 1/2005 es regulava la iniciació d’un expedient 
expropiatori per ministeri de la llei, el qual presentava el següent redactat 
literal: 

 “Article 108 

Iniciació d'un expedient expropiatori per ministeri de la llei 

1. Un cop transcorreguts cinc anys des de l'entrada en vigor del pla 
d'ordenació urbanística municipal, en cas que no disposi de 



 

 

programa d'actuació urbanística municipal, o un cop exhaurit el 
termini establert pel programa o l'agenda, si no s'ha iniciat el procediment 
d'expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en 
virtut de les determinacions del pla, hagin d'ésser necessàriament de 
titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l'efecte de llur gestió, en un 
polígon d'actuació urbanística o en un sector de planejament urbanístic, 
les persones titulars dels béns poden advertir l'administració 
competent de llur propòsit d'iniciar l'expedient d'apreuament. Si 
transcorre un any des de la formulació de l'advertiment i l'administració 
no hi ha donat resposta, l'inici de l'expedient d'apreuament es produeix 
per ministeri de la llei; a aquest efecte, les persones propietàries poden 
presentar el full d'apreuament corresponent i, si transcorren tres mesos i 
l'administració no l'accepta, es poden dirigir al Jurat d'Expropiació de 
Catalunya, la resolució del qual per a fixar l'apreuament exhaureix la via 
administrativa. 

2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, s'entén que la valoració es 
refereix al moment de la iniciació de l'expedient d'apreuament per 
ministeri de la llei i que els interessos de demora s'acrediten des de la 
presentació del full d'apreuament per les persones propietàries. 

3. Les determinacions d'aquest article s'apliquen també als béns i els 
drets inclosos en polígons d'actuació urbanística o en sectors de 
planejament urbanístic en què el sistema d'actuació sigui el 
d'expropiació. 

4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s'aplica a:  

a) Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl no 
urbanitzable. 

b) Els propietaris o propietàries de terrenys classificats com a sòl 
urbanitzable, si en el moment de l'afectació els terrenys es dediquen a 
l'explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, en general, a 
activitats pròpies de llur naturalesa rústica i compatibles amb la 
classificació i l'afectació esmentades fins a l'execució de les 
determinacions del planejament urbanístic. 

c) Els propietaris o propietàries que, d'acord amb l'article 53, hagin 
obtingut l'autorització per a l'ús o l'obra provisionals. 

5. Si, abans de transcórrer els terminis establerts per l'apartat 1, s'ha 
aprovat inicialment una modificació o una revisió del planejament 
urbanístic que comporta la inclusió dels sistemes en polígons d'actuació 
o en sectors de planejament, als efectes de llur gestió, els dits terminis 
resten interromputs i subjectes a l'aprovació definitiva. El còmput dels 
terminis es reprèn si transcorre un any sense haver-se produït la 
publicació de l'aprovació definitiva.” 



 

 

  
L’esmentada Llei 3/2012, del 22 de febrer va modificar l’art. 114 del 
TRLUC en la seva totalitat, el qual regula l’expedient expropiatori per 
ministeri de la llei, amb el següent redactat actual:  

 “Article 114 

Iniciació d’un expedient expropiatori per ministeri de la llei. 

1. Un cop transcorreguts dos anys des que s’hagi exhaurit el termini 
establert pel programa d’actuació urbanística o l’agenda de les 
actuacions que cal desenvolupar, o cinc anys des que hagi entrat en 
vigor el pla d’ordenació urbanística municipal quan aquest no 
estableix el termini per a l’execució de l’actuació urbanística 
corresponent, si no s’ha iniciat el procediment d’expropiació dels 
terrenys reservats per a sistemes urbanístics que, en virtut de les 
determinacions del pla d’ordenació urbanística municipal, hagin d’ésser 
necessàriament de titularitat pública i que no estiguin inclosos, a l’efecte 
de llur gestió, en un polígon d’actuació urbanística o en un sector de 
planejament urbanístic, els titulars dels béns poden advertir 
l’administració competent en la matèria de llur propòsit d’iniciar 
l’expedient d’apreuament. 

2. Si l’administració que pertoqui no inicia l’expedient d’expropiació en el 
termini de dos anys posteriors a l’advertiment formulat de conformitat 
amb l’apartat 1, els titulars dels béns poden presentar el full 
d’apreuament corresponent, moment en què l’expedient d’expropiació 
s’inicia per ministeri de la llei i al qual s’entén referida llur valoració. Si 
transcorren tres mesos sense que l’administració accepti la valoració, els 
titulars dels béns es poden adreçar al Jurat d’Expropiació de Catalunya 
perquè fixi el preu just, la resolució del qual exhaureix la via 
administrativa. Un cop determinat el preu just, s’ha de pagar la quantitat 
que resulti en el termini màxim de sis mesos. Aquesta quantitat merita 
interessos per demora a favor de la persona expropiada des del moment 
en què hagi transcorregut el termini esmentat i fins que s’hagi pagat. 

3. Les determinacions d’aquest article s’apliquen també en el cas de 
terrenys inclosos en polígons d’actuació urbanística o en sectors de 
planejament urbanístic en què el sistema d’actuació sigui el 
d’expropiació. 

4. El que estableixen els apartats 1, 2 i 3 no s’aplica a: 

a)  Els terrenys classificats com a sòl no urbanitzable o com a sòl 
urbanitzable no delimitat. 

b)  Els terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat, si es 
dediquen a l’explotació agrícola, ramadera, forestal o cinegètica o, 



 

 

en general, a activitats pròpies de llur naturalesa rústica i 
compatibles amb la classificació i l’afectació esmentades fins a 
l’execució de les determinacions del planejament urbanístic. 

c)  Els terrenys sobre els quals s’ha obtingut l’autorització per a l’ús o 
l’obra provisionals, d’acord amb l’article 53. 

d)  Els terrenys on hi hagi construccions o instal·lacions en ús o 
susceptibles d’ésser utilitzades, sia per a ús propi o per a obtenir-
ne un rendiment econòmic. 

e)  Els terrenys reservats per a sistemes generals que han d’ésser 
executats mitjançant el projecte sectorial pertinent. 

5. El còmput dels terminis per a advertir l’administració que pertoqui, per 
a presentar el full d’apreuament corresponent i per a adreçar-se al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya perquè fixi el preu just establerts pels 
apartats 1 i 2 resta suspès si els òrgans competents per a l’aprovació 
inicial d’una figura de planejament urbanístic adopten l’acord pertinent de 
conformitat amb els articles 73 i 74. En els àmbits afectats per aquest 
acord, la suspensió també comporta la dels procediments d’apreuament 
instats davant el Jurat d’Expropiació de Catalunya d’acord amb la 
condició segona de l’apartat 2. El còmput dels terminis i la tramitació dels 
expedients d’expropiació per ministeri de la llei iniciats es reprenen si 
transcorre el termini de suspensió acordat sense que s’hagi produït la 
publicació a efectes de l’executivitat de la figura de planejament 
urbanístic tramitada. Si la publicació es fa abans que el Jurat 
d’Expropiació de Catalunya fixi el preu just dels béns i la nova figura de 
planejament no en determina l’expropiació, els expedients d’expropiació 
per ministeri de la llei iniciats resten sense objecte. En aquest cas, la 
resolució que posi fi al procediment corresponent ha de manifestar 
aquestes circumstàncies i ordenar l’arxivament de les actuacions, sense 
que es produeixi l’expropiació dels béns.” 
 
La qualificació i règim jurídic de l’esmentada finca és la que resulta de 
la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de data 29 
d’octubre de 2009, dictada en tràmits d’execució forçosa de la 
Sentència núm. 644 de 27 de setembre de 2004 i recollida per acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de data 17 de 
desembre de 2009. És a dir, interior d’illa destinat a verd públic, 
sistema d’espais lliures locals-parc urbà, i sistema d’expropiació 
clau F.  
 
Amb anterioritat a la fermesa de la referida sentència de 27 de setembre 
de 2004, i des de l’executivitat de la Revisió del PGO (aprovat 
definitivament el 29 de juny de 2001 i publicat en el DOGC el 2 d’agost 
de 2001), ha estat vigent, eficaç i aplicable la qualificació urbanística de 



 

 

la reiterada finca que es derivava de dita Revisió, i que en aquest cas era 
de verd privat no edificable (pati no edificable en planta baixa i soterrani – 
espai lliure interior).  
 
No oblidem que la pròpia sentència de 27 de setembre de 2004, en el 
seu Fonament Jurídic Segon, manifestava literalment el següent: 

 “Pero las indicadas falta de racionalidad y incoherencias e 
incongruencias no son suficientes para que deba prosperar la 
pretensión subsidiaria de la actora de que se declare aprobada 
dicha Revisión con al calificación de la finca de autos como ‘interior 
de manzana destinado a verde público y sistema general de 
expropiación, clave F (en los términos de la aprobación inicial), por 
cuanto únicamente han quedado acreditadas aquellas falta de 
racionalidad y incoherencias e incongruencias, pero no que la 
calificación pretendida por la actora constituya la única alternativa 
posible a la vista de las circunstancias fácticas concurrentes.”  
 
La mateixa sentència continua, en tal punt, apreciant que la qualificació 
de la finca com a interior de mansana destinat a verd públic, sistema 
d’espais lliures locals –parc urbà, i sistema d’expropiació clau F és 
“razonable”, i que no ha de prosperar la pretensió de que el Tribunal 
fixi en sentència la concreta qualificació urbanística que correspon a la 
finca, “por cuanto, pudiendo haber varias, corresponde a la/s 
Administración/es actuante/s su determinación. En consecuencia, 
queda una laguna normativa en cuanto a la calificación o régimen 
urbanístico de la finca de autos, que deberán resolver las 
Administraciones demandadas en los términos que se dirán en el 
Fallo.”  
 
En conseqüència, als efectes de la seva executivitat (és a dir, de 
l’entrada en vigor i eficàcia d’aquesta nova previsió urbanística respecte 
a la finca de referència derivada, no de sentència, sinó del tràmit 
d’execució forçosa d’aquesta), mitjançant Edicte del Director General 
d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, va publicar la part dispositiva de la 
Interlocutòria esmentada, en el DOGC núm. 5549, de 20 de gener de 
2010. Un requisit legal que ve determinat pels articles 104.1 i 107.2 de la 
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Així, a parer del sotasignat no es pot considerar com admissible, i per 
tant no té efectes legals, l’advertiment formulat per l’interessat en 
data 21 de maig de 2010, atès que quan el va presentar encara no 
havien transcorregut els 5 anys  previst en l’aleshores vigent art. 108 
apartat 1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 



 

 

Text refós de la Llei d’Urbanisme, ja que l’entrada en vigor de la nova 
qualificació i règim jurídic de la finca (com a interior d’illa destinat a 
verd públic, sistema d’espais lliures locals-parc urbà, i sistema 
d’expropiació clau F), una vegada declarada nul·la la qualificació 
urbanística efectuada en la Revisió del PGO del 2001 per la sentència 
del TSJC de 27 de setembre de 2004, en recurs 803/2001, en realitat es 
va produir el dia 20 de gener de 2010, que va ser la data de publicació 
en el DOGC núm. 5549 de la part dispositiva de la Interlocutòria del 
TSJC per part del Director General d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest mateix sentit també resultaria d’aplicació la Disposició 
Transitòria Tercera, apartat 3 de la Llei 3/2012, segons la qual l’art. 114 
TRLUC, en la redacció d’aquesta llei, s’aplica als expedients que, quan 
aquesta va entrar en vigor (01-03-2012), les persones interessades 
encara no hagin presentat el full d’apreuament corresponent. I l’actual 
apartat 1 de l’art. 114 continua mantenint el mateix termini de 5 anys que 
la legislació anterior en aquells supòsits, com el present, en què el 
planejament no estableix un termini concret per a l’execució de 
l’actuació urbanística corresponent (es determina el sistema 
d’expropiació, però sense fixació de termini específic per a la seva 
execució).  
 
El fet de què l’Ajuntament no hagués contestat expressament en el seu 
moment a l’escrit d’advertiment de data 21 de maig de 2010 permet la 
seva consideració com a desestimació presumpta per silenci 
administratiu de la petició formulada, a l’empara de l’article 5.2 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (segons el qual en cap cas no es poden 
considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que 
contravinguin a aquesta llei o al planejament urbanístic), en relació amb 
l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.      
 
D’altra banda, el present cas no seria d’aplicació a cap dels supòsits 
previstos en l’apartat 4t de l’actual art. 114 TRLUC (anterior art. 108.4 del 
DL 1/2005). 
 
I tampoc resultaria procedent considerar com retroactiva la nova 
qualificació i règim jurídic de la finca a l’any d’entrada en vigor de la 
revisió del PGOU en el seu conjunt (2 d’agost de 2001), tota vegada que, 
com ja s’ha argumentat amb anterioritat, la pròpia sentència de 27 de 
setembre de 2004 contemplava que les administracions urbanístiques 
competents podien optar per diferents alternatives d’ordenació, i la que 
va acabar fixant el TSJC ho va ser en tràmits d’execució forçosa de la 



 

 

sentència degut a esdeveniments posteriors (inactivitat o manca de 
concreció per part de les administracions en els terminis concedits), i en 
conseqüència no traslladables a períodes anteriors. 
 
De fet, en base a l’anteriorment dit encara no hauria transcorregut el 
termini de 5 anys des de la publicació al DOGC de la part dispositiva de 
la Interlocutòria del TSJC, moment que esdevindrà el 20 de gener de 
2015.  
 
Seria, doncs, a partir d’aquesta data, sempre i quan no es prorrogui  la 
moratòria prevista actualment a la llei, quan en base a les 
argumentacions ressenyades l’interessat podria presentar davant aquest 
Ajuntament l’escrit d’advertiment de llur propòsit d’iniciar l’expedient 
d’apreuament, d’acord amb l’apartat 1 de l’actual art. 114 TRLUC, ja 
previst a l’art. 108.1 del DL 1/2005. 
 
 
Fonaments de Dret 

1.- Disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció 
donada per l’article 167.4 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

2.- Disposició Transitòria Tercera, apartat 3 de la referida Llei 3/2012, del 
22 de febrer. 

3.- Article 108 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

4.- Article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en la seva redacció donada 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

5.- Article 5.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb 
l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.   
 
CONCLUSIONS: 
 
Per tot l’exposat, el sotasignat és del parer que, per part de l’òrgan 
municipal competent s’acordi DESESTIMAR EL RECURS DE 
REPOSICIÓ presentat per NINGLEE, S.L. de data 16 de juny de 2014 
(registre d’entrada núm. 2014018483, de 20 de juny), contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de 5 de maig de 2014, mitjançant el qual es ratifica el 
decret d’alcaldia de 8 d’abril de 2014, de inadmissió a tràmit de la 
instància presentada per dita empresa en data 22 de març de 2014 



 

 

(registre d’entrada núm. 2014008445) mitjançant la qual presenta full 
d’apreuament i sol·licita tenir per iniciat expedient d’expropiació per 
ministeri de la llei, de la finca de la seva propietat (inscrita en el Registre 
de la Propietat de Vilanova i la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 226, finca 
registral 2316). 
 
En els esmentats termes s’emet el present informe, que se sotmet a 
qualsevol altre criteri millor fonamentat en dret. 
 
Vilanova i la Geltrú, 25 de juliol de 2014.” 

 
Fonaments de dret 
 
1.- Disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per l’article 
167.4 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic. 

2.- Disposició Transitòria Tercera, apartat 3 de la referida Llei 3/2012, del 22 
de febrer. 

3.- Article 108 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 

4.- Article 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, en la seva redacció donada per la Llei 
3/2012, del 22 de febrer. 

5.- Article 5.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb l’article 43 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.   

6.- Article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa. 

Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
el Ple de l'Ajuntament 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Desestimar el recurs de reposició presentat per NINGLEE, SL, de 
data 16 de juny de 2014 (registre d’entrada núm. 2014018483, de 20 de juny), 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 de maig de 2014, mitjançant el qual 
es ratifica el decret d’alcaldia de 8 d’abril de 2014, de inadmissió a tràmit de la 
instància presentada per dita empresa en data 22 de març de 2014 (registre 
d’entrada núm. 2014008445) mitjançant la qual presenta full d’apreuament i 
sol·licita tenir per iniciat expedient d’expropiació per ministeri de la llei, de la 



 

 

finca de la seva propietat (inscrita en el Registre de la Propietat de Vilanova i 
la Geltrú, volum 70, llibre 34, full 226, finca registral 2316), a la vista de 
l’informe jurídic emès pel Cap dels Serveis Jurídics i Administratius 
d’Urbanisme, incorporat a l’expedient. 
 

SEGON. Notificar aquest acord a l’empresa NINGLEE, SL, amb expressió dels 
recursos que siguin escaients.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 

   8. URBANISME, OBRES I HABITATGE. APROVACIÓ, SI ESCAU, 
DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR 98/2014-
UES. 

 
Relació de fets 
 
I. En data 28 de maig de 2014, l’instructor de l’expedient sancionador amb 
número 98/14-UES va dictar la següent Proposta de Resolució: 
 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
  
I. FETS QUE S’IMPUTEN: 
 
Segons fulls d’inspeccions del departament d’inspecció urbanística de data 27 
de febrer i 24 de març de 2014 que consten a l’expedient a CAN BRUNET, es 
constata que s’ha fet una CONSTRUCCIÓ EDIFICACIÓ DESTINADA A ÚS 
RESIDENCIAL D’UNS 80 M2 I PORXO D’UNS 10 M2 I REPARACIÓ 
INTEGRAL DE L’EDIFCICACIÓ EXISTENT. 
 
En data 9 de maig de 2014 es notifiquen a l’interessat el decret d’incoació i el 
plec de càrrecs.  
 
Atès que en el termini d’audiència atorgat a l’imputat, aquest no ha formulat 
cap al·legació, ni ha presentat cap document ni justificació. 
 
En relació a aquest expedient els serveis tècnics fan el següent informe de 
valoració: 
 

“En data 27 de febrer de 2014 es realitza inspecció per part del Servei 
de Disciplina Urbanística en què es detecta la realització d’unes obres 



 

 

sense la corresponent llicència municipal a la finca en qüestió. Les 
obres consisteixen en la construcció de porxo de 10 metres quadrats i 
construcció d’una edificació d’uns 80 metres quadrats annexa a un 
espai existent de 20 metres quadrats (el qual es repara en la seva 
integritat ), i reparació integral de l’edifici principal existent de planta 
baixa i pis d’uns 100 metres quadrats per planta. 
 
Les obres han estat realitzades sense cap mena de autorització 
municipal i es troben situades en sòl no urbanitzable (clau 23) 
constituït per sòls qualificats d’especial protecció els quals s’ha de 
preservar de processos d’edificació. 
 
Atès que d’acord amb l’article 259 del Pla General, en relació amb 
l’article 275 i ss. del mateix text, es determina que només s’admeten 
els habitatges existents sense que pugui admetre’s cap augment de 
volum, cal considerar que les obres de construcció de porxo de 10 
metres quadrats i construcció d’una edificació d’uns 80 metres 
quadrats com no legalitzables. 
 
Atès que la Disposició Transitòria primera del Pla General determina 
que les edificacions en sòl no urbanitzable poden admetre les 
reparacions puntuals per la bona conservació de les mateixes cal 
determinar les obres de reparació com legalitzables. 
 
Donat que les obres realitzades representen un acte d’edificació 
realitzat en sòl no urbanitzable cal tipificar la infracció com a molt greu 
d’acord amb l’article 213 de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès que la construcció objecte de l’expedient és d’uns 50 metres 
quadrats, i d’acord amb l’article 137 i ss. del Decret 64/2014 de 13 de 
maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat cal 
determinar que la sanció que es proposa és: 
 
M= R x VS x G x C = 50 x 248,06 x 4 x 1 = 49.612 euros”. 
 

 
II. PERSONES RESPONSABLES I GRAU DE PARTICIPACIÓ: 
 
Les persones presumptament responsables i el seu grau de participació, 
d’acord amb l’article 221.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 270 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol) són: 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  38 053 602 X 



 

 

 
 
III. QUALIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ I NORMATIVA REGULADORA: 
 
Infracció urbanística molt greu prevista a l’article 213 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme,  tota vegada que s’han vulnerat els articles 211.1 i 212 del text 
refós de la Llei d’Urbanisme, en realitzar obres i instal·lacions sense la 
obtenció prèvia de la llicència urbanística municipal que prescriu l’article 187.1 
en relació a l’article 187.2.    
 
 
IV. CARÀCTER LEGALITZABLE O IL·LEGALITZABLE DE LA INFRACCIÓ: 
 
Dites obres són NO LEGALITZABLES atès que estan en sòl no urbanitzable 
d’Especial valor o protecció, clau 23 Zona de Protecció Natural i Paisatgística. 
 
 
V. SANCIÓ A IMPOSAR: 
 
A) Graduació de la sanció, en aplicació de l’article 220 del text refós de la Llei 
d’Urbanisme i l’article 279 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel 
decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 
B) La sanció aplicable, de conformitat amb la fòrmula de càlcul de l’article 137 
i ss. Del Decret 64/14 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat cal determinar que la sanció que es proposa és de 
QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS (49612 EUROS) a 
CRISTOBAL RECASENS GARCIA, com a responsable de la infracció pels 
fets que es declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
 
VI. REPARACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS: 
 
En el present expedient no procedeix realitzar cap pronunciament relatiu a 
l’existència i reparació de danys i perjudicis, per no haver-ne resultat 
acreditats. 
 
 
VII. ÒRGAN COMPETENT PER IMPOSAR LA SANCIÓ: 
 
L’autoritat competent per imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, a tenor d’allò que disposa l’article 222.1.b) de l’esmentat 
text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 



 

 

Per tot l’exposat, l’instructor de l’expedient formula la següent proposta de 
resolució: 
 
“PRIMER.  Imposar una sanció de QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS DOTZE  
EUROS (49612 EUROS) a XXXXXXXXXXXXXX, com a responsable de la 
infracció pels fets que es declaren provats en la present proposta de resolució. 
 
Notificar a l’imputat la present proposta de resolució amb la concessió d’un 
termini d’audiència de DEU (10) dies hàbils, a partir del dia següent de la seva 
notificació perquè, si resulta del seu interès, puguin al·legar allò que considerin 
convenient a la seva defensa.” 
 
Aquesta proposta es va notificar a l’interessat en data 9 de juny de 2014. 
 
II. L’interessat no ha presentat cap escrit d’al·legacions en defensa dels seus 
interessos. 
 
Fonaments de Dret 
 
Segons l’article 222.1.b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, l’òrgan municipal competent per 
imposar la sanció és el Ple de l’Ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus. 
 
Per tot l’exposat, i a proposta de la Comissió Informativa de Serveis a la 
Ciutat, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 

“PRIMER. Imposar a l’interessat amb DNI 38053602X la sanció de 
QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS (49.612 €), en relació 
amb l’expedient sancionador núm. 98/14-UES, de conformitat amb la Proposta 
de Resolució de l’Instructor de l’expedient de data 28 de maig de 2014. 
 
SEGON. Notificar a l’interessat el present acord, amb expressió dels recursos 
que siguin escaients. 
 
TERCER. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 



 

 

 
   9. SERVEIS VIARIS I MOBILITAT. DESESTIMACIÓ DELS QUATRE 

RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS PER VALORIZA 
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA, CONTRA ELS ACORDS 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 02.06.2014. 

 
A) EXPEDIENT 681/2014-SVI 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
25/11/2013 al 01/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. En data 4 de març de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal de 
l’empresa Valoriza Servicos Medioambientales, SA, va presentar escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament, contra el decret d’incoació del 
procediment sancionador de data 9 de febrer de 2014. 
 
III. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
IV. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions a la proposta de 
resolució de l’expedient administratiu sancionador anomenat anteriorment, 
l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no va formular cap 
al·legació ni va proposar cap prova en defensa dels seus drets o interessos. 
 
V. En data 2 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va resoldre el següent: 
 



 

 

“IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros, ja que els fets denunciats són 
constitutius de “Falta lleu per treballs realitzats de forma defectuosa o que 
deixin restes de materials”, d’acord amb el Plec de clàusules administratives 
tècniques i particulars del contracte i l’Acord de modificacions del contracte 
firmat entre les parts, en data 2 de maig de 2012, així com l’Acord de la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, amb data 18 de juliol 
de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012.” 
 
VI. En data 27 de juny de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, ha presentat recurs de 
reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, en què 
al·lega el següent: 
 

- Primer. Modificació contractual. 
- Segon. Realització dels serveis. 
- Tercer. Caducitat del procediment sancionador. 
- Quart. Fons de l’assumpte. Nul·litat o anul·labilitat de la resolució 

impugnada. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014. Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma tal i com consta documentat a l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicos 



 

 

Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i el que es més importat, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació a la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, aquesta 
Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix declarar 
la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en el 
paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret fonamental 
de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos. Limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en 
els seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa. Donat que, en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada. Reiterant que les 
valoracions dels   incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet, amb una captació d’ imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  



 

 

 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i per tant tots els seus annexes 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima  i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant. Aquesta Corporació manté, que en cas moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat  la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi. El qual, troba el seu fonament 
darrer, en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, pel particular i per la 
pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com es el cas que ens ocupa. Tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
Donat que, a criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en 
actuacions dintre de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que 
representarien la vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el 
present supòsit.  
 
II. De forma que atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, S.A. (actualment, Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb 
allò establert al propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb 
l’Acord de modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord 
de modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 



 

 

serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs. 
Resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que tot i la reducció 
acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària  els serveis estipulats a 
l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el contracte, i 
que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han sofert  
variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius. Destacant 
que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis estacionaris i 
reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la 
possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb 
el mínim de serveis estipulats contractualment, i per tant ponderen totes les 
circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. La competència per incoar l’expedient administratiu sancionador, atès 
l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 



 

 

disposa l’article 53.t) 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.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats el punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, s’estableix el quadre de 
sancions per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, 
segons la gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció s’han tingut en compte les 
circumstàncies concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
VII. Atès que l’empresa contractista no va aportar proves que desvirtuessin els 
fets, ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis 
treballadors de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els 
considera prova insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les 
circumstàncies anteriors, corresponia una sanció en el seu tram alt. 
 



 

 

VIII. En data 21 de març de 2014 fou notificada la Proposta de resolució, 
atorgant-li a la part un termini de 15 dies perquè formulés al·legacions i 
proposés proves en defensa dels seus drets o interessos. 
 
IX. En data 2 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament  imposava a Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, la sanció de 2.500 Euros. Aquest acord fou 
notificat a la part recurrent en data 16 de juny de 2014. 
 
X. En relació amb les qüestions formulades en el RECURS DE 
REPOSICIÓ pel recurrent cal oposar els següents raonaments: 

PRIMER. En relació amb les dues primeres qüestions al·legades pel recurrent, 
cal dir que en la proposta de resolució ja varen ser contestades i res nou 
aporta en aquest moment procedimental. 

SEGON. Respecte a la duració i a la caducitat del procediment sancionador 
al·legats per la part, aquesta Corporació manté que a tenor literal de l’article 
117.c del ROAS (Decret 179/1995 de 13 de juny)   d’article 42.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, així com  l’article 20.6 del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora  respectivament, el 
termini per resoldre l’expedient administratiu sancionador és de sis 
mesos, contràriament als tres mesos al·legats de contrari. 

 “Cuando transcurridos seis meses desde la iniciación no se haya resuelto el 
procedimiento, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece, 
sin perjuicio de las interrupciones por causa imputable al presunto infractor o 
cuando se sustancie un procedimiento penal con identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.” 

“El termini màxim per notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, tret 
que una norma amb rang de Llei estableixi un termini major o així vingui 
establert en una norma de rang comunitari.” 

“Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, 
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas 
imputables a los interesados o por la suspensión de procedimiento,.... se 
iniciará el cómputo de caducidad establecido en el artículo 43.3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.” 



 

 

La caducitat, com la projecció concreta de la garantia de seguretat jurídica, 
opera avui en tots els àmbits sancionadors de l’Administració i especialment 
en els procediments sancionadors en general. 
 
Això també s’infereix de la lectura de l’article 44.2 de la Llei 30/1992, tota 
vegada que la caducitat a què el mateix es refereix es produeix en els 
procediments iniciats d’ofici. I igualment es desprèn  del que disposa l’article  
42.3.a) a l’assenyalar que el termini màxim en què s’ha notificar la resolució 
expressa es comptarà, «en els procediments iniciats d’ofici, des de la data de 
l’acord d’iniciació».  
 
TERCER. Respecte al fons de l’assumpte en el qual el recurrent al·lega 
nul·litat o anul·labilitat de la resolució impugnada (tal com ja s’havia avançat 
en la proposta i en resolució), aquesta part considera que en el present 
supòsit no es dóna cap de les circumstàncies tipificades en l’article 62 i 63 de 
la  Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). Ja que, al llarg de 
tota la instrucció del procediment administratiu sancionador s’ha donat 
audiència a l’interessat en dues ocasions (Decret d’inici i Proposta de 
resolució) s’han sol·licitat informes i s’ha motivat la resolució tal i com resta 
acreditat a l’expedient.  
 
Atès que l’empresa contractista no va presentar cap escrit d’al·legacions ni va 
proposar cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució notificada en 
data 21 de març de 2014. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el 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, aquest Ple de l’Ajuntament  
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per l’empresa 
contractista Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 



 

 

B) EXPEDIENT 683/2014-SVI 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
02/12/2013 al 08/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. En data 4 de març de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicos Medioambientales, SA, va presentar escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament contra el decret d’incoació del procediment 
sancionador de data 9 de febrer de 2014. 
 
III. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
IV. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions a la Proposta de 
resolució, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no va formular 
cap al·legació ni ha proposat cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
V. En data 2 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va resoldre el següent: 
 
“IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros per cada un dels quatre incompliments, 
ja que els fets denunciats són constitutius de “Falta lleu per treballs realitzats 
de forma defectuosa o que deixin restes de materials”, d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives tècniques i particulars del contracte i l’Acord de 
modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 2 de maig de 2012, 



 

 

així com l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, 
amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012.”  
 
Aquesta resolució fou notificada  16 de juny de 2014. 
 
VI. En data 27 de juny de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, ha presentat recurs de 
reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, en què 
al·lega el següent: 
 

- Primer. Modificació contractual. 
- Segon. Realització dels serveis. 
- Tercer. Caducitat del procediment sancionador. 
- Quart. Fons de l’assumpte. Nul·litat o anul·labilitat de la resolució 

impugnada. 
 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014. Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma tal i com consta documentat a l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicos 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 



 

 

Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i el que es més importat, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació a la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, aquesta 
Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix declarar 
la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en el 
paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret fonamental 
de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la  Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos. Limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en 
els seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa. Donat que, en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada. Reiterant que les 
valoracions dels   incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet, amb una captació d’ imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 



 

 

sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i per tant tots els seus annexes 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima  i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant. Aquesta Corporació manté, que en cas moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat  la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi. El qual, troba el seu fonament 
darrer, en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, pel particular i per la 
pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com es el cas que ens ocupa. Tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
Donat que, a criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en 
actuacions dintre de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que 
representarien la vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el 
present supòsit.  
 
II. De forma que atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, SA (actualment, Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb 
allò establert al propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb 
l’Acord de modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord 
de modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 



 

 

Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs. 
Resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013, cal posar de manifest que tot i la reducció 
acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària  els serveis estipulats a 
l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el contracte, i 
que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han sofert  
variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius. Destacant 
que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis estacionaris i 
reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la 
possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb 
el mínim de serveis estipulats contractualment, i per tant ponderen totes les 
circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. La competència per incoar l’expedient administratiu sancionador, atès 
l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) 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.  
 



 

 

Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats el punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, s’estableix el quadre de 
sancions per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, 
segons la gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció s’han tingut en compte les 
circumstàncies concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no va aportar proves que desvirtuessin els 
fets, ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis 
treballadors de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els 
considera prova insuficient.  
 
La Proposta de resolució fou notificada en data 21 de març de 2014. Atès que, 
l’empresa contractista no va presentar cap escrit d’al·legacions ni va proposar 
cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini establert per 
a presentar al·legacions. 



 

 

 
VII. L’acord de Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014 imposava a 
l’empresa contractista Valoriza Servicios Medioambientales, SA,  la sanció de 
2.500 Euros per cada un dels quatre incompliments. Aquest acord de Ple fou 
notificat a la part recurrent en data 16 de juny de 2014. 
 
 
VIII. En relació amb les qüestions formulades en el RECURS DE 
REPOSICIÓ pel recurrent cal oposar els següents raonaments: 

PRIMER. En relació amb les dues primeres qüestions al·legades pel recurrent, 
cal dir que en la proposta de resolució ja varen ser contestades i res nou 
aporta en aquest moment procedimental. 

SEGON. Respecte a la duració i a la caducitat del procediment sancionador 
al·legats per la part, aquesta Corporació manté que a tenor literal de l’article 
117.c del ROAS (Decret 179/1995 de 13 de juny)   d’article 42.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, així com  l’article 20.6 del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora  respectivament, el 
termini per resoldre l’expedient administratiu sancionador es de sis 
mesos, contràriament als tres mesos al·legats de contrari. 

“Cuando transcurridos seis meses desde la iniciación no se haya resuelto el 
procedimiento, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece, 
sin perjuicio de las interrupciones por causa imputable al presunto infractor o 
cuando se sustancie un procedimiento penal con identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.”  

“El termini màxim per notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, tret 
que una norma amb rang de Llei estableixi un termini major o així vingui 
establert en una norma de rang comunitari “. 

“Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación, 
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas 
imputables a los interesados o por la suspensión de procedimiento,.... se 
iniciará el cómputo de caducidad establecido en el artículo 43.3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común”. 

La caducitat, com la projecció concreta de la garantia de seguretat jurídica, 
opera avui en tots els àmbits sancionadors de l’Administració i especialment 
en els procediments sancionadors en general. 



 

 

 
Això també s’infereix de la lectura de l’article 44.2 de la Llei 30/1992, tota 
vegada que la caducitat a què el mateix es refereix es produeix en els 
procediments iniciats d’ofici. I igualment es desprèn del que  disposa l’article  
42.3.a) a l’assenyalar que el termini màxim en què s’ha notificar la resolució 
expressa es comptarà, «en els procediments iniciats d’ofici, des de la data de 
l’acord d’iniciació».  
 
TERCER. Respecte al fons de l’assumpte en el qual el recurrent al·lega 
nul·litat o anul·labilitat de la resolució impugnada (tal com ja s’havia avançat 
en la proposta i en resolució), aquesta part considera que en el present 
supòsit no es dóna cap de les circumstàncies tipificades en l’article 62 i 63 de 
la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC). Ja que, al llarg de 
tota la instrucció del procediment administratiu sancionador s’ha donat 
audiència a l’interessat en dues ocasions (Decret d’inici i Proposta de 
resolució) s’han sol·licitat informes i s’ha motivat la resolució tal i com resta 
acreditat a l’expedient. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el 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, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per l’empresa 
contractista Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
C) EXPEDIENT 685/2014-SVI 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 



 

 

MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
09/12/2013 al 15/12/2013, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. En data 4 de març de 2014, el Sr. XXXXXXXXXXXXX, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicos Medioambientales, SA, va presentar escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament contra el decret d’incoació del procediment 
sancionador de data 9 de febrer de 2014. 
 
III. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 
formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
IV. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions esmentades en 
el punt anterior, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no va 
formular cap al·legació ni va proposar cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
V. En data 2 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va resoldre “IMPOSAR a 
Valoriza Servicios Medioambientales, SA, la sanció de 2.500 Euros, i fou 
notificada el 16 de juny de 2014. 
 
VI. En data 27 de juny de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, ha presentat recurs de 
reposició contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, en què 
al·lega el següent: 
 

- Primer. Modificació contractual. 
- Segon. Realització dels serveis. 
- Tercer. Caducitat del procediment sancionador. 
- Quart. Fons de l’assumpte. Nul·litat a anul·labilitat de la resolució 

impugnada. 



 

 

 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades contra el Decret d’inici 
s’oposaven els següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014. Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 
l’acte administratiu en temps i forma tal i com consta documentat a l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicos 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i el que es més importat, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació a la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, aquesta 
Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix declarar 
la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en el 
paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret fonamental 
de la part. 
 



 

 

Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la  Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos. Limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en 
els seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa. Donat que, en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada. Reiterant que les 
valoracions dels   incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet, amb una captació d’ imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i per tant tots els seus annexes 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima  i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant. Aquesta Corporació manté, que en cas moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat  la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi. El qual, troba el seu fonament 
darrer, en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, pel particular i per la 
pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com es el cas que ens ocupa. Tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 



 

 

Donat que, a criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en 
actuacions dintre de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que 
representarien la vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el 
present supòsit.  
 
II. De forma que atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, SA (actualment, Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb 
allò establert al propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb 
l’Acord de modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord 
de modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions pel que fa als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs. 
Resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que tot i la reducció 
acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària  els serveis estipulats a 
l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el contracte, i 
que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han sofert  
variacions pel que fa als serveis a prestar els diumenges i festius. Destacant 
que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis estacionaris i 
reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la 
possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb 



 

 

el mínim de serveis estipulats contractualment, i per tant ponderen totes les 
circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 
IV. La competència per incoar l’expedient administratiu sancionador, atès 
l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) 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.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats el punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, s’estableix el quadre de 
sancions per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, 
segons la gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció s’han tingut en compte les 
circumstàncies concurrents.  



 

 

 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no va aportar proves que desvirtuessin els 
fets, ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis 
treballadors de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els 
considera prova insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les 
circumstàncies anteriors, correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
Atès que l’empresa contractista no va presentar cap escrit d’al·legacions ni va 
proposar cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions a la Proposta de resolució notificada en 
data 21 de març de 2014. 
 
VII.  L’acord del Ple de l’ajuntament de 2 de juny de 2014, imposava a 
l’empresa contractista la sanció de 2.500 €. Aquest acord del Ple municipal fou 
notificat el 16 de juny de 2014. 
 
VIII. En relació amb les qüestions  formulades en el RECURS DE 
REPOSICIÓ pel recurrent cal oposar els següents raonaments: 

PRIMER. En relació amb les dues primeres qüestions al·legades pel recurrent, 
cal dir que en la proposta de resolució ja varen ser contestades i res nou 
aporta en aquest moment procedimental. 

SEGON. Respecte a la duració i a la caducitat del procediment sancionador 
al·legats per la part, aquesta Corporació manté que a tenor literal de l’article 
117.c del ROAS (Decret 179/1995 de 13 de juny)   d’article 42.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, així com  l’article 20.6 del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora  respectivament, el 
termini per resoldre l’expedient administratiu sancionador es de sis 
mesos, contràriament als tres mesos al·legats de contrari. 



 

 

 “Cuando transcurridos seis meses desde la iniciación no se haya resuelto el 
procedimiento, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece, 
sin perjuicio de las interrupciones por causa imputable al presunto infractor o 
cuando se sustancie un procedimiento penal con identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.”  

“El termini màxim per notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, tret 
que una norma amb rang de Llei estableixi un termini major o així vingui 
establert en una norma de rang comunitari .” 

 “Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la 
iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por 
causas imputables a los interesados o por la suspensión de procedimiento,.... 
se iniciará el cómputo de caducidad establecido en el artículo 43.3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.” 

La caducitat, com la projecció concreta de la garantia de seguretat jurídica, 
opera avui en tots els àmbits sancionadors de l’Administració i especialment 
en els procediments sancionadors en general. 
 
Això també s’infereix de la lectura de l’article 44.2 de la Llei 30/1992, tota 
vegada que la caducitat a què el mateix es refereix es produeix en els 
procediments iniciats d’ofici. I igualment es desprèn del que  disposa l’article  
42.3.a) a l’assenyalar que el termini màxim en què s’ha notificar la resolució 
expressa es comptarà, «en els procediments iniciats d’ofici, des de la data de 
l’acord d’iniciació».  
 
TERCER. Respecte al fons de l’assumpte en el qual el recurrent al·lega 
nul·litat o anul·labilitat de la resolució impugnada,( tal com ja s’havia avançat 
en la proposta i en resolució) aquesta part considera que en el present supòsit 
no es dóna cap de les circumstàncies tipificades en l’article 62 i 63 de la  Llei 
30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (LRJPAC). Ja que, al llarg de tota la 
instrucció del procediment administratiu sancionador s’ha donat audiència a 
l’interessat en dues ocasions (Decret d’inici i Proposta de resolució) s’han 
sol·licitat informes i s’ha motivat la resolució tal i com resta acreditat a 
l’expedient.  
 
D’acord amb les facultats que reconeix el 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, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 



 

 

 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per l’empresa 
contractista Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 
D) EXPEDIENT 686/2014-SVI 
 
Relació de fets 
 
I. En data 9 de febrer de 2014 es va dictar resolució d’aquesta Alcaldia, per la 
qual s’incoava procediment sancionador contra VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, SA, pels fets ocorreguts durant els dies del 
07/01/2014 al 31/01/2014, a tenor del contingut de l’informe emès pel cap del 
Servei de Manteniment i el tècnic responsable de Residus i Neteja de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en relació amb el compliment defectuós 
de la prestació objecte del contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, en data 11 de 
gener de 2010, de conformitat amb allò establert al propi contracte de data 11 
de gener de 2011, així com amb l’acord de modificacions del contracte amb 
data 2 de maig de 2012 i amb l’acord de modificació del contracte referent a la 
reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte amb data 18 de juliol 
de 2013. 
 
II. En data 4 de març de 2014, el Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicos Medioambientales, SA, va presentar escrit 
d’al·legacions a aquest Ajuntament contra el decret d’incoació del procediment 
sancionador de data 9 de febrer de 2014. 
 
III. En data 21 de març de 2014 es va notificar la Proposta de resolució del 
procediment administratiu sancionador iniciat contra l’empresa Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, atorgant-li un termini de 15 dies perquè 



 

 

formulés al·legacions i proposés proves en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
IV. Passat el termini establert per a presentar les al·legacions esmentades en 
el punt anterior, l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, no va 
formular cap al·legació ni va proposar cap prova en defensa dels seus drets o 
interessos. 
 
V. En data 2 de juny de 2014, el Ple de l’Ajuntament va resoldre el següent: 
 
“IMPOSAR a Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, la sanció de 2.500 Euros per cada un dels vuit  incompliments, ja 
que els fets denunciats són constitutius de “Falta lleu per treballs realitzats de 
forma defectuosa o que deixin restes de materials”, d’acord amb el Plec de 
clàusules administratives tècniques i particulars del contracte i l’Acord de 
modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 2 de maig de 2012, 
així com l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del preu del contracte, 
amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos. 
Realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012.” 
 
VI. En data 27 de juny de 2014, el Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, representant legal 
de l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, SA, va presentar RECURS 
DE REPOSICIÓ contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, 
en què al·lega el següent: 
 

- Primer. Modificació contractual. 
- Segon. Realització dels serveis. 
- Tercer. Caducitat del procediment sancionador. 
- Fons de l’assumpte. Nul·litat o anul·labilitat de la resolució impugnada. 

 
Fonaments de dret 
 
I. En relació amb les al·legacions formulades al Decret d’inici s’oposaven els 
següents raonaments: 
 
Primer. Respecte a les deficiències en la notificació al·legades per la part, 
aquesta Corporació manté que el Decret d’incoació de l’expedient 
administratiu sancionador, que es va dictar el 9 de febrer de 2014, fou notificat 
el 17 de febrer de 2014.  Per tant, hem de concloure que es va dictar i notificar 



 

 

l’acte administratiu en temps i forma, tal i com consta documentat a 
l’expedient. 
 
Segon. Tota la documentació aportada per la part al·legant està incorporada 
en l’expedient administratiu sancionador, incloent els informes del cap del 
Servei de Manteniment i del tècnic responsable de Residus i Neteja, 
acompanyats de les fotografies que constaten els incompliments reclamats de 
forma reiterativa; així com els informes de contestació a les incidències, 
firmats per la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx, cap de Serveis de Valoriza Servicos 
Medioambientales, SA. Aquesta part reitera que, tal com s’ha dit abans, 
aquests documents formen part de l’expedient administratiu sancionador.  
 
Convé ressaltar que les inspeccions realitzades pels responsables municipals 
es realitzen sobre un sector definit del municipi. Les fotografies aportades 
corresponen a carrers on es comprova la manca del peó responsable de la 
seva neteja manual, contràriament a la informació facilitada per l’empresa 
contractista mitjançant el comunicat de treball diari. Els tècnics municipals en 
el moment de fer les inspeccions tenen coneixement del recorregut i de la 
zona que ha de realitzar el peó i el que es més importat, es basen en un 
incompliment del servei prestat a tot el sector, justificant el fet amb una 
captació d’imatges justificatives i provatòries dels fets. 
 
Tercer. Cap de les infraccions imputades i qualificades com a lleus havien 
prescrit en la data de la incoació i notificació del decret d’inici de l’expedient 
administratiu sancionador en curs, al tenor literal de l’article 132.1 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener). 
 
En relació a la vulneració de drets fonamentals al·legats de contrari, aquesta 
Administració local manté el seu posicionament de que no procedeix declarar 
la prescripció i caducitat de les infraccions, tal i com s’ha expressat en el 
paràgraf anterior. Per tant, entenem que no s’ha vulnerat cap dret fonamental 
de la part. 
 
Respecte a la nul·litat de ple dret invocada de contrari, tal com ja s’ha avançat, 
aquesta part considera que en el present supòsit no es dóna cap de les 
circumstàncies tipificades en l’article 62 de la Llei 30/1992, de 28 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (LRJPAC). 
 
Quart. A la vista de l’anterior, adquireix especial rellevància el fet que el 
contractista no ha proposat la realització de cap prova en defensa dels seus 
interessos. Limitant-se a reproduir els mateixos arguments ja expressats en 



 

 

els seus escrits de contesta als incompliments reclamats. En aquest sentit i a 
criteri d’aquesta part, no sembla prova suficient per a desvirtuar els fets 
tipificats com a infracció, l’aportació del comunicat de treball realitzat pels 
propis treballadors de l’empresa. Donat que, en les fotografies realitzades pels 
tècnics municipals al finalitzar la jornada laboral no s’observen canvis en la 
neteja respecte a les realitzades a l’inici de cada jornada. Reiterant que les 
valoracions dels incompliments es basen en el servei prestat a tot el sector, 
justificant el fet, amb una captació d’imatges fotogràfiques justificatives i 
provatòries.  
 
Per fer l’anàlisi dels elements de forma i de fons que componen els pilars del 
pressupòsit de les infraccions imputades en el present expedient administratiu 
sancionador, un cop més, posem de relleu que el marc legal referenciat també 
té en compte l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en 
data de maig de 2012 i la reducció de l’abast dels serveis i del preu del 
contracte amb data 18 de juliol de 2013 i per tant tots els seus annexes 
corresponents que estipulen els serveis. 
 
Cinquè. Respecte a la invocació de la  Doctrina dels actes propis, la confiança 
legítima  i l’aquietament de l’Administració durant temps, efectuada per la part 
al·legant. Aquesta Corporació manté, que en cas moment ha dut a terme un 
comportament contradictori, ni ha conculcat la regla que decreta la 
inadmissibilitat de venire contra factum propi. El qual, troba el seu fonament 
darrer, en la protecció del que objectivament requereix la confiança que 
fundadament es pot haver dipositat en el comportament aliè, i la regla de la 
bona fe que imposa el deure de coherència.   
 
Aquesta doctrina dels actes propis juga un doble sentit, pel particular i per la 
pròpia Administració. Tot i així, a criteri d’aquesta part, la posició de 
l’Administració es més resistent a la força vinculant dels actes propis, tota 
vegada que no vincularà si l’actuació realitzada de contrari està incursa en 
il·legalitat, com és el cas que ens ocupa. Tal i com recull la nombrosa 
jurisprudència del Tribunal Suprem. 
 
Donat que, a criteri d’aquesta part, dita teoria només pot invocar-se en 
actuacions dintre de la legalitat, i no per reclamar l’extensió a casos que 
representarien la vulneració de l’Ordenament jurídic, com ocorreria en el 
present supòsit.  
 
II. De forma que atenint-se al contracte de gestió integrada del servei públic de 
neteja viària i recollida dels residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, en 
règim de concessió administrativa, subscrit entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la companyia Sufi, SA (actualment, Valoriza Servicios 
Medioambientales, SA), en data 11 de gener de 2010, i de conformitat amb 



 

 

allò establert al propi contracte de data 11 de gener de 2011, així com amb 
l’Acord de modificacions del contracte amb data 2 de maig de 2012 i l’Acord 
de modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte amb data 18 de juliol de 2013 i tots els seus annexos. 
 
Cal dir que, tot i les reduccions acordades per l’Ajuntament i l’empresa 
contractista, els serveis estipulats a l’oferta econòmica i Plec de Condicions 
tècniques que regeixen el contracte, i que defineixen els serveis a prestar per 
la concessionària, no han estat afectats per les variacions en lo referent als 
serveis a prestar els diumenges i festius, sinó que el gruix de la reducció 
afecta significativament als serveis estacionaris i reforços d’estiu.  
 
Tanmateix, els tècnics municipals són coneixedors de la possibilitat 
d’increment dels residus acumulats durant un cap de setmana amb el mínim 
de serveis estipulats contractualment, ponderant totes les circumstàncies. Tot i 
així, no  es pot justificar l’absència del servei i la precarietat dels treballs. 
Resultant d’especial importància per aquesta part el fet que els sectors han 
estat invariables durant tot el contracte, tant en dimensions com en recursos. 
 
III. Aquesta Corporació manté que s’ha realitzat defectuosament l’objecte del 
contracte i s’ha incomplert per part del contractista l’obligació d’adscriure a 
l’execució els mitjans suficients, incomplint els estàndards de qualitat exigits i 
acordats amb l’entitat local contractant, segons les partides incloses a la 
clàusula sisena, així com les obligacions contingudes en la clàusula primera, 
tercera de l’Acord de modificacions amb data 2 de maig de 2012.  Respecte a 
la modificació del contracte referent a la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu amb data 18 de juliol de 2013,  cal posar de manifest que tot i la reducció 
acordada per l’Ajuntament i l’empresa concessionària  els serveis estipulats a 
l’oferta econòmica i Plec de Condicions tècniques que regeixen el contracte, i 
que defineixen els serveis a prestar per la concessionària, no han sofert  
variacions en lo referent als serveis a prestar els diumenges i festius. 
Destacant que el gruix de la reducció afecta significativament als serveis 
estacionaris i reforços d’estiu. Tanmateix, els tècnics municipals són 
coneixedors de la possibilitat d’increment dels residus acumulats durant un 
cap de setmana amb el mínim de serveis estipulats contractualment, i per tant 
ponderen totes les circumstàncies.  
 
Juntament amb la detecció de serveis precaris que no són comunicats pels 
mateixos treballadors del servei (en el cas que es trobin fets o situacions 
contràries al bon estat de la neteja urbana que hagi anat observant en el seu 
itinerari i que no s’hagi pogut solucionar per ell mateix) als responsables 
municipals. 
 



 

 

IV. La competència per incoar l’expedient administratiu sancionador, atès 
l’establert als articles 127 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), en matèria 
de potestat sancionadora; al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la 
Generalitat de Catalunya; i supletòriament, al Reial Decret 1398/1993, de 4 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora, la competència per a la incoació dels expedients 
sancionadors en l’ordre municipal correspon a l’Alcaldia, en virtut del que 
disposa l’article 53.t) 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.  
 
Amb relació a la competència per resoldre s’ha d’atendre al tenor literal de 
l’article 212.8  del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la LCSP: “las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de 
contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese 
designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante 
deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 
abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.” 
 
Els fets imputats estan tipificats el punt 3 “Execució del contracte” del Plec de 
clàusules administratives particulars, en el seu apartat 10.1.2 estableix el 
compliment de les obligacions esmentades en el Plec i en les condicions 
tècniques, que constitueixen les pautes que cal seguir en l’execució del 
contracte. 
 
V. El punt 3 “Execució del Contracte” del Plec de clàusules administratives 
particulars, en el seu apartat 10.4.2.1 “Faltes”, s’estableix el quadre de 
sancions per incompliment o compliment de les obligacions contractuals, 
segons la gravetat dels fets en molt greus, greus o lleus. 
 
VI. Per a determinar l’import de la sanció s’han tingut en compte les 
circumstàncies concurrents.  
 
Pel que fa als criteris de graduació de les sancions, segons l’article 131 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, concorren els següents: 
 

- La naturalesa dels perjudicis causats són evidents, tal i com s’ha 
documentat en les fotografies realitzades en el moment de les 
inspeccions. 



 

 

- L’existència d’intencionalitat és clara i evident, atès que els fets són 
constatats pels tècnics municipals en reiterades ocasions. 

- La reincidència no es contempla en el present expedient administratiu 
sancionador, atès que en el darrer any no ha estat declarada ferma cap 
resolució per la mateixa infracció. 

 
Atès que l’empresa contractista no va aportar proves que desvirtuessin els 
fets, ja que els escrits i els comunicats de treball realitzats pels propis 
treballadors de Valoriza Servicios Medioambientales, SA, aquesta part els 
considera prova insuficient. Un cop feta la ponderació de totes les 
circumstàncies anteriors, correspon una sanció en el seu tram alt. 
 
VII. La Proposta de resolució fou notificada en data 21 de març de 2014. Atès 
que, l’empresa contractista no va presentar cap escrit d’al·legacions ni va 
proposar cap prova en defensa dels seus drets o interessos, dins el termini 
establert per a presentar al·legacions   
 
VIII. L’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014, imposava a 
l’empresa contractista la sanció de 2.500 Euros per cada un dels vuit  
incompliments, ja que els fets denunciats són constitutius de “Falta lleu per 
treballs realitzats de forma defectuosa o que deixin restes de materials”, 
d’acord amb el Plec de clàusules administratives tècniques i particulars del 
contracte i l’Acord de modificacions del contracte firmat entre les parts, en data 
2 de maig de 2012, així com l’Acord de la reducció de l’abast dels serveis i del 
preu del contracte, amb data 18 de juliol de 2013, i tots els seus annexos; 
realitzant defectuosament l’objecte del contracte i incomplint per part del 
contractista l’obligació d’adscriure a l’execució els mitjans suficients i els 
estàndards de qualitat exigits i acordats amb l’entitat local contractant, segons 
les partides incloses a la clàusula sisena, així com les obligacions contingudes 
en la clàusula primera i tercera de l’Acord de modificacions de data 2 de maig 
de 2012. 
 
Aquest acord del Ple  fou notificat a la part recurrent en data 16 de juny de 
2014. 
 
IX. En relació amb les qüestions  formulades en el RECURS DE 
REPOSICIÓ pel recurrent cal oposar els següents raonaments: 

PRIMER. En relació amb les dues primeres qüestions al·legades pel recurrent, 
cal dir que en la proposta de resolució ja varen ser contestades i res nou 
aporta en aquest moment procedimental. 

SEGON. Respecte a la duració i a la caducitat del procediment sancionador 
al·legats per la part, aquesta Corporació manté que a tenor literal de l’article 



 

 

117.c del ROAS (Decret 179/1995 de 13 de juny)   d’article 42.2 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, així com  l’article 20.6 del Reial Decret 
1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament estatal del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora  respectivament, el 
termini per resoldre l’expedient administratiu sancionador és de sis 
mesos, contràriament als tres mesos al·legats de contrari. 

 “Cuando transcurridos seis meses desde la iniciación no se haya resuelto el 
procedimiento, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad que establece, 
sin perjuicio de las interrupciones por causa imputable al presunto infractor o 
cuando se sustancie un procedimiento penal con identidad de sujeto, hecho y 
fundamento.” 

“El termini màxim per notificar la resolució no podrà excedir de sis mesos, tret 
que una norma amb rang de Llei estableixi un termini major o així vingui 
establert en una norma de rang comunitari.” 

 “Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la 
iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por 
causas imputables a los interesados o por la suspensión de procedimiento,.... 
se iniciará el cómputo de caducidad establecido en el artículo 43.3 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.” 

La caducitat, com la projecció concreta de la garantia de seguretat jurídica, 
opera avui en tots els àmbits sancionadors de l’Administració i especialment 
en els procediments sancionadors en general. 
 
Això també s’infereix de la lectura de l’article 44.2 de la Llei 30/1992, tota 
vegada que la caducitat a què el mateix es refereix es produeix en els 
procediments iniciats d’ofici. I igualment es desprèn del que disposa l’article  
42.3.a), a l’assenyalar que el termini màxim en què s’ha notificar la resolució 
expressa es comptarà, «en els procediments iniciats d’ofici, des de la data de 
l’acord d’iniciació».  
 
TERCER. Respecte al fons de l’assumpte en el qual el recurrent al·lega 
nul·litat o anul·labilitat de la resolució impugnada (tal com ja s’havia avançat 
en la proposta i en resolució), aquesta part considera que en el present 
supòsit no es dóna cap de les circumstàncies tipificades en l’article 62 i 63 de 
la  Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), ja que al llarg de 
tota la instrucció del procediment administratiu sancionador s’ha donat 
audiència a l’interessat en dues ocasions (Decret d’inici i Proposta de 



 

 

resolució) s’han sol·licitat informes i s’ha motivat la resolució tal i com resta 
acreditat a l’expedient. 
 
D’acord amb les facultats que reconeix el 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, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per l’empresa 
contractista Valoriza Servicios Medioambientales, SA, amb NIF número 
A2876069-2, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 2 de juny de 2014. 
 
SEGON. NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa contractista Valoriza 
Servicios Medioambientales, SA, fent-li saber els recursos que l’assisteixen.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de 
CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del 
Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
 
PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 

10. INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

CONTRA LA RESOLUCIÓ EMESA EL DIA 02.07.2014 PER LA 

DIRECCIÓ DEL SOC RELATIVA A L’INICI DE LA REVOCACIÓ 

PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA D’ACORD AMB 

L’ORDRE TRE/84/2010, EXPEDIENT PEOL/2010/0060. 
  
Relació de fets 
 
En la resolució de data 2 de juliol de 2014, emesa per la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, relativa a l’inici de revocació parcial de la subvenció 
atorgada, d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual 
s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris 
d’ocupació locals s’estableix: 
 
- En el punt 17 dels Fonaments de dret exposa que “Valorades les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en dates 30 de maig de 
2014 i revisada la informació econòmica que figura a l’expedient, no 



 

 

s’accepten ja que es comprova que no modifiquen la Resolució d’ inici de 
revocació parcial de la subvenció”. 
 
- En la part dispositiva resol el següent: 
 
“1. Iniciar, en virtut de l’article 97.9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, l’expedient de revocació parcial de la subvenció destinada a la 
contractació de treballadors/ores desocupats/ades per a la realització 
d’actuacions del Plans Extraordinari d’ocupació local i la formació obligatòria i 
transversal o professionalitzadora de cadascun/a dels/de les treballadors/ores 
contractats/ades, atorgada a l’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb NIF 
P0830800I, en la quantia de 61.469,21 euros “ 
“2. Reclamar, si escau, la quantitat de 61.469,21 euros, percebuda 
indegudament, més els interessos legals en la quantia de 1.246,23 euros” 
 
Fonaments de dret 
 
1. Informe del lletrat municipal, que s’adjunta, i que conclou la viabilitat jurídica 
de la interposició del recurs contenciós administratiu contra la resolució 
administrativa abans esmentada. 
 
2. Acord Plenari de 25.07.2011. 
 
3. Atès que l’article 551.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial determina que 
la representació i defensa dels ens locals correspondrà als lletrats que 
serveixin als seus serveis jurídics.  
 
4. Atès que cal procedir a l’adequada defensa dels interessos municipals i, de 
conformitat amb el que determina l’art. 21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 
“PRIMER. Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa el dia 02.07.2014 per la Direcció del SOC relativa a l’inici de la 
revocació parcial de la subvenció atorgada d’acord amb l’Ordre TRE/84/2010, 
expedient PEOL/2010/0060, per la qual s’estableixen les bases reguladores i 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals per a la 
realització de plans extraordinaris d’ocupació locals. 
  
SEGON. Designar el lletrat, Sr. MIQUEL ÀNGEL PIGEM DE LAS HERAS 
(Col·legiat 1.125 ICAMataró), per a que assumeixi la representació i la defensa 



 

 

jurídica de l’Ajuntament en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa 
s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució 
d’aquest procediment se’n puguin interposar.  
 
TERCER. L’import de la contractació atendrà als següents criteris un cop es 
determini la quantia del procediment: 
 
• Quantia del procediment fins a 6.000 €:  700 € 
• De 6.001 a 18.000 €: 1050 € 
• De 18.001 a 30.000 €:  1400 € 
• De 30.001 a 60.000 €:  1750 € 
• Més de 60.001 €:  2100 € 
• Procediments de quantia indeterminada: 1050 €.” 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
                      Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2), ICV (2) i el Sr. Francisco 

Álvarez = 21 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 
 

 CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ: 
 
 

11.  RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JGL 
DE 29.07.2014, DE COMPATIBILITAT DE LA TREBALLADORA 
AMB DNI 46743171Q. 

 
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de juliol de 
2014, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
I. El treballador d’aquest Ajuntament amb DNI núm. 46.793.171-Q, ha 

sol·licitat compatibilitzar el treball a l’administració com a professor de 
l’Escola i Conservatori Municipal de Música, amb l’exercici privat de músic, 
contractat per l’empresa Musicat per realitzar actuacions musicals 
esporàdiques en el període d’estiu, amb una dedicació variable. 

 
II. Aquest treballador està contractat al 67,38% de la jornada, el que 

representa una jornada setmanal de 25,27 hores, gaudint en l’actualitat 
d’una reducció de jornada per guarda legal, amb una jornada efectiva del 
44,92%, el que representa una jornada setmanal de 16,85 hores. 

 



 

 

III. ATESA la Llei 53/84, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques. 

 
IV. ATÈS que l’article 329.2 del Decret 214/90 indica que en cap cas la suma 

de jornades de l'activitat pública principal i de l'activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l'entitat local, 
incrementada en un 50%. 

 
V. ATÈS que, en qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball pel 

personal que s’inclou a la Llei, serà incompatible amb l’exercici d’algun 
càrrec, activitat o professió pública o privada que pugui impedir o 
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures, o comprometre la 
imparcialitat o independència del funcionari. 

 
VI. ATÈS que l’atribució de declaració de compatibilitats i incompatibilitats ha 

estat delegada pel Ple en la Junta de Govern. 
  
 
La Junta de Govern A C O R  D A 
  
“De conformitat amb els articles 1.3, 2, 12 i 13 de la Llei 53/84, declarar la 

compatibilitat al treballador amb DNI núm. 46.793.171-Q, per a l’exercici 
privat de músic, contractat per l’empresa Musicat per realitzar actuacions 
musicals esporàdiques en el període d’estiu, amb una dedicació màxima 
de 30,98 hores setmanals. 

 
En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot 

moment a l’acompliment del servei en aquesta Administració per part del 
treballador i dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin 
establir amb posterioritat a aquesta declaració de compatibilitat. 

 
Informar que l’incompliment del règim d’incompatibilitats es configura com a 

falta molt greu i que l’incompliment del deure de sol·licitud de compatibilitat 
està tipificat com a falta greu.” 

 
 

12. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DEL PERSONAL 
EVENTUAL DE L’AJUNTAMENT. 

 
Relació de fets 
 
1. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, introdueix un nou article 104.bis relatiu al personal 
eventual de les corporacions locals, establint un número màxim en funció del 



 

 

tram de població de cada municipi i prescriu en el seu apartat quatre que “el 
personal eventual al que se refiere los apartados anteriores tendrá que 
asignarse siempre a los servicios generales de las entidades locales en 
cuya plantilla aparezca consignado. Sólo excepcionalmente podrá 
asignarse, con carácter funcional, a otros de los servicios o 
departamentos de la estructura propia de la entidad local, si así lo 
reflejaran expresamente su reglamento orgánico”. 
 
2. És voluntat d’aquest Ajuntament regular, mitjançant la seva previsió 
expressa al Reglament Orgànic Municipal, aquesta assignació excepcional 
que permet la norma anteriorment mencionada, amb la finalitat de contribuir a 
una millor i més flexible gestió dels recursos humans de l’Ajuntament. 
 
3. Igualment l’esmentat precepte determina que les corporacions locals 
publicaran semestralment en la seu electrònica i al BOP el nombre dels llocs 
de treball reservats a personal eventual, i el president informarà al Ple 
trimestralment sobre el compliment del que determina l’article 104 esmentat. 
 
A aquest efecte, la denominació, característiques, retribució i adscripció actual 
del personal eventual de la corporació és la següent: 
 
� Auxiliar Administratiu de grup municipal. Retribució 897,17€ bruts mensuals, 

distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 
 
� Director dels Serveis Urbanístics i Territorials. Retribució 3.707,14€ bruts 

mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, més dietes per desplaçaments i 
carburant. Dedicació 37,5 hores setmanals. 

 
� Tècnica de Suport Administratiu de grup municipal. Retribució 2.999,72€ 

bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 37,5 hores 
setmanals. 

 
� Administrativa de grup municipal. Retribució 991,91€ bruts mensuals, 

distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Article 104. bis de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
 
2. Articles 22.2.d) i 49, de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL), que atribueixen competència al Ple per aprovar o modificar 
el Reglament Orgànic Municipal i el procediment a seguir. 
 



 

 

3. Article 47.2.f) de la LBRL, que estableix la necessitat que l’acord de 
modificació del ROM compti amb la majoria absoluta del número legal de 
membres de la corporació. L’Ajuntament, malgrat no compartir el contingut de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, i haver interposat un recurs en defensa 
de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional, reconeix que és una llei 
en vigor i aplicable i, en conseqüència, adopta l’acord següent: 
 
“PRIMER. Donar compte de la denominació, característiques, retribució i 
adscripció actual del personal eventual actualment al servei de la corporació: 
 
� Auxiliar Administratiu de grup municipal. Retribució 897,17 € bruts mensuals, 

distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 
 
� Director dels Serveis Urbanístics i Territorials. Retribució 3.707,14 € bruts 

mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any, més dietes per desplaçaments i 
carburant. Dedicació 37,5 hores setmanals. 

 
� Tècnica de Suport Administratiu de grup municipal. Retribució 2.999,72 € 

bruts mensuals, distribuïts en 14 pagues l’any. Dedicació 37,5 hores 
setmanals. 

 
� Administrativa de grup municipal. Retribució 991,91 € bruts mensuals, 

distribuïts en14 pagues l’any. Dedicació 17,5 hores setmanals. 
 
SEGON. Publicar semestralment en la seu electrònica i al BOP el nombre de 
llocs de treball reservats a personal eventual. A més, l’Alcaldia informarà 
trimestralment al Ple del compliment del que prescriu l’article 104-bis de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre.” 
 
 

12 BIS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 04.08.2014, 
RELATIU A DIVERSOS REQUERIMENTS A L’EMPRESA PARC 
DEL GARRAF ESPORT, AIE. 

 
S’acorda per unanimitat incloure aquest punt a l’ordre del dia: 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia de data 4 
d’agost de 2014, relatiu a diversos requeriments a l’empresa Parc del Garraf 
Esport, AIE, el qual es transcriu a continuació: 
 
Relació de fets 
 



 

 

Atès que el Ple de la corporació, de data 28 de juliol de 2014, va acordar la 
Intervenció total de les concessions dels equipaments del Complex Esportiu 
del Parc del Garraf i de l’Esportiu La Piscina. 
 
Atesa la necessitat de requerir la concessionària per a que determini un 
interlocutor vàlid d’entre el seu personal, per al correcte funcionament de la 
intervenció. Atesa la constància que en l’actualitat manca una estructura 
directiva suficient a les dues instal·lacions i una interlocució vàlida tant amb 
l’ajuntament com amb els treballadors.  
 
Atès que l’Ajuntament ha tingut notícies, per vies extra oficials, d’una 
suposada presentació de preconcurs de la concessionària, PARC DEL 
GARRAF, AIE, però que aquesta no ha estat comunicada formalment. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014, pel qual es delega a l’alcaldessa 
les facultats del Ple en relació amb les concessions. 
 
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.  
 
Per tot això, RESOLC : 
 
“PRIMER.- REQUERIR A PARC DEL GARRAF ESPORT, AIE, per tal que 
comuniqui a l’Ajuntament per via de l’interlocutor designat (Sr. Secretari de la 
corporació, Isidre Martí i Sardà), en un termini no superior a TRES (3) DIES, 
l’INTERLOCUTOR VÀLID DE L’EMPRESA, així com el seu suplent, amb qui 
s’hauran de realitzar les gestions necessàries per a dur a terme les tasques 
d’intervenció. 
 
Es requereix que tant l’interlocutor de l’empresa com el seu suplent tinguin 
poders de representació suficients i, per tant, capacitats directives i de decisió 
sobre els acords que s’hagin de prendre. 
 
En cas que no s’acompleixi amb aquest requeriment, s’entendrà que l’únic 
interlocutor vàlid de les concessions és el president del Consell 
d’Administració de la Federació Catalana de Bàsquet, com a component de la 
IAE que de facto està actuant com a interlocutor. 
 
SEGON.- REQUERIR A PARC DEL GARRAF ESPORT, IAE, per tal que 
notifiqui a l’Ajuntament, en un termini no superior a TRES (3) DIES, les 
PERSONES QUE ASSUMEIXEN LA CONDICIÓ DE GERENTS DE LES 
DUES INSTAL·LACIONS, segons s’estableix als Plecs i als organigrames 
enviats per la pròpia concessionària. 



 

 

 
TERCER.- REQUERIR A PARC DEL GARRAF ESPORT, AIE, per a que 
remeti la següent documentació a l’interlocutor de l’Ajuntament, en un termini 
màxim de SET (7) DIES: 
 
1)  Totalitat dels contractes subscrits i vigents, així com les seves eventuals 

modificacions, de la concessionària amb tercers (incloent els contractes 
laborals). 

2)  Nòmines de personal i resums de costos de personal de tots els mesos 
de l’exercici 2014 (incloent pagues, liquidacions i tots els documents 
relatius a acomiadaments). 

3)  Relació d’horaris i càrregues laborals de tot el personal adscrit a la 
concessió en l’actualitat. 

4)  Relació d’expedient de subrogació de la subcontracta de neteja. 
5)  Comptes anuals i informe d’auditoria de l’exercici 2014. 
6)  Certificat d’estar al corrent amb la Hisenda Pública. 
7)  Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social. 
8)  Documentació justificativa de l’ajornament de la Seguretat Social i els 

justificants dels pagaments dels ajornaments fins a l’actualitat. 
9)  Declaracions mensuals o trimestrals d’IRPF i d’IVA. 
10)  Model 347 o similar de l’exercici 2013 (en cas de modalitat mensual), 

també s’haurà d’aportar l’exercici 2014 fins a l’actualitat. 
11)  ISS exercici 2013. 
12)  Balanços de pèrdues i guanys mensuals i acumulats trimestrals i 

semestrals de l’exercici 2014 (fins a l’actualitat) de forma individualitzada 
per a cadascuna de les concessions i consolidada. 

13)  Balanços de sumes i saldos (grup 1 a grup 9) per mesos i acumulats 
trimestralment i semestralment de l’exercici 2014 fins a l’actualitat de 
forma individualitzada per a cadascuna de les concessions i consolidada. 

14)  Relació de factures de consums energètics (aigua, llum i gas), així com 
els contractes de subministrament d’aquestes despeses desglossat per a 
cada una de les concessions. 

15)  Relació d’extractes bancaris de la totalitat del comptes bancaris vigents i 
no vigents de l’AIE Parc del Garraf de l’1 de gener 2013 fins a l’actualitat. 

16)  Relació de majors dels comptes de caixa petita per cadascuna de les 
concessions i la documentació justificativa d’arqueigs d’aquestes de l’1 
de gener 2013 fins a l’actualitat. 

17)  Relació de moviments per targeta bancària per cadascuna de les 
concessions de l’1 de gener 2013 fins a l’actualitat. 

18)  Previsió plans d’ocupació a partir de setembre de cadascun dels serveis i 
espais esportius i la planificació dels horaris de personal i els volums 
d’hores de contractació de cadascuna de les persones, diferenciades per 
a noves contractacions no existents fins a la data o reincorporació de 



 

 

persones fixes discontínues o d’altres tipus ja amb relació anterior 
laboral. 

19)  Situació actual d’endeutament dels contractes de leasing, rènting i 
hipoteques o altres línies de finançament alienes a l’empresa. 

20)  Concreció proposta d’inversions reflectides en el pla de viabilitat i d’altres 
que l’empresa consideri oportunes per a la millora de l’explotació. 

21)  Estat actual d’abonaments amb recull d’altes, baixes i abonats actius 
generals i per tipologies de quotes amb visió per cadascuna de les 
concessions. 

22)  Estudi i control de rebuts retornats i recuperació d’aquests amb visió per 
cadascuna de les concessions. 

 
Aquesta documentació és necessària per a la correcta realització de l’encàrrec 
de l’Auditoria acordat pel Ple de la corporació de data 28 de juliol de 2014. 
 
QUART.- En compliment de l’acord novè de l’acord del Ple de data 28 de 
juliol, REQUERIR A PARC DEL GARRAF, AIE, per tal que CONVOQUI LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT, VIGILÀNCIA, ANÀLISI I CONTROL (CSVAC) 
en un termini no superior a UN (1) MES. 
 
CINQUÈ.- En compliment de l’acord setè de l’acord del Ple de data 28 de 
juliol, REQUERIR A PARC DEL GARRAF, AIE, per tal que procedeixi a la 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC EXECUTIU DE L’OBRA, en 
acompliment del Pla de Viabilitat, per a la instal·lació de les tres pistes de 
pàdel esmentades al citat acord, en un termini no superior a UN (1) MES. 
 
SISÈ.- REQUERIR A PARC DEL GARRAF, AIE, que procedeixi, en un 
termini no superior a TRES (3) DIES, a INFORMAR FORMALMENT, i 
justificar documentalment a l’Ajuntament de la data de la SOL·LICITUD DE 
PRECONCURS presentada, així com el jutjat al que ha estat repartit pel 
deganat, així com de qualsevol altra circumstància relativa a la citada 
sol·licitud. 
 
SETÈ.- REQUERIR A L’EMPRESA CONCESSIONÀRIA per a que INFORMI 
de manera immediata si es troba, o es pot trobar en un futur, en qualsevol de 
les circumstàncies que poder motivar la necessitat d’adoptar qualsevol mesura 
de gestió interna o sol·licitud judicial per tal de complir amb les obligacions i 
diligència d’un bon empresari i adoptar les mesures legalment previstes per 
superar la situació negativa creada o adoptar les mesures judicials oportunes. 
 
VUITÈ.- NOTIFICAR EL PRESENT ACORD a la concessionària.  
 
NOVÈ.- DONAR COMPTE DEL PRESENT ACORD al proper Ple de la 
Corporació.” 



 

 

 
 

Grup Municipal d’ICV 
 

13. MOCIÓ PER ESTUDIAR I REALITZAR UNA PROVA PILOT DE 
RECOLLIDA PORTA A PORTA AL NUCLI ANTIC DE LA CIUTAT 
DIGIRIDA A PERSONES AMB PROBLEMÀTICA DE MOBILITAT 
REDUÏDA I GENT GRAN. 

 
El Nucli Antic de Vilanova i la Geltrú es caracteritza per una estructura 
compacta amb un nucli de carrers estrets, amb un parc d’habitatges que no 
disposa d’ascensors i també d’una estructura poblacional d’edat d’un alt índex 
d’envelliment i de dependència important. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de diverses intervencions a la 
Geltrú o la iniciada el 2007 amb el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli 
Antic de Vilanova, ha revitalitzat i actualitzat aquesta àrea de la ciutat posant 
en valor la seva identitat i patrimoni històric, lluitant contra la degradació 
urbanístic i socioeconòmica i adequant-lo a les necessitats de la població 
resident; és a dir, millorant i adaptant les infraestructures i equipaments, 
incrementant l’atractiu com a lloc de residència, d’activitat econòmica i cultural, 
al servei dels veïns i, en general, de tota la població del municipi. 
 
A inici del 2013, el govern municipal va presentar un Programa de recollida 
selectiva de residus porta a porta, que havia d’implementar-se primer en un 
sector de la ciutat i progressivament a la resta.  Per falta de finançament el 
programa no s’ha desenvolupat. 
 
Aquest servei porta a porta, a més d’agumentar l’eficiència en la recollida de 
residus, hagués evitat els desplaçaments en els sectors del Nucli Antic que la 
gent gran i principalment aquelles persones que tenen mobilitat reduïda han 
de fer per dipositar en contenidors els residus domèstics. 
 
Considerant la problemàtica de la gent gran i de les persones amb mobilitat 
reduïda en els sectors del Nucli Antic, on gran part del parc d’habitatges no 
disposa d’ascensors i facilitats d’accessibilitat, el grup municipal d’ICV proposa 
al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Estudiar i realitzar una prova pilot de recollida porta a porta al Nucli 
Antic de la ciutat, dirigida a persones amb problemàtica de mobilitat reduïda o 
gent gran que ho sol·liciti i que en els seus habitatges tinguin excessives 



 

 

barreres arquitectòniques, no disposin d’ascensors o els seus habitatges es 
trobin a distància dels contenidors de recollida de residus. 
 
SEGON. La prova pilot s’implementarà a inicis del 2015.” 
 
Es retira la moció. 
 
 
 

14. MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ DEL MOLÍ DE MAR I 
ARRANJAMENT DELS JARDINS D’ENRIC GRANADOS. 

 
A la platja de la Farola es troben les restes del Molí de Mar, construït l’any 
1798 pel fuster i constructor de bombes i molins d’aigua, Francesc Terrés i 
Serra, de Sant Martí de Riudeperes.  El molí es va projectar per moldre farina, 
ajudat per la força motriu de les onades de mar.  El projecte no va prosperar i 
es va abandonar, restant una part de la construcció. 
 
L’enginy era a tocar de l’aigua.  A inicis de la dècada de 1960, l’acumulació de 
sorres a la platja com a conseqüència de la construcció del port, les restes van 
quedar apartades del mar i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va agençar 
l’indret, envoltat per un jardí, els jardins d’Enric Granados, el 1975. 
 
El Molí de Mar ha estat una de les estampes que han caracteritzat i identificat 
la façana marítima de Vilanova i la Geltrú. 
 
La zona on es situen el Molí de Mar i els jardins d’Enric Granados serveix 
d’aparcament de vehicles a la temporada estival; alguns d’ells aparquen, 
malgrat que els jardins són envoltats d’un ròdol de roques, sobre la gespa del 
jardí per aprofitar l’ombra de l’arbrat.  Malgrat que hi ha tres bancs, és freqüent 
trobar acampades sobre el jardí i fins i tot sota la volta del Molí de Mar; els 
mateixos jardins estan descuidats, i normalment plens de papers i bosses de 
plàstic.  No hi ha cap rètol indicador del monument, ni de jardí, ni reclamant 
respecte per l’indret. 
 
Atès que aquest Ajuntament, com tots els grups representats al Ple, han 
manifestat i manifesten la importància de la preservació del nostre patrimoni 
arquitectònic i identitat local. 
 
Atès que l’Inventari de Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental realitzat pel 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, a petició 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 2009 i 2010, recomana que en la 
revisió i adequació del Pla Especial i Catàleg de la nostra ciutat iniciat el 2010, 



 

 

tant les restes com els jardins tinguin una protecció de Bé de Protecció 
Urbanística, per tal de preservar-los i posar-los en valor. 
 
Atès que Vilanova i la Geltrú comptarà a partir del 2015 d’un nou espai turístic 
cultural, el Centre de Visitants i d’Interpretació del Mar EL FAR, al costat 
mateix del Molí de Mar i dels jardins d’Enric Granados, amb l’objectiu de 
dignificar l’espai del Far de Sant Cristòfol per convertir-lo en un nou recurs 
turístic, econòmic i cultural de la ciutat. 
 
El grup municipal d’ICV proposa al Ple: 
 
“Que de manera immediata es prenguin les mesures adequades per tal de 
preservar i dignificar el Molí de Mar i els jardins d’Enric Granados.” 
 
Es vota la moció amb la transacció proposada, la qual s’aprova per unanimitat 
dels presents (9 vots de CiU, 7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 
2 vots d’ICV i el vot del Sr. Francisco Álvarez). 
 
 
El text aprovat és el següent: 
 
“Que immediatament es prengui alguna mesura per tal de preservar i dignificar 
el Molí de Mar i els jardins d’Enric Granados.” 
  
 
 

15. MOCIÓ PER TENIR ACCÉS EN COMISSIÓ INFORMATIVA ALS 
INFORMES POLICIALS SOBRE ELS INCIDENTS POSTERIORS A 
UN ACTE ELECTORAL CELEBRAT EL PASSAT 21 DE MAIG A 
LA NOSTRA CIUTAT. 

 
Al Ple de 2 de juny de 2014, el grup municipal d’ICV va formular una pregunta 
sobre la valoració que feia el govern dels incidents posteriors a un acte 
electoral celebrat el passat 21 de maig a la nostra ciutat i que havien tingut un 
important ressò en els mitjans de comunicació de tot l’Estat.  En aquest Ple, el 
regidor de Salut, Convivència, Equitat i Seguretat i Protecció Ciutadana, 
Francesc Xavier Sánchez Vera, va manifestar que abans de formular cap 
valoració el govern municipal esperava els informes de la Policia Municipal i 
dels Mossos d’Esquadra que havia demanat. 
 
Al Ple de 7 de juliol i al del 28 de juliol, el grup municipal d’ICV va formular un 
mateix prec: que en Comissió Informativa els grups municipals tinguin accés a 
aquests informes que, segons va manifestar el regidor Francesc X. Sánchez, 
els tenia ja el govern municipal. 



 

 

 
Fins a la data d’avui el grup municipal d’ICV no coneix aquests informes 
policials.  Per això, aquest Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA: 
 

“Que els grups municipals tinguin accés en Comissió Informativa als informes 
policials sobre els incidents posteriors a un acte electoral celebrat el passat 21 
de maig de la nostra ciutat.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents (9 vots de CiU, 
7 vots del PSC, 2 vots del PP, 3 vots de la CUP, 2 vots d’ICV i el vot del Sr. 
Francisco Álvarez). 
 

 
Grup Municipal del PP 

 
16. MOCIÓ SOBRE L’EXHIBICIÓ DE SIMBOLOGIA POLÍTICA A LA 

FESTA MAJOR.  
 
La celebració de les dues darreres Festes Majors de la nostra ciutat han estat 
marcades per la presència a la via pública de simbologia política. Si bé la 
presència de simbologia política a edificis privats respon únicament i 
exclusivament a la voluntat del seu propietari o usuari d'expressar-se amb 
llibertat, fer-ho i tolerar-ho a la via pública no és una qüestió de llibertat 
d'expressió, ja que no respecta la pluralitat i diversitat de la societat vilanovina. 
 
Concretament, la presència de dues grans estelades al bell mig de la plaça de 
la Vila, on es celebren la major part dels actes de la Festa a la ciutat, 
incomoda molts ciutadans, els quals, com a vilanovins, tenen tot el dret de 
gaudir de la Festa, pensin com pensin. 
 
També la presència d'estelades a la façana principal de l'església de Sant 
Antoni, a la plaça de les Neus, una de les quals presideix l'acte més 
emblemàtic i institucional de la Festa, com és el Vot del Poble, és una mostra 
més de la manca de sensibilitat per la diversitat i pluralitat política del poble. 
Encara més, acabar l'acte amb el desplegament d'una nova estelada, no fa 
més que accentuar una certa voluntat d'apropiar-se dels actes. 
 
Es sol afirmar amb raó que la Festa Major és la festa del poble, doncs estaria 
bé que tot el poble, amb independència de les seves creences i 
reivindicacions polítiques, pogués gaudir de la Festa sense incomodar ningú. 
 



 

 

És per aquest motiu que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya 
proposa l’adopció del següent: 

ACORD 
 
“PRIMER. Demanar al govern municipal l'adopció de les mesures necessàries 
per evitar que en els espais públics en els que es desenvolupen actes de la 
Festa Major, s'instal·lin ensenyes no oficials de reivindicació política. 
 
SEGON. Instar el Govern municipal a dur a terme les accions necessàries per 
evitar que els actes institucionals de l'Ajuntament estiguin presidits per 
ensenyes no oficials de reivindicació política.” 
 
 
Es vota la moció, la qual es desestima, amb el resultat següent: 
 
 Vots a favor: PP (2) i Sr. Francisco Álvarez = 3 vots 
 Vots en contra: CIU (9), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 
 Abstencions: PSC = 7 vots 
 
 

17. MOCIÓ SOBRE LA TELEFONIA MÒBIL. 
 
La telefonia mòbil, en la seva vessant ja no només de veu, sinó també de 
dades, resulta cada dia més imprescindible per a la ciutadania, com ho 
demostra el nombre de línies contractades i el nombre de terminals, molts dels 
quals de darrera generació, que usen els ciutadans. 
 
Una ciutat costanera com la nostra, que durant l'any, però especialment durant 
l'estiu, rep milers de visitants, necessita disposar d'una xarxa de 
comunicacions mòbils més reforçada que el que seria normal per donar servei 
als residents. 
 
El Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya 
realitza cada any a les portes de l'estiu un estudi de la qualitat del servei de la 
telefonia (veu i dades) mòbil a les poblacions costaneres de Catalunya, en la 
que es posa en evidència la feblesa d'aquesta xarxa a la nostra ciutat, 
especialment per donar servei a les puntes de demanda que tenen lloc durant 
les temporades de major afluència de visitants. 
 
Avui, disposar de bones comunicacions mòbils, resulta essencial per aprofitar 
les oportunitats que es presenten; per exemple, cada dia són més esteses les 
aplicacions que permeten reservar taula en un restaurant, cercar la 
disponibilitat d'habitació en un hotel, cercar un apartament de lloguer o cercar 
botigues en el municipi en el que et trobes. Sense anar més lluny, el propi 



 

 

Ajuntament impulsa l'aplicació "Vilanova +", on s'ofereixen forces serveis a la 
nostra ciutat. 
 
Per tot això, a proposta del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya, 
aquest Ple de l’Ajuntament  

ACORDA: 
 
“Instar el Govern municipal a demanar als principals operadors de 
comunicacions electròniques mòbils, l'adopció de les mesures de 
desplegament de les xarxes necessàries per tal de donar el millor servei 
possible al conjunt de la ciutat.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CIU (9), PSC (7), PP (2), ICV (2) i Sr. Francisco 
    Álvarez = 21 vots 
  Abstencions: CUP = 3 vots 
 
 

URGÈNCIA 
 

17 BIS. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER REPROVAR 
L’ACTITUD DE LA REGIDORA ARIADNA LLORENS ENVERS 
ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE 
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I SERVEIS PERSONALS 
SECTORIALS. 

 
En l’actual organigrama municipal existeix una comissió informativa d’àrea 
anomenada “Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials”, en la 
qual es tracten temes municipals que afecten a qüestions relatives a 
l’educació i a la formació.  Per norma general aquesta comissió es reuneix una 
setmana abans de cada Ple per informar dels temes del seu àmbit que s’hi 
han d’aprovar, però també per anar informant la resta de grups dels temes de 
l’àrea. 
 
A partir del 7 de juliol hi ha hagut un Ple, que corresponia al mes d’agost, i el 
Ple d’avui 8 de setembre.  Això vol dir que calia convocar abans de cada Ple 
una reunió de la Comissió Informativa de cada àmbit per parlar dels temes 
que anaven a Ple.  El dia 28 d’agost, la presidenta de la Comissió de l’Àrea de 
Societat del Coneixement i Serveis Personals Sectorials, per via de la 
secretària, ens va informar: 
 



 

 

“En nom de la presidenta de l’àrea Sra. Ariadna Llorens i García, us 
informo que la propera Comissió Informativa que està prevista pel dilluns 
dia 1 de setembre, queda anul·lada, ja que a causa de les vacances no 
s’ha proposat cap tema a tractar, tot i això, si ho creieu convenient i algú 
li interessa tractar algun tema en concret ho proposeu i convocaríem la 
reunió.” 

 
Sorprenentment, la darrera setmana d’agost el nostre grup s’assabenta pel 
BOE que es va publicar el dia 23 d’agost, no pas per la pròpia regidora 
responsable, que hi havia la possibilitat que s’obrís un expedient de suspensió 
de les activitats de l’Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú i 
que es publicava un anunci en aquest butlletí perquè els interessats poguessin 
fer les al·legacions pertinents, ja que no se’ls havia pogut localitzar en cap 
altra adreça. 
 
Hem sabut aquesta setmana que el govern el dia 29 d’agost va ser conscient 
del problema i que el mateix dia 1 de setembre, el dia que havíem de fer la 
Comissió Informativa de l’Àrea i que s’havia suspès perquè “a causa de les 
vacances no s’ha proposat cap tema a tractar”, es va posar a corre-cuita a 
voler arranjar el problema fent un viatge a Madrid, que si les coses 
s’haguessin fet correctament ens haguéssim pogut evitar.  I el que és pitjor, 
que des del mes de desembre hi ha punts en el funcionament de l’EFAV que 
són qüestionats per part de l’agència avaluadora de les escoles aeronàutiques 
(AESA) i que no s’havien resolt satisfactòriament en les dates adequades per 
part de la direcció de l’EFAV.  Alguns d’aquests punts feien referència al 
nombre d’alumnat a les aules, al fet que no hi hagi prou professorat, a la 
qualitat dels exàmens, a la titulació per part del professorat, a l’estat de 
determinat material per fer pràctiques, al control d’assistència de l’alumnat, 
etc. 
 
Creiem que aquesta situació és suficient raó per donar-ne compte en una 
Comissió Informativa.  Se n’han fet dues d’ençà de la darrera inspecció feta al 
centre i un consell rector de l’IMET.  En cap d’ells s’ha mencionat cap 
d’aquests problemes. 
 
Creiem que aquesta manera d’actuar només és un menyspreu a la feina de 
seguiment dels membres de l’oposició a l’acció del govern i pot fer que la 
comissió informativa no pugui tractar cap tema dels que afecten a l’àrea de 
forma adequada.  D’altra banda, el nostre grup va fer un prec en el Ple de 7 de 
juliol perquè s’informés als membres de la Comissió sobre la campanya de 
suport a les famílies per a l’estalvi en material escolar i en la compra de llibres 
i encara és hora, avui que gairebé és a punt de començar el curs, que se 
n’informi. 
 



 

 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. Reprovar l’actitud de la regidora Ariadna Llorens, com a presidenta 
de la Comissió de l’Àrea de Societat del Coneixement i Serveis Personals 
Sectorials, per no haver traslladat la informació pertinent sobre la situació en 
la que es troba l’EFAV. 
 
SEGON. Reclamar al govern municipal el canvi d’actitud general en aquest 
tipus de situacions. 
 
TERCER. Instar el govern a convocar urgentment una Comissió Informativa 
extraordinària per parlar de: 
 

• Quina ha estat l’evolució de les negociacions amb l’Agència.  Quina és 
la situació actual i quin cost extra ha suposat i suposarà per a l’escola. 

• Quines són les mesures d’estalvi en l’adquisició de material i de llibres 
que s’han explicat als centres educatius escolars. 

• Quina és la situació de les matrícules en els diferents nivells educatius 
a l’inici del curs 2014-2015.” 

 
En primer lloc es vota la urgència de la moció, la qual s’aprova amb el resultat 
següent: 
 
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
  Vots a favor: PSC (7), CUP (3) i ICV (2) = 12 vots 
  Vots en contra: CIU (9) i Sr. Francisco Álvarez = 10 vots 
  Abstencions: PP = 2 vots 
 
Després es vota el contingut de la moció, amb la substitució de la paraula 
“Reprovar l’actitud...” per “Lamentar l’actitud...”, amb votació separada dels 
punts. 
 
VOTACIÓ PUNTS PRIMER I SEGON: 
 
  Vots a favor: PSC (7), PP (2), CUP (3) i ICV (2) = 14 vots 
  Vots en contra: CIU (9) i Sr. Francisco Álvarez = 10 vots 
 
VOTACIÓ PUNT TERCER: 
 
  S’aprova per unanimitat dels presents (24 vots a favor) 



 

 

 
El text aprovat és el següent: 
 
   
“PRIMER. Lamentar l’actitud de la regidora Ariadna Llorens, com a presidenta 
de la Comissió de l’Àrea de Societat del Coneixement i Serveis Personals 
Sectorials, per no haver traslladat la informació pertinent sobre la situació en 
la que es troba l’EFAV. 
 
SEGON. Reclamar al govern municipal el canvi d’actitud general en aquest 
tipus de situacions. 
 
TERCER. Instar el govern a convocar urgentment una Comissió Informativa 
extraordinària per parlar de: 
 

• Quina ha estat l’evolució de les negociacions amb l’Agència.  Quina és 
la situació actual i quin cost extra ha suposat i suposarà per a l’escola. 

• Quines són les mesures d’estalvi en l’adquisició de material i de llibres 
que s’han explicat als centres educatius escolars. 

• Quina és la situació de les matrícules en els diferents nivells educatius 
a l’inici del curs 2014-2015.” 

 
 
PREGUNTES 
 

 18.  PREGUNTA GRUP MUNICIPAL D’ICV 
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’ORDRE 
EMO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al 
desenvolupament local i convocatòria per a l’any 2014, amb l’objectiu de 
permetre a les entitats locals diagnosticar, planificar, programar, coordinar, 
comunicar, integrar i executar les mesures i el disseny d’accions específiques 
tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur, com sobre el teixit 
productiu local. 
 
S’ha acollit l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a aquesta convocatòria? 
Amb quins programes? 
 
 

 19.  PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DEL PP 
 
1. Sobre la instal·lació de fibra òptica a la ciutat. 
 



 

 

2. Sobre la col·laboració de l'Ajuntament en actes polítics. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 21:45 hores, de la qual s’estén la present acta que 
firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
 


