
 

 

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-02-11-2015/ 

 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
Acta núm. 13 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18:00 hores del dia 2 de novembre de 
2015, 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: 

 
GLÒRIA GARCÍA I PRIETO (CiU)  
ARIADNA LLORENS I GARCÍA (CiU) 
GERARD MARTÍ FIGUERAS I ALBÀ (CiU) 
JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN (CiU)  
BLANCA ALBÀ I PUJOL (CiU) 
JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ (PSC) 
TERESA LLORENS CARBONELL (PSC) 
GERARD LLOBET SÁNCHEZ (PSC) 
JOAN MARTORELL MASÓ (PSC) 
GISELA VARGAS REYES (PSC) 
JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT (CUP) 
RAIMON RÀFOLS FLORENCIANO (CUP) 
MARTA JOFRA SORA (CUP) 
JOSEP ASENSIO ALBÀ (CUP) 
BERTA BELASKOAIN COMAPOSADA (CUP) 
QUETI VINYALS I FLORENCIANO (ERC) 
JORDI MEDINA I ALSINA (ERC) 
OLGA ARNAU I SANABRA (ERC) 
ADELAIDA MOYA I TAULÉS (ERC)  
FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN (C’s) 
CARMEN REINA PADILLA (C’s) 
ENVER AZNAR MÉNDEZ (SOM VNG) 
DÉBORAH ZIMMERMAN MILEGUIR (SOM VNG) 
CARLOS REMACHA LÓPEZ (PP) 
 
 



 

 

SECRETARI GENERAL  
ISIDRE MARTÍ I SARDÀ 
 
INTERVENTOR GENERAL 
CÈSAR RODRÍGUEZ SOLÀ 

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Els punts de l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA 
  
 Secretaria General 
 
   1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple 

de l’Ajuntament de 5 d’octubre de 2015. 
 
 

JUNTA GENERAL DE VNG APARCAMENTS 
 
   2.   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la Junta General de 27 de 

juliol de 2015. 
   3.  Aprovació, si escau, del nomenament dels Auditors per als exercicis 

2015, 2016 i 2017 a Cortés y Asociados Auditores, SL.  
 
 

JUNTA GENERAL DE LA COMPANYIA D’AIGÜES 
 
   4.   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la Junta General de 27 de 

juliol de 2015.    
  5. Aprovació, si escau, del PAIF per a l’any 2016. 
 
 

JUNTA GENERAL DE PIVSAM 
 
   6.   Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la Junta General de 14 de 

setembre de 2015. 
   7. Nomenament dels auditors per als exercicis 2015, 2016 i 2017. 
   8. Venda de la nau B3 del sector de Santa Magdalena. 
   9. Renúncia de conseller i nomenament de nou conseller. 
 
 
 



 

 

DICTÀMENS: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
 ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
 Secretaria General 
 
 10. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació de determinats articles de 

l’Ordenança del Cementiri Municipal i aprovació del seu text refós. (Exp. 
336/2015-SEC) 

  
 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 
 Recursos Humans 
 
11. Convalidar el Decret de regidora delegada de 13.10.2015, de 

convocatòria per cobrir temporalment el lloc de treball de treballador 
social. (Exp. 481/2015-RH) 

12. Convalidar el Decret de regidora delegada de 09.10.2015, de 
convocatòria per cobrir temporalment el lloc de treball de conserge de 
Serveis Socials. (Exp. 472/2015-RH) 

 
 Intervenció 
 
13. Convalidar el Decret de l’Alcaldia de 22.09.2015, amb relació a l’IBI i la 

Taxa d’Escombraries corresponent al Cinema Bosc. (Exp. 371/2015-GES) 
14. Aprovació, si escau, de la modificació de les Ordenances Fiscals i de 

l’Ordenança reguladora dels Preus Públics municipals per a 2016. 
15. Bases reguladores per  a la concessió d’ajuts i subvencions relacionats 

amb els tributs locals. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 
 Participació 
 
16. Creació d’una comissió de seguiment del Projecte de la façana marítima. 

(Exp. 273/2015-PAR) 
 
 



 

 

 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
  
 Esports  
 
17. Aprovació, si escau, de l’atorgament d’una subvenció extraordinària per 

al Club de Futbol Vilanova i la Geltrú. (Exp. 232/2015-SUB) 
18. Convalidació, si escau, del Decret de l’Alcaldessa de data 01.10.2015, de 

pròrroga de la intervenció de la concessió del Parc del Garraf. (Exp. 
81/2015-ESP) 

 
 Serveis Socials 
 
19. Aprovació, si escau, de la contractació del servei d’aules d’estudi. (Exp. 

547/2015-SSO) 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 Llicències 
 
20. Aprovació definitiva, si escau, de l’Ordenança municipal per a la regulació 

específica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals i 
associacions de cànnabis.  (Exp. 267/2015-ACT) 

 
 Medi Ambient 
 
21. Aprovació, si escau, de l’acord de resolució de recurs de reposició 

d’expedient sancionador per infracció de l’Ordenança municipal de 
tinença d’animals domèstics de companyia. (Exp. 248/2014-UES) 

 
 

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 
 22. Designació dels representants municipals en el Consell General del 

Consorci Urbanístic pel desenvolupament de l’Eixample Nord i proposta 
de modificació d’Estatuts. (Exp. 235/2015-SEC) 

 
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 Secretaria General 
 
23. Donar compte del Decret de nomenament de representant municipal al 

Consorci de Comunicació Local.  (Exp. 235/2015-SEC) 



 

 

24. Donar compte dels Decrets de nomenament de representant municipal a 
la Creu Roja – Comitè Local de Vilanova i la Geltrú. (Exp. 303/2015-SEC) 

 
 Recursos Humans 
 
25. Donar compte del Decret de l’Alcaldia de 07.10.2015, de nomenament de 

personal eventual. (Exp. 448/2015-RH) 
 Tresoreria 
 
26. Donar compte de l’informe de Tresoreria referent al que disposa la Llei 

3/2004, de lluita contra la morositat, 3r. Trimestre 2015.  (Exp. 78/2015-
TRE) 

 
MOCIONS 

 
 Grup Municipal de SOM VNG 
 
27. Moció amb motiu de la marxa estatal contra la violència masclista. 
28. Moció per exigir una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge que 

garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència 
habitacional. 

29. Moció per dinamitzar l’activitat del Port de Vilanova i la Geltrú com un 
dels motors del creixement econòmic de la ciutat. 

 
 Grup Municipal de C’s 
 
30. Moció relativa al pagament del deute que té la Generalitat de Catalunya 

amb les farmàcies. 
31. Moció per a l’ampliació de gestions a l’OMIC. 
 
 Grup Municipal d’ERC 
 
32. Moció de suport a les entitats. 
33. Moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”. 
34. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures per la Iniciativa 

Legislativa Popular “La Rosa Verda”: proposició de Llei reguladora de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis. 

 
 Grup Municipal de la CUP 
 
35. Moció per la petició d’arxiu de la causa del cas Expert. 
36. Moció per l’acompliment del compromís adquirit al Pacte 

d’Alcaldes/esses l’any 2008 i per un Pla de Seguiment del PAES. 
 



 

 

 Grup Municipal de la CUP, amb el suport d’ERC i SOM VNG 
 
 37. Moció de suport als ciutadans imputats pel cas Montoro. 
 
 Grups Municipals del PSC, CIU i C’s, amb el suport de la CUP, ERC i 

SOM VNG 
 
38. Moció per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la 

catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials 
d’aquest mes d’octubre. 

 
  

PREGUNTES 
 
39. Pregunta de SOM VNG sobre la remunicipalització de les consergeries 

de les instal·lacions esportives municipals. 
40. Pregunta d’ERC sobre l’atenció al públic als museus de Vilanova i la 

Geltrú. 
41. Pregunta de la CUP sobre la contaminació del subsòl d’indrets de la vila. 

 
 
PRECS 

 
 
 

   1. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE 5 D’OCTUBRE DE 2015. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Ple esmentada per unanimitat dels presents, 
amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

JUNTA GENERAL DE VNG APARCAMENTS 
 

 
   2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 

JUNTA GENERAL DE 27 DE JULIOL DE 2015. 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Junta General esmentada per unanimitat 
dels presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots 
de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 



 

 

 
 
   3.  APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DELS AUDITORS 

PER ALS EXERCICIS 2015, 2016 I 2017 A CORTÉS Y 
ASOCIADOS AUDITORES, SL.  

 
Atès que el Consell d’Administració de la Societat va aprovar per unanimitat 
en el seu punt tercer en sessió celebrada el 1 d’octubre de 2015 proposar a 
la Junta el nomenament dels auditors CORTES Y ASOCIADOS SL per als 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
A proposta del Consell d’Administració de la Societat, aquesta Junta General 
acorda el nomenament dels auditors CORTÉS Y ASOCIADOS, SL, per als 
exercicis 2015, 2016 i 2017. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP(5), SOM VNG (2) i PP (1) 
    = 19 vots 
  Abstencions: ERC (4) i C’s (2) = 6 vots 
 
 

JUNTA GENERAL DE LA COMPANYIA D’AIGÜES 
 
 

  4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
JUNTA GENERAL DE 27 DE JULIOL DE 2015. 

 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Junta General esmentada per unanimitat 
dels presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots 
de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
  5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PAIF PER A L’ANY 2016. 
 

PROGRAMA I PRESSUPOST 2016 
 

ÍNDEX 
 
1.- Introducció 

2.- Programa anual d’actuació, inversions i finançament (PAIF) 

2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l’exercici  



 

 

2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica 

2.1.2.- Producció i Abastament d’aigua potable 

2.1.3.- Projectes i obres 

2.1.4.- Sanejament en baixa 

2.2.- Estat d’inversions reals i financeres a efectuar durant l’exercici  

2.2.1.- Antecedents 

2.2.2.- Pla d’inversions d’Abastament 

2.2.3.- Pla d’inversions de Sanejament 

2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions  

2.3.1.- Estat de la càrrega financera per inversions 

 2.3.2.- Altres càrregues financeres. 

2.4.- Relació d’objectius a assolir i rendes que s’espera que es generin 

 

3.- Estat de previsió de despeses i ingressos 

3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys 

 
 
1.- INTRODUCCIÓ 
 
La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú es va constituir el 10 de 
setembre de 2004, i va entrar en funcionament l’1 d’octubre de 2004, 
subrogant-se des del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua de Vilanova i la 
Geltrú. 

L’empresa, amb capital 100% municipal, va ser creada amb un capital social 
de 647.000 euros. El total de sumes destinades a reserves comptables al final 
de l’exercici de 2014, és de 646.103,10 euros, que inclouen els beneficis 
consignats als exercicis anteriors. 
 
Es presenta a la Junta General, un cop aprovat pel Consell d’Administració en 
data 26 d’octubre de 2015, aquest “Programa Anual d’Actuació, Inversions i 
Finançament”, estructurat amb els criteris adoptats el 1998, per tal d’adaptar-lo 
a les exigències del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, i concretament 
al que s’estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats 
Mercantils. 
 



 

 

 
2.- PROGRAMA ANUAL D’ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT 
(PAIF) 

 
2.1.- Memòria de les activitats a realitzar en l’exercici 
 
A continuació exposem les principals línies d’actuació i activitats que es 
preveu que l’empresa realitzi durant l’exercici 2016, classificades en quatre 
apartats: 

2.1.1.-  Gerència, Administració i Informàtica 
2.1.2.-  Producció i Abastament d’aigua potable 
2.1.3.-  Projectes i Obres 
2.1.4.-  Sanejament en baixa 

 
Amb posterioritat es detallen les inversions a realitzar i les fonts de 
finançament existents i noves per a la seva execució, finalitzant el programa 
amb el compte de pèrdues i guanys previst per a l’exercici. 
 
2.1.1.- Gerència, Administració i Informàtica 
 
Des del 28 de juny de 2007, els departaments de Gerència, Administració i 
Informàtica, estan ocupant les actuals oficines i seu de l’empresa al carrer 
Col·legi, 38, una vegada finalitzades les obres majors de rehabilitació i 
ampliació. Les oficines d’atenció al públic s’ubiquen a les mateixes 
dependències que aquests departaments. 
 
El departament de Informàtica, creat l’any 2006, va implantar al 2012 un nou 
programa informàtic de gestió del servei, que millora notablement les 
prestacions de l’anterior, pel que fa a requeriments de serveis telemàtics, 
gestions dels abonats via web, que inclouen la Oficina Virtual amb opcions de 
pagament i altres gestions de consulta i actualització de dades personals, així 
com la interacció amb nous mòduls informàtics de treball. 
 
Les previsions pel que fa al nombre d’abonats són un creixement de tres-cents 
cinquanta abonats amb contracte d’abastament per comptadors i una 
disminució de cent quaranta-tres abonats amb contracte d’abastament per 
aforament, que realitzaran el pas a comptador durant el 2016 i amb un 
creixement net de dos-cents set abonats.  
 
Aquestes xifres donen uns valors per al 2016 (previsió de la mitjana de les 
quatre facturacions trimestrals), de 30.753 abonats del servei d’abastament, 
dels quals 550 abonats seran per contracte amb aforament (1,8%) i 30.203 
abonats per contracte amb comptador (98,2%). 
 



 

 

2.1.1.1.- Tarifes d’abastament  
El subministrament d’aigua potable als abonats és la principal activitat i font 
econòmica de l’empresa. Per cobrir les despeses previstes del servei 
d’abastament es va aprovar al novembre de 2012 una proposta de tarifes 
d’abastament d’aigua, amb la creació d’un nou sistema tarifari per a consums 
domèstics i provisionals, consistent en la quota de servei i quatre blocs de 
subministrament, reduint el cabal dels trams, seguint els criteris dels blocs que 
utilitza l’Agència Catalana de l’Aigua i altres empreses de distribució. 
 
L’empresa Aigües Ter Llobregat ha previst un nou increment de l’1% del preu 
de venda d’aigua en alta sobre el ja vigent, a aplicar a partir de l’1 de gener de 
2016. 
 
De les diverses opcions estudiades, considerant el nou increment, però 
aplicant diversos ajustaments de les despeses, el Consell d’Administració, a la 
sessió del 26 d’octubre de 2015, va aprovar l’increment en un 5% de les 
tarifes d’abastament per comptador, tant a la quota de servei com al consum 
d’aigua i del 5% a les tarifes d’abastament per aforament, amb aplicació a l’1 
de gener de 2016. La proposta inclou l’aplicació del 5% a les tarifes de 
manteniment d’aforaments i de comptadors, i també a la resta de drets i taxes. 
 
2.1.1.2.- Tarifes de sanejament.  
Pel que fa al sanejament, es tracta de l’activitat secundària però important 
com a font econòmica, ja que cobreix prop del 20% del pressupost de 
l’exercici. Per cobrir les despeses previstes amb total equilibri pressupostari, 
pel servei de sanejament al pressupost de 2016, el Consell d’Administració, a 
la sessió del 26 d’octubre de 2015, va aprovar les tarifes de sanejament, per 
aplicació a l’1 de gener de 2016, amb increments del 5% a les quotes i als 
consums d’aigua per aforament i 5% a les quotes i als consums d’aigua per 
comptador, així com als drets d’escomeses. 
 
2.1.1.3.- Altres activitats. Projectes i Obres  
Les activitats desenvolupades pel departament de Projectes i Obres, també 
generen ingressos no tarifaris i despeses en volum a considerar, tot depenent 
de les obres de xarxes noves i altres activitats que puguin ser adjudicades o 
encarregades a la Companyia. Les previsions es fan en funció de les gestions 
realitzades i la viabilitat d’aconseguir l’execució de les obres esmentades . 
 
2.1.1.4.- Cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua 
El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 
la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 
 
La nova Llei 5/2012 de mesures fiscals i financeres, publicat al DOGC de 23 



 

 

de març de 2012, estableix a les empreses subministradores com a substituts 
del contribuent i al mateix temps crea uns nous impostos per a les empreses 
distribuïdores sobre l’aigua captada i sobre l’aigua no facturada.  

A través del cànon, els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis 
del cicle de l'aigua. El cànon té un fort component ecològic, i per això grava 
l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui 
produir. 

L’import previst a recaptar dels abonats a través del rebut de l’aigua i transferir 
a l’ACA per a l’any 2015 és de 2.532.000 euros, sense incloure l’IVA. Les 
previsions per al 2016, són de 2.563.000 euros. 

2.1.1.5.- Ajornament al rebut dels abonats de les despeses comunitàries 
pel canvi a comptador. 
 
La data prevista al Reglament Municipal d’Abastament d’Aigua per suprimir els 
aforaments fent el canvi a comptadors en termini voluntari va ser el 20 de 
gener de 2013. Tot i que s’han suprimit la gran majoria, actualment queden 
menys de 650 abonats amb aforament que per diversos motius encara no han 
fet el pas. 
 
Cal continuar oferint als abonats la línia d’ajornament de les despeses de les 
obres internes de les xarxes d’aigua als blocs d’habitatges comunitaris, 
repercutida als rebuts dels abonats, per fer que tots els subministraments per 
aforament que encara quedin es canviïn en el termini més breu possible. 
 
Aquesta línia d’actuació s’ha estat finançant amb un crèdit de 285.000 euros a 
tres anys, liquidat al juliol de 2014 i que no cal renovar per la considerable 
reducció en les peticions.  Les despeses de gestió d’aquest crèdit no tenen 
cap repercussió a la tarifa general, ja que són cobertes exclusivament pels 
abonats que opten per aquesta opció d’ajornament al rebut. 
 
2.1.1.6.- Personal 
No hi ha hagut altres modificacions de plantilla al 2015, tret de les promocions 
internes previstes al pressupost i que són les següents: 

• Una plaça d’especialista tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals, que 
ha estat coberta per personal amb categoria d’administratiu/va. 

• Una plaça d’administratiu/va que ha estat coberta per personal amb 
categoria d’auxiliar administratiu. 

Per a l’any 2016 no hi ha previsió de modificació de la plantilla, si bé s’han 
previst pressupostàriament les substitucions i les promocions internes 
següents: 



 

 

 
• S’ha previst la jubilació anticipada del director gerent i la seva 

substitució a finals del 2015, amb superposició del relleu durant els 
mesos de desembre i gener. 

• Una plaça d’especialista administratiu/va Cap de Grup d’Atenció al 
Públic, que previsiblement serà coberta per personal amb actual 
categoria d’administratiu/va. 

• Una plaça d’especialista administratiu/va comptable que previsiblement 
serà coberta per personal amb l’actual categoria d’administratiu/va 
comptable. 

• S’han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes 
vigents i l’aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la 
data.  

 
• S’ha previst l’increment salarial de l’1% i la recuperació de la part 

pendent de la paga extra de Nadal del 2012, i la recuperació de les 
aportacions als plans de pensions del personal, que ha contemplat la 
normativa estatal recent. 

 
2.1.2.- Producció i Abastament d’aigua potable  
 
El departament de Producció és l’encarregat de la captació de l’aigua, 
potabilització, i distribució fins a les escomeses individuals dels abonats per a 
consum humà. 
 
2.1.2.1.- Venda d’aigua de consum humà 
La venda d’aigua de consum humà després de les importants disminucions de 
la demanda efectuades al 2013, i la menor reducció produïda al 2014; al 2015 
tendeix a l’estabilitat amb un lleuger repunt, respecte dels valors previstos al 
PAIF 2015. 
 
La previsió de venda d’aigua per al 2016, en volum és d’un creixement dels 
cabals del 0,5% respecte al 2015, tot comptant amb la reducció de la 
demanda per als subministraments amb consums per aforament que facin el 
canvi a comptador.    
 
Per aconseguir l’equilibri pressupostari a partir de l’1 de gener de 2016, el 
Consell d’Administració el 26 d’octubre de 2015, va aprovar l’increment de les 
tarifes d’abastament per comptador en un 5% a la quota de servei i al consum 
d’aigua, així com les tarifes d’abastament per aforament en un 5%. 
 
2.1.2.2.- Compra d’aigua de consum humà en alta 



 

 

La previsió de compra d’aigua en alta per a l’any 2016 s’ha fet sobre l’evolució 
de la que hi ha hagut durant l’any 2015, amb un criteri de mantenir el 
rendiment del present any de la xarxa, en base a la disponibilitat d’aigua 
d’ATLL a la totalitat de les zones de la ciutat, com ja es dóna des de l’estiu del 
2009.  
 
La compra d’aigua al 2016 es farà al subministrador en alta en funció de la 
disponibilitat de cabals propis de qualitat equivalent i l’accessibilitat d’aquesta 
aigua a les xarxes de distribució, amb els valors en volum de 94,2% a ATLL, i 
la resta, 5,8% amb recursos propis de la Companyia.  
 
2.1.2.3.- Canvis d’aforament a comptadors 
Tot i que la situació econòmica no afavoreix el programa, hi ha previstes les 
següents actuacions per continuar amb el ritme imposat al canvi d’aforament a 
comptadors per aconseguir la supressió definitiva a curt termini:  
 

• Continuació de l’ajornament de les despeses de l’obra pel canvi a 
comptadors a les comunitats de veïns que ho necessitin, amb la 
repercussió als rebuts d’aigua, sempre en funció de les disponibilitats 
econòmiques de l’empresa i que, estudiades les condicions, sigui 
viable. Aquesta opció va notablement de baixa. 

 
• Es preveu una reducció en l’oferta al 2015, i una estabilitat en la 

demanda d’ajornaments al 2016. La previsió és que continuaran les 
operacions de canvi de contractació de 143 abonats amb contracte 
d’abastament per aforament que realitzaran el pas a comptador durant 
el 2016.  

 
• Es preveu un creixement addicional amb comptadors per a noves altes 

de 207 abonats. Aquest creixement no ve principalment motivat per les 
noves construccions, sinó per la descoberta d’abonats de baixa que 
aprofiten l’aigua comunitària. 

 
2.1.2.4.- Personal 
No hi ha hagut altres modificacions de plantilla al 2015, tret de les promocions 
internes previstes al pressupost i que són les següents: 
 

• Dues places d’oficial d’obres i instal·lacions, cobertes per personal amb 
l’actual categoria d’operari especialista. 

Per a l’any 2016 no hi ha previsió de modificació de la plantilla, si bé s’han 
previst pressupostàriament les promocions internes següents: 
 



 

 

• Dues places d’oficial d’obres i instal·lacions que, previsiblement, seran 
cobertes per personal amb l’actual categoria d’operari especialista. 

S’han previst al pressupost les despeses de la resta dels contractes vigents i 
l’aplicació de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data.  
 
S’ha previst l’increment salarial de l’1% i la recuperació de la part pendent de 
la paga extra de Nadal del 2012, i la recuperació de les aportacions als plans 
de pensions del personal, que ha contemplat la normativa estatal recent. 
 
2.1.2.5.- Obres, Serveis i Subministraments contractats 
Durant el 2015, el Consell d’Administració ha adjudicat els següents 
contractes: 
 
Les obres de les escomeses d’abastament i de clavegueram i actuacions 
similars en carrers a l’empresa ANFOR 2011, SL, a partir de juny de 2015, en 
contracte per un any prorrogable per un altre, amb un import de 223.371,18 
euros anuals. 
 
Les obres de millora de les xarxes d’aigua del sector del Barri de Mar, 
previstes al pressupost d’inversions de 2015, per import de 169.029,18 euros, 
es troben en exposició al públic del projecte i pendents de licitació de les 
segregacions del mateix que segueixen:  
 

• Obra civil del projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del 
barri de Mar, per import de 91.962,22 euros.  

• Subministrament de materials del projecte de renovació de xarxes 
d’abastament d’aigua del Barri de Mar, per import de 42.534,64 euros.  

• Mà d’obra de muntatge del projecte de renovació de xarxes 
d’abastament d’aigua del Barri de Mar, per import de 34.532,32 euros.  

• El contracte de préstec amb Catalunya Caixa de 20 de maig de 2015, 
per import de 172.060 € per finançament d’inversions de l’any 2015. 

• El subministrament d’energia elèctrica està contractat a ENDESA per 
adhesió al Conveni Marc juntament amb l’ajuntament, segons 
adjudicació a partir de juny de 2015. L’import de compra d’energia 
elèctrica previst per al 2016 és de 70.040 euros anuals. 

• El subministrament de comptadors d’aigua dels abonats per un any, 
prorrogable per un altre, es troba pendent de licitació per procediment 
negociat durant els propers mesos. L’import previst de licitació és de 
37.982,36 euros anuals. 

• El contracte amb BS Sabadell Rènting, el rènting d’un vehicle NISSAN 
model NV-200, tipus FURGO CONFORT, 1,5DCI 90 CV, color BLANC, 



 

 

amb 5 portes, amb mampara de reixeta, baca porta càrregues i 
muntatge, per a un total de 50.000 Km i 60 mesos, per un import 
mensual 305,76 euros. 

Tots aquests contractes d’obres, serveis i subministraments són supervisats 
pel personal del departament. 
 
2.1.2.- Projectes i Obres  
 
El Departament de Projectes i Obres realitzarà la supervisió dels projectes de 
noves xarxes o d’ampliacions i la seva execució, amb mitjans propis o 
subcontractats, i recepció per part de l’empresa.  
 
El Departament, amb acord al Departament de Producció, treballarà en nous 
projectes de millores de la xarxa existent de distribució i en la seva execució. 
També en els projectes i avantprojectes de millores de xarxa en alta amb 
previsions de creixement de la ciutat amb noves urbanitzacions i en la 
conseqüent execució. 
 
Al mateix temps es realitzaran els pressupostos i ofertes de les noves xarxes 
als contractistes adjudicataris de les urbanitzacions amb l’objectiu de realitzar-
los per mitjans propis o amb subcontractacions. 
 
2.1.3.1.-  Pla Director d’Abastament 
Actualment es disposa d’un Pla Director d’Abastament elaborat l’any 2003, 
amb l’objectiu principal d’adaptar les xarxes de distribució al nou 
subministrament d’aigua en alta procedent d’Abrera i pels canvis dels cabals 
de consum a través de comptadors.  
 
Dins de les tasques del departament està en marxa la renovació i actualització 
del Pla Director d’Abastament, amb previsió de lliurament i aprovació a finals 
de 2015. 
 
2.1.3.2.- Nous projectes 
El Departament de Projectes i Obres té en fase d’execució diversos projectes 
de xarxes noves, millores o ampliacions. S’han redactat diversos projectes a 
l’espera d’execució derivats de particulars o afeccions a la xarxa. Un exemple 
és la incorporació a la xarxa de la companyia del sector del Pou General a 
Sant Joan, alimentat actualment per un pou. 
 
Dins de l’any vinent s’ha fet la previsió per la supervisió dels projectes de la 
xarxa d’abastament del polígon Sant Jordi, inclosos dins l’”Informe en relació 
amb la recepció i ús públic de la urbanització del Polígon Residencial Sant 
Jordi I”. També es preveu la nova xarxa pel subministrament a les Caves 
Jaume Serra. 



 

 

 
2.1.3.3.- Nous projectes d’inversió 
El Departament també treballarà en nous projectes de millores de la xarxa 
existent de distribució, i altres corresponents a obres renovació de xarxes per 
canvi d’aforament a comptadors, per zonificació dels sectors de la ciutat per 
disposar de pressió definitiva a la totalitat dels sectors, així com altres de 
menor envergadura.  
 
En aquest sentit treballa en els projectes corresponents a obres renovació de 
xarxes per zonificació dels sectors de la ciutat, i per canvi d’aforament a 
comptadors. 
 
També es realitzaran treballs sobre projectes i avantprojectes de millores de 
xarxa en alta, amb previsions del creixement de la ciutat amb noves 
urbanitzacions. L’execució de les obres de millores objecte del pressupost 
d’inversions no es comptabilitzen juntament amb el pressupost ordinari.  
 
Els principals projectes previstos en aquesta línia són: renovació de la xarxa al 
sector d’Anselm Clavé i substitució de la coberta del Dipòsit 1. 
 
En col·laboració amb el Departament de Producció es realitzen tasques de 
seguiment i control de la microsectorització, que actualment està en fase 
d’expansió. 
 
2.1.3.4.- Altres 
Dins d’aquest apartat s’inclouen altres actuacions, com estudis, informes, 
convenis, diagnosis, plans directors, etc., que pel volum previst a executar no 
tenen de moment consideració per un apartat propi. 
 
S’està treballant conjuntament amb altres departaments en la realització, 
actualització i manteniment del Sistema d’Informació Geogràfic (SIG) associat 
a la Xarxa de la Companyia.  
 
2.1.3.5.- Personal 
Durant l’any 2015 no s’han produït modificacions de plantilla al Departament 
de Projectes i Obres. Per a l’any 2016 no hi ha previsió de modificació de la 
plantilla, si bé s’ha previst pressupostàriament la promoció interna següent: 
 

• Una plaça d’especialista de projectes i obres, que previsiblement serà 
coberta per personal amb l’actual categoria d’oficial de projectes i 
obres. 

S’han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l’aplicació 
de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data. 
 



 

 

S’ha previst l’increment salarial de l’1% i la recuperació de la part pendent de 
la paga extra de Nadal del 2012, i la recuperació de les aportacions als plans 
de pensions del personal, que ha contemplat la normativa estatal recent. 
 
2.1.4.- Sanejament en baixa 
 
El 2 de maig de 2005 el Ple municipal va fer l’encàrrec a la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, de la gestió de les xarxes de sanejament en 
baixa de la ciutat i les escomeses noves de sanejament. 

La gestió va implicar la creació del nou Departament de Sanejament en Baixa 
i la contractació d’un cap del Departament de Sanejament i de dos oficials 
vigilants d’obres i serveis. Posteriorment, al 2008, es va contractar un tercer 
vigilant d’obres i serveis. 
 
2.1.4.1.- Pla Director de Clavegueram 
El desenvolupament del nou Pla Director de Clavegueram de Vilanova i la 
Geltrú, aprovat al 2009, marca l’estratègia més idònia en les tasques 
d’informació dels projectes de noves urbanitzacions, així com de la realització i 
direcció dels nous projectes que es proposin. 
 
2.1.4.2.- Personal 
Durant l’any 2015 no s’han produït modificacions de plantilla al Departament 
de Sanejament. Per a l’any 2016 no hi ha previsió de modificació de la 
plantilla, si bé s’ha previst pressupostàriament la promoció interna següent: 
 

• Una plaça d’especialista de sanejament que, previsiblement, serà 
coberta per personal amb l’actual categoria d’oficial d’obres i serveis. 

S’han previst al pressupost les despeses dels contractes vigents i l’aplicació 
de les normatives fiscals i econòmiques vigents a la data. 
 
S’ha previst l’increment salarial de l’1% i la recuperació de la part pendent de 
la paga extra de Nadal del 2012, que ha contemplat la normativa estatal 
recent. 
 
2.1.4.3.- Serveis contractats 
Durant el 2015, el Consell d’Administració ha adjudicat els següents 
contractes: 
 

• Les obres de les escomeses d’abastament i de clavegueram i 
actuacions similars en carrers a l’empresa ANFOR 2011, SL, a partir de 
juny de 2015, amb contracte per un any prorrogable per un altre, per un 
import de 223.371,18 euros anuals. 



 

 

• El servei de neteja de les xarxes públiques de clavegueram a l’empresa 
CORPORACION CLD, SA, a partir de febrer de 2015, amb contracte de 
dos anys prorrogable per uns altres dos, per un import de 140.886,33 
euros anuals. 

Una vegada lliurat el Pla Director de Clavegueram s’ha passat per tràmit 
d’aprovació a l’Ajuntament, i ja s’utilitza la seva informació i el seu anàlisi per 
determinar la planificació futura de les inversions del servei. 
 

• Durant el 2015 el Consell d’Administració ha adjudicat a l’empresa 
Anfor 2011, SL, el contracte de les obres d’escomeses de clavegueram 
i obra civil de manteniment de la xarxa de clavegueram, per un any 
prorrogable per un altre.  

• Els serveis de tractaments sanitaris de plagues, a les zones 
responsabilitat del servei, com són els col·lectors i instal·lacions 
annexes, tant de rosegadors, com d’insectes, com les paneroles i els 
mosquits tigre, es continuen realitzant per mitjà de les empreses 
subcontractades. 

 
Tots aquests contractes de serveis i obres són supervisades pel personal del 
departament. 
 
Totes les despeses previstes per a tots aquests conceptes i diferents 
departaments, estan degudament incloses als comptes d’aquest document. 
 
Per cobrir les despeses d’aquest servei l’Ajuntament té establertes unes tarifes 
per manteniment de clavegueram i per noves escomeses de clavegueram i 
inspeccions amb càmera de vídeo, que constituiran els ingressos de l’empresa 
per sanejament.  
 
Per aconseguir un pressupost equilibrat del servei de sanejament al 2016, el 
Consell d’Administració, a la sessió del 26 d’octubre de 2015, va aprovar les 
tarifes de sanejament, per aplicació a l’1 de gener de 2016, amb increments 
del 5% a les quotes i als consums d’aigua per aforament i 5% a les quotes i 
als consums d’aigua per comptador. 
 
2.2.- Estat d’inversions reals i financeres a efectuar durant l’exercici 

2.2.1.- Antecedents 
 
La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, 
va començar les activitat com a nova empresa l’1 d’octubre de 2004. 



 

 

Com a hereva del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua, ha de portar a 
terme els mateixos serveis i cal que executi els Plans Anuals d’Inversions que 
calguin per adquirir actius nous o renovar els existents. 

En aquest sentit, i en aplicació del Pla de Millores del Servei que es va 
començar als pressupostos d’inversions del Servei Municipal de 2002-2004, i 
continuant amb el Pla d’Inversions de la Companyia d’Aigües del 2005, es 
contemplava l’actualització de diverses xarxes, entre elles les més antigues i 
les que empitjoren el rendiment, així com aquelles que per les seves 
característiques no es poden adaptar als nous requeriments del servei.  

Durant el període 2006-2008, es van realitzar les obres per adaptar les xarxes 
principals de distribució d’aigua als nous requeriments de creixement 
urbanístic, amb l’execució dels nous projectes d’ampliació i millora per tal de 
portar la distribució d’aigua potable fins a polígons d’habitatges de la 
Carrerada, Solicrup 1 i 2 i la Muntanyeta i la posada en servei de les cambres 
reguladores de pressió del sector nord de la ciutat. 

L’execució per la via d’emergència amb motiu de la sequera, de la connexió 
d’Aigües Ter Llobregat amb Cubelles, que va donar peu a les connexions al 
dipòsit número 1 i de Santa Maria, va permetre que des de l’estiu de 2009 es 
disposi d’aigua d’Abrera i de recursos alternatius a la zona oest de la ciutat. 

La construcció al 2009, d’una línia de distribució fins a la parcel·la municipal 
del repartidor (al costat del càmping Vilanova Park), ha permès l’abastament 
d’aigua potable en condicions, d’aquest complex turístic i en el futur de les 
noves zones de creixement urbanístic del seu voltant de la zona nord del nucli 
urbà. 

Els anys 2011 al 2014 s’ha reduït l’activitat de renovació de les xarxes en no 
disposar fins a l’actualitat de l’adient finançament bancari del pla d’inversió 
previst. En aquest període, per als sectors que passen a pressió definitiva pel 
canvi d’aforament a comptador, s’han realitzat les renovacions de vàlvules i de 
diverses xarxes d’abastament, renovació de diverses xarxes de sanejament, 
millores en dipòsits, nous equips i programa informàtic, amb una sèrie de 
propostes, encaminades a aconseguir la millora del sistema i l’augment en el 
rendiment de les xarxes, a base de reduir l’aigua no comptabilitzada i 
potenciar el pas d’aforament a comptadors.  

Passat l’any 2013, una vegada acabat el termini voluntari, es varen suprimir 
les subvencions pel pas a comptadors.  

Durant el període 2013-2014, s’han reduït les inversions davant la 
problemàtica financera bancària de manera que es pugui assolir el 
finançament exclusivament amb mitjans propis. Per això s’han mantingut les 
actuacions  imprescindibles en millores en dipòsits i altres instal·lacions, nous 
equips informàtics, millora del sistema i l’augment en el rendiment de les 
xarxes. 



 

 

Per a l’any 2015, s’han adaptat les inversions al finançament dels crèdits 
aconseguits i els mitjans propis. Per això, dins de l’exercici està prevista la 
renovació de la xarxa del Barri de la Marina per tal de poder disposar de 
pressió definitiva, la millora del sistema i l’augment en el rendiment de les 
xarxes, al temps que es mantenen les actuacions en renovació de mitjans 
informàtics. 

Per a l’any 2016, s’han adaptat les previsions d’inversió mantenint els 
principals projectes espaiats en el temps, de manera que es pugui assolir el 
finançament adient amb els crèdits previstos i els mitjans propis. Dins de 
l’exercici es preveu l’execució de la renovació i millores de la xarxa del sector 
d’Anselm Clavé i també es mantenen les actuacions en millores en dipòsits i 
altres instal·lacions, nous equips informàtics, amb una sèrie de propostes 
encaminades a aconseguir la millora del sistema, l’increment dels abonats 
amb accés a la pressió definitiva i l’augment en el rendiment de les xarxes. 
 

2.2.2.- Pla d’inversions d’abastament 

Durant l’execució del Pla per a l’any 2016 es preveuen les següents 
actuacions: 

Xarxes de distribució: 
Renovació de vàlvules per optimitzar la sectorització. 
Renovació i millora de la xarxa del sector d’Anselm Clavé. 
Renovació i millora de petites xarxes de varis sectors. 

Dipòsits i mines:  
Millores a l’estructura i coberta del dipòsit numero 1. 
Millores de seguretat a la mina Príncipe Alfonso.  

Instal·lacions diverses:  
Equips de control i comptadors per sectors per millora del rendiment de 
xarxa. 
Sistema de seguretat i alarmes a instal·lacions disseminades. 

Informàtica:  
Renovació de servidor i PCs, millores a la web de transparència i accés 
públic a la informació. 

 

2.2.2.1.- Detall econòmic del pla d’inversions d’abastament 

El detall econòmic del pla d’inversions d’abastament de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, esmentat, es detalla a 
continuació amb l’avaluació en euros: 

 



 

 

Compra de materials, contractació de maquinària d’obra civil i mà 
d’obra, per renovació de vàlvules per optimitzar la sectorització de les 
xarxes. 

Compra de materials, contractació de maquinària d’obra civil i mà 
d’obra, per renovació i millora de la xarxa del sector d’Anselm Clavé. 

Compra de materials, contractació de maquinària d’obra civil i mà 
d’obra, renovació i millora de petites xarxes de varis sectors. 

282.110 € 

Compra de materials, contractació de maquinària d’obra civil i mà 
d’obra, per obres millores a l’estructura i coberta del dipòsit numero 1. 
Compra de materials, contractació de maquinària d’obra civil i mà 
d’obra, per millores de seguretat a la mina Príncipe Alfonso.  

56.150 € 

Compra de materials i mà d’obra, per implantació d’equips de control i 
comptadors per sectors per millora del rendiment de xarxa. 

Compra de materials i mà d’obra, per implantació de sistema de 
seguretat i alarmes a instal·lacions disseminades. 

23.490 € 

Renovació d’un servidor i de PCs, millores a la web de transparència i 
accés públic a la informació.  

16.115 € 

Total Pla d’inversió d’abastament de l’any 2016 377.865 € 

 

 

2.2.3.- Pla d’inversions de sanejament 

El Departament de Sanejament per a la planificació i l’execució d’inversions, 
disposa del Pla Director de Clavegueram el qual, una vegada ha estat 
elaborat, marca les pautes de les principals actuacions pendents en aquest 
àmbit. 

Per aquest motiu i per la limitació en el finançament, el nou pla d’inversions de 
sanejament fa una previsió dels més urgents requeriments i que, vistes les 
reduïdes disponibilitats econòmiques, són els següents: 

Millores a la xarxa de clavegueram: 
Construcció de pous de registre a la zona centre de la ciutat i renovació 
de col·lectors en zones urbanísticament consolidades. 

 

2.2.3.1.- Detall econòmic del pla d’inversions de sanejament 

El detall econòmic del pla d’inversions de sanejament de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, per a l’any 2016, esmentat fins ara, es detalla 
a continuació avaluat en euros: 



 

 

Construcció de pous i registres a la zona centre de la ciutat. 13.659 € 

Renovació de col·lectors en zones urbanísticament consolidades. 24.131 € 

Total Pla d’inversió de sanejament de l’any 2016 37.790 € 

 
 
2.3.- Estat de les fonts de finançament de les inversions 
 

Els Plans d’inversions d’Abastament i de Sanejament per a l’any 2016 es 
preveuen finançar amb recursos propis generats per la Companyia d’Aigües 
de Vilanova i la Geltrú, segons es detalla a l’expedient de tarifes d’abastament 
i de sanejament i amortitzats amb les partides anuals habilitades al pressupost 
ordinari. 

Com a conseqüència d’això, el finançament d’aquests projectes és el següent:  

• 377.865 euros amb càrrec al pressupost d’inversions d’abastament de 
la Companyia d’Aigües del 2016, i finançat amb recursos propis.  

• 37.790 euros amb càrrec al pressupost d’inversions de sanejament de 
la Companyia d’Aigües del 2016, i finançat amb recursos propis.  

 
2.3.1.- Estat de la càrrega financera per a inversions 
 

El quadre de càrrega financera dels préstecs per a inversions repartit entre els 
serveis d’abastament i sanejament per als propers anys quedaria com 
segueix: 

 

 

Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú – Càrrega Financera 

Projecte Principal 
euros 

Termini 
anys 

Pendent 
31/12/2015 

euros 

Tipus 
interès 

% 

C. Finan. 
2016 
euros 

C. Finan. 
2017 
euros 

C. Finan. 
2018 
euros 

Inversions en 
abastament 2006 547.089 10 27.354 Euribor 

+ 0,60% 36.125 --- --- 

Inversions en 
abastament 2007 531.560 10 79.734 Euribor 

+ 0,45% 58.264 27.951 --- 

Inversions en 
sanejament 2007 85.650 10 12.848 Euribor 

+ 0,45% 9.390 4.505 --- 

 

Projecte Principal 
euros 

Termini 
anys 

Pendent 
31/12/2015 

Tipus 
interès 

C. Finan. 
2016 

C. Finan. 
2017 

C. Finan. 
2018 



 

 

euros % euros euros euros 

Inversions en 
abastament 2008 481.403 10 120.351 Euribor + 

0,75% 50.820 51.837 29.510 

Inversions en 
sanejament 2008 78.820 10 19.705 Euribor + 

0,75% 8.321 8.488 4.832 

Inversions en 
abastament 2009 741.974 10 259.691 Euribor + 

2,00% 79.043 80.624 82.237 

Inversions en 
sanejament 2009 160.556 10 56.194 Euribor + 

2,00% 17.105 17.447 17.796 

Inversions en 
abastament 2010 1.010.570 10 454.757 Euribor + 

2,50% 104.563 106.654 108.787 

Inversions en 
sanejament 2010 127.758 10 57.491 Euribor + 

2,50% 13.215 13.479 13.749 

Inversions en 
abastament 2015 172.060 10 161.547 Euribor + 

1,65% 19.166 19.166 19.166 

 
 
2.3.2.- Altres càrregues financeres. 
 
La Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del 
MITYC, va concedir una subvenció consistent en la concessió d'un préstec a 
retornar en 10 anys, amb tres anys de carència, corresponent al 75% del 
pressupost finançable del projecte en cooperació de les empreses del GIAC, 
de desenvolupament del Sistema Informàtic de Gestió.  
 

Entitat atorgant: MITYC (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). 
Entitat que canalitza l’ajut, del projecte en cooperació: Aigües de 
Mataró. 
Import definitiu del préstec a Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú: 56.441,96 euros 
Retorn anual: 8.063,14 euros. 
Tipus d’interès: 0% 
Període d’amortització: 10 anys  
Període de carència: 3 anys (del 30-11--2010 al 30-11-2012) 
Període de retorn del préstec: 7 anys (30-11-2013 al 30-11-2019) 
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Projecte Principal 
euros 

Termini
anys 

Pendent 
31/12/2015 

euros 

Tipus 
interès 

% 

C. Finan. 
2016 
euros 

C. Finan. 
2017 
euros 

C. Finan. 
2018 
euros 

Cooperació 
GIAC programa 
informàtic gestió 

56.442 7 32.253 0 % 8.063 8.063 8.063 

 
 
2.4.- Relació d’objectius a assolir i rendes que s’espera que generin 



 

 

 
Els objectius per a la Societat per a l’exercici 2016, consisteixen en 
l’acompliment de les actuacions i activitats que es descriuen a l’apartat 2.1 i 
subapartats d’aquest document, la realització dels quals es preveu que doni 
origen al Compte previst de pèrdues i guanys adjunt tot seguit a aquest 
document. 

 
3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 2016 
 
3.1.- Compte previst de pèrdues i guanys per a l’any 2016 
 
Ingressos  Import en € 
Total Ingressos                                                                              
9.480.391    

 

 Vendes d’aigua 5.371.468 
 Drets i escomeses 267.500 
 Projectes i obres 141.725 
 Altres ingressos d’explotació 93.058 
 Manteniment de clavegueram 1.000.061 
 Connexions de clavegueram 40.968 
 Cànon ACA abonats 2.563.000 
 Financers 1.611 
 Variació d’existències 1.000 
   

Despeses   
Total Despeses                                                                             
9.474.882 

 

 Personal 1.674.130 
 Explotació 3.241.795 
 Generals 218.085 
 Impostos 17.890 
 Cànon ACA abonats 2.563.000 
 Cànons ACA propis 36.090 
 Financeres 38.444 
 Retribució per a finançament d’inversions 415.655 
 Aportació a la Mancomunitat 157.354 
   

Amortitzacions 411.203 
 

Cànons Municipals  
 Cànon per concessió abastament d’aigua potable 379.340 

 Cànon per concessió sanejament en baixa 321.896 
   

Resultat 5.509  



 

 

 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5) i C’s (2) = 13 vots 
  Vots en contra: CUP (5) i SOM VNG (2) = 7 vots 
  Abstencions: ERC (4) i PP (1) = 5 vots 
 
 

JUNTA GENERAL DE PIVSAM 
 
 

   6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA 
JUNTA GENERAL DE 14 DE SETEMBRE DE 2015. 

 
 
S’aprova l’esborrany de l’acta de Junta General esmentada per unanimitat 
dels presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots 
de la CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
   7. NOMENAMENT DELS AUDITORS PER ALS EXERCICIS 2015, 

2016 I 2017. 
 

Vista la proposta del Consell d’Administració del passat 26 d’octubre de 2015, 
aquesta Junta General acorda: 
  
"Designar com a Auditor de Comptes de la Societat, per als exercicis 2015, 
2016 i 2017, a CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES, SL, constituïda amb 
data 14 de desembre de 1992, inscrita en el Registre Mercantil el 8 de març 
de 1993 al foli 173, tom 25.176 de Societats, full A‐84.220, inscripció 1ª. 
Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoria del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, dependent del Ministerio de Economía y Hacienda, 
sota el número SO‐864, en virtut de comunicació del dit Organisme, de data 
18 de febrer de 1993. 
 
Inscrita en el Registro Especial del Instituto de Auditores‐Censores Jurados de 
Cuentas amb el número 439. Amb número d'Identificació Fiscal B‐60247020. 
Domiciliada a Barcelona, carrer Mallorca, 235 2n-2a." 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP(5) i SOM VNG (2)  
    = 18 vots 



 

 

  Abstencions: ERC (4), C’s (2) i PP (1) = 7 vots 
 
 
   8. VENDA DE LA NAU B3 DEL SECTOR DE SANTA MAGDALENA. 
 

Vista la proposta del Consell d’Administració del passat 16 de setembre de 
2015, aquesta Junta General acorda: 
 
1.‐ Vendre per 115.000 € al Sr. Marcel Farré o a l’empresa per ell 
representada, la nau B3 de 171,20 m2 de superfície de Planta i 49,28 m2 de 
planta altell, inscrita al Registre de la propietat núm. 2 de Vilanova i la Geltrú al 
tom 2545, llibre 1451, foli 13, finca 61.125 amb les següents condicions: 
 

• Formalització d’un contracte d’arres entre ambdues parts, abans del 30 
de novembre de 2015, pel qual la compradora abonarà unes arres de 
50.000 €, impostos inclosos. 

 
• La resta del preu més el corresponent IVA es farà efectiu per part de la 

compradora en el moment de formalitzar la corresponent escriptura de 
compra venda. 

 
• Fixar com a data límit de la signatura de l’escriptura de compra‐venda 

el 31 de desembre de 2015. 
 

• Condicionar aquests acords a la rescissió de l’actual contracte de 
lloguer amb l’empresa FSM. 

 
2.‐ Facultar la Presidenta de la societat per a la firma dels documents 
necessaris per a la formalització d’aquest acord i, en particular, l’escriptura de 
compra‐venda. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP(5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 21 vots 
  Abstencions: ERC (4) = 4 vots 
 
 

   9. RENÚNCIA DE CONSELLER I NOMENAMENT DE NOU 
CONSELLER. 

 
La Junta General acorda acceptar la dimissió voluntària del Sr. Josep Maria 
Baños Gil com a membre del Consell d’Administració. 
 



 

 

De conformitat amb els articles 13 i 18 dels Estatuts que regulen el 
funcionament de la Societat, 
 
S’acorda: Nomenar com a nou membre del Consell d’Administració al Sr. 
Carlos Remacha López, per un període de temps igual al que tenen pendent 
de complir, els que foren nomenats en data 27 de juliol de 2015. 
 
Les circumstàncies personals del senyor Conseller són: 
 
Sr. CARLOS REMACHA LÓPEZ, amb DNI 18.042.992 K, amb domicili a C/ 
Joan Ricart 79 A, de Vilanova i la Geltrú, de nacionalitat espanyola. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) 
    i PP (1) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 
 
DICTÀMENS PLE: 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS,  
SEGURETAT I HISENDA 

 
 ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 

 10. SECRETARIA GENERAL. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, 
DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE 
L’ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I APROVACIÓ DEL 
SEU TEXT REFÓS. (EXP. 336/2015-SEC) 

  
Relació de fets 
 
Vist que en data 4 de maig de 2015 es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament la 
modificació de determinats articles de l’Ordenança del Cementiri Municipal. 
 
Vist que sotmès l’acord a informació pública, mitjançant la seva publicació en el 
BOP de 28 de maig de 2015, en el tauler electrònic d’edictes de la corporació 
del 28 de maig al 27 de juny de 2015, al DOGC de 5 de juny de 2015 i al Diari 
de Vilanova de 5 de juny de 2015, no s’han presentat al·legacions. 
 
Vist que en el moment de fer el text refós de l’Ordenança s’han detectat alguns 
errors en la numeració dels articles, que han estat rectificats. 
 



 

 

Fonaments de dret 
 
I. Correspon als municipis, d’acord amb l’art. 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, la prestació de forma obligatòria del 
servei del cementiri.   
 
II. Corresponen als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 
d’autoorganització (arts. 4.1 a) LBRL). Dins l’àmbit de la seva competència, i 
en l’exercici de l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar 
ordenances i reglaments (arts. 84.1 a) LBRL). 
 
III. Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als 
efectes de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació 
aplicable en matèria de règim local. 
 
IV. Els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), i els articles 178 i 1749 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, regulen el procediment establert per a 
l’aprovació d’ordenances. 
 
V. Per tot l’exposat, i de conformitat amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim 
local, i els articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la proposta 
de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, aquest 
Ple de l’Ajuntament 
 

ACORDA 
 
“PRIMER. Rectificar l’error material de numeració d’un article de la modificació 
de l’Ordenança del cementiri aprovada per acord plenari de 4 de maig de 2015, 
en el sentit que l’article 18.e) i f), ha de ser el 17.e) i f). 
 
 SEGON. Considerar aprovada definitivament la modificació dels següents 
articles de l’Ordenança del Cementiri municipal: 
 
.- Article 2, afegint els apartats h) i i) i traslladar l’apartat h) a l’apartat j), segons 
el següent text: 
 
 h) Reconèixer els drets funeraris relatius a l’adjudicació, transmissió, 

rectificació, modificació i declaració de caducitat de les concessions 
administratives. 

 i)  Tenir accés de forma directa al programa informàtic de gestió del llibre 
registre d’enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols.  



 

 

 j)  La resta d’atribucions que la legislació del règim local reserva als ens 
públics titulars dels serveis municipals. 

 
.- Article 17, apartats e) i f), que passaran a tenir la següent redacció: 
 
 e) Preparar, tramitar i gestionar tota la documentació necessària perquè 

l’òrgan competent de l’Ajuntament procedeixi al reconeixement els drets 
funeraris relatius a l’adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i 
declaració de caducitat de les concessions administratives. 

 f)  Portar un llibre de registre dels drets funeraris reconeguts. 
 
 
TERCER. Aprovar el text refós de l’Ordenança del Cementiri Municipal, amb la 
rectificació esmentada, que s’incorpora com a annex, i remetre’n un exemplar a 
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l’Estat a Catalunya. 
 
QUART. Publicar íntegrament la modificació aprovada en el punt segon 
d’aquest acord, de conformitat amb l’article 70.2 de la LRBRL, i el text refós de 
l’Ordenança en el BOP i una referència al DOGC.” 
 
 

ANNEX 
 
 

TEXT REFÓS DE L’ORDENANÇA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 

TÍTOL I 
 

Disposicions Generals 
 
 
Article 1. És competència del Municipi de Vilanova i la Geltrú el servei de cementiri 
municipal, el qual podrà ser gestionat a través de qualsevol de les formes previstes a  
la legislació de règim local, i es prestarà en el bé de domini públic afectat a aquest 
servei. 
 
Article 2. Correspon al Municipi de Vilanova i la Geltrú, com a ens titular del servei: 
 
a)   La supervisió i tutela de la prestació del servei. 
b)   La resolució de tots els recursos, queixes i peticions que es presentin contra els 

actes de gestió del servei. 
c)   La modificació de la present Ordenança. 
d)  L’autorització i inspecció de les obres i instal·lacions de qualsevol classe que 

realitzin en el cementiri municipal els usuaris i el Gestor del servei. 
e)   Aprovar les tarifes del servei. 



 

 

f)   Acordar la subvenció que correspongui al servei, si les seves tarifes són 
deficitàries per imposició municipal. 

g)   Aprovar el pla anual d’obres i serveis presentat pel Gestor del Servei. 
h)  Reconèixer els drets funeraris relatius a l’adjudicació, transmissió, rectificació, 

modificació i declaració de caducitat de les concessions administratives. 
  i)  Tenir accés de forma directa al programa informàtic de gestió del llibre registre 

d’enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols.  
  j)  La resta d’atribucions que la legislació del règim local reserva als ens públics 

titulars dels serveis municipals. 
 
Article 3. Correspon al Gestor del Servei: 
 

a)  L’organització, la gestió i la prestació del servei. 
b)  La neteja i conservació, cura i condicionament del cementiri. 
c)  Proposar a l’Ajuntament l’aprovació de les tarifes del servei. 
d)  El compliment de les normes sanitàries d’aplicació. 
e)  El nomenament, direcció i acomiadament del personal adscrit al servei. 
f)  La percepció de les tarifes abonades pels usuaris. 

 
 
 

TÍTOL  II 
 

Del personal 
 

CAPÍTOL I 
 

Normes relatives a tot el personal 
 
Article 4. El personal del cementiri estarà integrat per l’encarregat general, ajudants i 
peons, i la resta d’empleats que els serveis funeraris municipals estimin oportuns. Les 
esmentades persones podran ser funcionàries, personal laboral contractat, o personal 
eventual en els termes legalment establerts. Els seus drets i deures es regularan pel 
que disposa la present Ordenança i per les disposicions generals que s’han d’aplicar 
en cada cas. 
 
Article 5. El personal del cementiri haurà d’utilitzar l’uniforme que determini el Gestor 
del Servei. L’uniforme només s’utilitzarà durant les hores de treball. 
 
Article 6. El personal del cementiri realitzarà l’horari que determini l’òrgan gestor dels 
serveis funeraris municipals, així com les hores extraordinàries que hagin de realitzar-
se per necessitats del servei. 
 
Article 7. El personal realitzarà els treballs i funcions que li pertoquin i solucionarà, 
dins de les seves possibilitats, les sol·licituds i queixes que li formulin, i tractarà el 
públic amb la consideració i deferència oportunes. 
 
Article 8. El personal a què fa referència aquest capítol no podrà dedicar-se a cap 
treball per a particulars que estigui relacionat amb el cementiri. 



 

 

 
 

CAPÍTOL II 
 

De l’encarregat general 
 
Article 9. La cura i vigilància del cementiri estaran encomanades a un encarregat 
general. 
 
Article 10. L’encarregat general exercirà les funcions pròpies del càrrec d’acord amb 
l’art. 12 d’aquesta ordenança, dirigirà la resta del personal al servei del cementiri i 
vetllarà perquè aquest compleixi correctament les funcions i ordres encomanades. Així 
mateix, posarà de forma immediata en coneixement del gestor del servei qualsevol 
incidència que pugui afectar a la gestió del cementiri. 
 
Article 11.  L’encarregat està obligat a romandre en el recinte del Cementiri durant 
l’horari que se li assenyali per al compliment de les seves funcions.  De conformitat 
amb el que estableix l’article 20, correspon fixar aquest horari a l’òrgan gestor dels 
serveis funeraris municipals, d’acord amb les necessitats del servei. 
 
Article 12.  Són funcions de l’encarregat general: 
 
a)   Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora assenyalada pels serveis funeraris 

municipals en cada època de l’any. 
b)   Fer-se càrrec de les llicències d’enterrament i practicar l’assentament oportú en el 

llibre-registre d’enterraments i en el fitxer. 
c)   Realitzar els assentaments corresponents en el fitxer de sepultures. 
d)   Signar les paperetes d’enterrament i retornar-les als serveis funeraris municipals. 
f)   Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anomalies que observi a l’òrgan 

responsable dels serveis funeraris municipals. 
g)   Complir les ordres que rebi de l’esmentat òrgan pel que fa a l’ordre i organització 

dels serveis del cementiri. 
h)  Impedir l’entrada o sortida del cementiri de restes o objectes, si el seu portador no 

disposa de l’autorització corresponent. 
 

 
CAPÍTOL   III 

 
Dels ajudants i peons 

 
Article 13. Correspon als ajudants i peons la realització dels treballs materials que 
siguin necessaris en el cementiri, sempre sota la direcció immediata de l’encarregat 
general. 
 
Article 14. En concordança amb el que s’ha dit anteriorment, correspon realitzar als 
ajudants i peons les operacions ordinàries d’enterraments, exhumacions, trasllats i 
similars sota la mateixa direcció. De la mateixa manera, hauran de realitzar els treballs 
ordinaris de neteja, ornamentació i obres menors. 
 



 

 

Article 15. Els ajudants i peons estaran dotats de guants de goma i caretes 
protectores contra les emanacions en tots aquells treballs que ho requereixin. 
 
 

 
TÍTOL  III 

 
Policia administrativa i sanitària del cementiri 

 
 

CAPÍTOL  I 
 

De l’Administració del cementiri 
 
 
Article 16. L’Administració del cementiri estarà a càrrec de l’òrgan de gestió 
encarregat dels serveis funeraris municipals. 
 
Article 17.  Correspon al Gestor del Servei: 
 
a)   Expedir els permisos d’inhumacions, exhumacions i trasllats. 
b)   Expedir la papereta de l’enterrament. 
c)   Portar el llibre registre d’enterraments i el fitxer de sepultures i nínxols. 
d)   Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres registre. 
e)  Preparar, tramitar i gestionar tota la documentació necessària perquè l’òrgan 

competent de l’Ajuntament procedeixi al reconeixement els drets funeraris relatius 
a l’adjudicació, transmissió, rectificació, modificació i declaració de caducitat de les 
concessions administratives.  

f)  Portar un llibre de registre dels drets funeraris reconeguts. 
g)  Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells punts 

que es considerin oportuns per a la bona gestió dels serveis del cementiri. 
h)  Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui 

atribuïda expressament a un altre òrgan municipal. 
 

Article 18. Correspon, així mateix, al Gestor del Servei: 
 
a)   Instruir al personal del servei sobre la forma de portar els llibres registre i la resta 

de documentació corresponent al cementiri. 
b)   Cursar les instruccions oportunes a l’encarregat general pel que fa a les matèries 

següents: documentació del cementiri, coordinació d’aquesta obligació amb la 
gestió encomanada als serveis funeraris municipals i sobre el personal, 
condicionament, vigilància, neteja i funcionament del cementiri. 

c) Vigilar que el personal del cementiri compleixi fidelment les obligacions 
encomanades, i sancionar les faltes que cometin. 

 
Article 19. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Gestor del Servei no assumiran 
cap responsabilitat per robatoris, furts o desperfectes produïts per persones alienes al 
servei. 
 



 

 

 
 
 

CAPÍTOL  II 
 

De  l’ordre i govern intern del cementiri 
 
Article 20. El cementiri serà obert durant les hores que determinin els serveis 
funeraris municipals, d’acord amb les circumstàncies de cada època de l’any. 
 
Correspondrà a l’encarregat general del cementiri l’obertura i tancament de les portes i 
la custòdia de les claus. 
 
L’horari d’obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l’entrada principal. 
 
Article 21. Llevat dels cadàvers que siguin conduïts en servei especial extraordinari, 
no se n’admetrà cap fora de les hores assenyalades per a l’obertura del cementiri al 
públic. Dintre d’aquest horari, podrà establir-se un marge a partir del qual, i fins a 
l’hora del tancament del cementiri, no podrà  practicar-se cap enterrament, de tal 
manera que els cadàvers que siguin ingressats dintre de l’esmentat marge hauran de 
conduir-se al dipòsit municipal per realitzar la seva inhumació el dia següent. 
 
Article 22. No es permetrà l’entrada al cementiri de cap classe d’animals que pugui 
pertorbar el recolliment i bon ordre que hi ha d’haver. Tampoc no s’hi permetrà l’accés 
de vehicles de transport, llevat que portin materials de construcció que hagin de ser 
utilitzats en el propi cementiri i sempre que els conductors vagin proveïts de les 
llicències i autoritzacions corresponents. 
 
En tot cas, els propietaris dels esmenats mitjans de transport seran responsables dels 
desperfectes produïts a les vies o instal·lacions del cementiri i estaran obligats a la 
immediata reparació o, si escau, a la indemnització des danys causats. Absent el 
propietari, la mateixa responsabilitat podrà ser immediatament exigida al conductor del 
vehicle que hagi causat el dany. 
 
Article 23. L’entrada de materials per a l’execució d’obres es realitzarà únicament 
durant l’horari que fixin per a aquesta finalitat els serveis funeraris municipals. Les 
obres que siguin realitzades per particulars, hauran de realitzar-se durant l’horari 
d’obertura al públic i hauran de comptar amb les llicències i permisos a què es refereix 
el primer paràgraf de l’article anterior. 
 
Article 24. Es prohibeix dintre del cementiri realitzar operacions de serrar peces o 
marbres, així com desbastar o d’altres similars. Quan per circumstàncies especials 
calgui fer-ho, s’haurà de sol·licitar autorització de l’encarregat general, el qual haurà 
de designar el lloc concret on s’hauran de fer aquests treballs. 
 
Article 25. Durant la nit queda expressament prohibit dur a terme enterraments i 
realitzar qualsevol altra classe de treball dintre del recinte del cementiri, llevat dels 
casos excepcionals degudament justificats. 
 



 

 

Article 26. El Gestor del Servei tindrà cura dels treballs de conservació i neteja 
generals del cementiri. La neteja i conservació de les sepultures i dels objectes i 
instal·lacions correran a càrrec dels particulars. 
 
En cas que els particulars incompleixin el deure de neteja i conservació de les 
sepultures, i quan s’apreciï estat de deteriorament, si es requerís de fer-ho al titular 
afectat i aquest no ho realitzés en el termini assenyalat, l’Ajuntament, a través dels 
serveis funeraris municipals, ho podria realitzar amb càrrec al titular del dret funerari, 
sense menyscapte del que preveu l’article 79 d’aquesta Ordenança pel que fa a la 
caducitat de l’esmentat dret. 
 

CAPÍTOL  III 
 

Del dipòsit de cadàvers 
 

Article 27. Els cadàvers, la inhumació dels quals no hagi de practicar-se 
immediatament a la seva arribada al cementiri, seran col·locats en el dipòsit de 
cadàvers. 
 
Article 28. Igualment, romandran al dipòsit de cadàvers, fins al moment en què 
correspongui la seva inhumació, els difunts dels quals no hagi transcorregut vint-i-
quatre hores des de la seva mort, per a la determinació de la qual es tindrà en compte 
la corresponent certificació facultativa.  S’exceptua de l’esmentat anteriorment el que 
pugui disposar-se en temps d’epidèmia. 
 
Article 29. Als particulars no els és permesa l’estada al dipòsit de cadàvers, mentre 
aquests hi siguin, llevat de les visites autoritzades durant un temps limitat. 
 
 

TÍTOL  IV 
 

Del dret funerari 
 

CAPÍTOL   I 
 

Adjudicació del dret funerari 
 

Article 30. Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures de construcció 
municipal podran ser de caràcter permanent o de caràcter temporal. Les de caràcter 
permanent s’atorgaran tenint en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud i la 
necessitat de l’interessat de procedir al trasllat de restes de familiars inhumats en 
sepultures de caràcter temporal. Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures 
de construcció particular tindran caràcter de perpètues. 
 
Article 31. Les de caràcter permanent tindran una durada de cinquanta anys, a 
l’acabament dels quals podran ser renovades per un altre període no superior al 
màxim autoritzat i a favor del mateix titular de l’adjudicació o dels seus hereus o 
causa- havents. 
 



 

 

Article 32. Expirat el termini de concessió del dret funerari permanent, es requerirà el 
titular de l’adjudicació caducada, en el domicili que consti en els llibres del Registre de 
sepultures, a fi que aboni els drets de la nova adjudicació o, en comptes d’això, que 
procedeixi al trasllat de les restes a una altra sepultura. 
 
Article 33. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, el 
Gestor del Servei facilitarà, dins el mateix cementiri, un nínxol de concessió temporal 
pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la sepultura on 
s’hagi d’inhumar. 
 
Les inhumacions que s’efectuïn en nínxols de concessió temporal, abonaran l’import 
de dos anys de la concessió, i, si al termini d’aquests dos anys no s’ha procedit a un 
trasllat, els anys successius es pagaran en funció del que assenyali la corresponent 
ordenança, i sempre per endavant. 
 
Quan no es sol·liciti pròrroga d’aquest tipus de concessió, els familiars del difunt 
hauran de disposar el trasllat en una altra sepultura de concessió permanent o 
perpètua; en cas contrari, passarien les restes a l‘ossari comú. 
 
L’esmentada pròrroga podrà ser denegada quan les disponibilitats de nínxols de 
concessió temporal siguin escasses i hi hagi la possibilitat que s’exhaureixin. 
 
Article 34. En el futur Cementiri que es projecta construir, l’adjudicació temporal podrà 
ser adquirida amb caràcter permanent pel titular de la sepultura, mitjançant el 
pagament de la quantitat establerta en la tarifa, amb deducció de les anualitats 
satisfetes en concepte de cànon i no vençudes. 
 
Article 35. Les osseres individualitzades concedides a particulars posseïdors del dret 
funerari sobre alguna sepultura, salvant el cas de cessió a estranys de les de 
construcció particular, es consideraran com a part integrant de la mateixa sepultura, si 
bé per a trasllats a aquelles s’acreditaran drets especials, i per a aquestes es 
respectaran els terminis d’obertura que han de transcórrer després de la inhumació. 
 
Article 36. El dret funerari sobre els nínxols i totes les altres sepultures, implica 
l’autorització d’ús perpetu, permanent o temporal, per dipositar-hi cadàvers o restes, i 
s’adquireix mitjançant el pagament dels drets que en cada cas assenyali l’Ordenança 
Fiscal, amb subjecció als deures i obligacions que s’estableixin en la present 
Ordenança. S’exceptua el dret funerari sobre osseres individualitzades com a 
sepultures, el qual implica el dret d’ús per al dipòsit de restes. 
 
Article 37. L’Ajuntament reconeixerà a favor de particulars el dret d’usar una 
determinada sepultura, prèviament construïda o edificada pel titular, per a la seva 
inhumació, en el seu moment, la dels seus familiars i la de persones amb qui l’uneixi 
una especial afecció o raó. 
 
Article 38. El dret funerari així reconegut es limita, conseqüentment, a l’ús, i roman 
subjecte a les regulacions de la present Ordenança i a les seves modificacions, 
mentre no alterin la base essencial de l’atorgament del susdit dret. 
 



 

 

Article 39. El titular d’una sepultura ve obligat a contribuir a la conservació del 
Cementiri mitjançant el pagament dels drets que l’Ajuntament té establerts o pugui 
establir en endavant, els quals seran fixats en l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 
Article 40. El dret funerari sobre tota classe de sepultures restarà garantit per mitjà de 
la inscripció en el Llibre de Registre del Cementiri, en el fitxer general del departament 
corresponent i per l’expedició del títol nominatiu per a cada sepultura. 
 
Quan es tracti de sepultures de construcció particular, el títol serà expedit a partir de 
l’Alta d’edificació. 
 
Article 41. El Llibre-Registre General de sepultures, panteons i capelles, contindrà, 
amb referència a cadascuna d’elles, les dades següents: 
 
a) Identificació de la sepultura amb indicació del nombre de departaments de què 

consta. 
b)   Data de la concessió, i per a les capelles i panteons, a més a més, la data d’obres 

de construcció de la sepultura particular. 
c)   Nom, cognoms i domicili del titular de la sepultura. 
d)   Nom, cognoms i domicili del beneficiari designat, en el cas de mort del titular. 
e)   Successives  transmissions per actes “inter vivos“  o “mortis causa“. 
f)   Inhumacions, exhumacions o trasllats que tinguin lloc amb indicació de nom, 

cognom, sexe i data de les actuacions. 
g)   Particulars d’ornamentació, com ara làpides, parterres, etc. 
h)   Limitacions, prohibicions i clausura. 
i)   Estats i venciments de drets i taxes periòdiques. 
j)   Qualsevol altra incidència que afecti la sepultura o  conjunt d’elles. 
 
Article 42.  El títol del dret funerari contindrà els particulars següents: 
 
a)   Identificació de la sepultura. 
b)   Drets inicials satisfets per ella. 
c)   Data de l’adjudicació, caràcter d’aquesta i nombre de departaments de què consta; 

per a les capelles i panteons, ultra això, la de l’alta de les obres de construcció de 
la sepultura. 

d)   Nom i cognoms del seu titular. 
e)  Designació de beneficiari “mortis causa“, si al titular no interessés el secret del 

nomenament. 
f)   Nom, cognoms i sexe de les persones, al cadàver o restes dels quals es refereixin 

les inhumacions, exhumacions i trasllats, i data d’aquestes operacions. 
g)   Limitacions i prohibicions, si escau. 
h)   Drets satisfets per a la conservació de Cementiris o redempció d’aquells. 
i)   Declaració, si escau, de la provisionalitat del títol expedit, sense perjudici de tercer 

de millor dret. 
 
Article 43.  El dret funerari es registrarà: 
 



 

 

a)  A nom de la persona individual, que serà el propi peticionari.  En cas d’existir en 
les successives transmissions el llegat d’usdefruit, el títol figurarà a nom de 
l’usufructuari. 

b)   A nom de comunitats religioses o establiments benèfics o hospitalaris reconeguts 
com a tals per l’Estat, Província o Municipi, per a ús exclusiu dels seus membres i 
dels asilats i acollits. 

c) A nom de Corporacions, Fundacions o entitats legalment constituïdes, per a ús 
exclusiu dels seus membres o empleats. 

 
Article 44. En cap cas podrà registrar-se el dret funerari a nom de Societats 
d’Assegurances, de Previsió o qualsevol altra similar que, exclusivament o com a 
complement d’altres riscs, garanteixin als seus afiliats el dret a sepultures per al dia 
del seu òbit.  Aquelles només podran obligar-se a proporcionar a l’assegurat el capital 
necessari per obtenir-la. 
 
Article 45. El titular del dret funerari, podrà designar en qualsevol moment un 
beneficiari de la sepultura per a després de la seva mort.  Aquest, amb aquesta 
finalitat, compareixerà davant de l’òrgan gestor i subscriurà l’oportuna acta en què es 
continuaran les dades d’aquella, nom, cognoms i domicili del beneficiari i data del 
document. En la mateixa acta podrà també designar un beneficiari substitut en el cas 
de premoriència d’aquell. 
 
Article 46. En les sepultures adquirides amb anterioritat a la present Ordenança a 
nom dels dos cònjuges, en el cas de mort d’un d’ells, s’entendrà automàticament 
beneficiari el supervivent, que serà qui al seu torn podrà nomenar nou beneficiari o 
transmetre el seu dret, si no n’haguessin nomenat cap conjuntament per a després de 
l’òbit d’ambdós. 
 
Article 47. El beneficiari podrà ser variat mitjançant una acta de compareixença 
davant  del Departament del Cementiri, el la que es farà constar el nou beneficiari. 
 
En el cas que existeixi clàusula testamentària posterior a qualsevol declaració del 
beneficiari, aquesta forma expressa es tindrà com a vàlida i anul·larà qualsevol 
declaració de beneficiari anterior. 
 
Article 48. A la mort del titular del dret funerari, el beneficiari designat, els hereus 
testamentaris o aquells a qui correspongui abintestat, estaran obligats a traspassar-lo 
a favor propi, compareixent davant l’òrgan gestor amb el títol corresponent i la resta 
de documents justificatius de la transmissió. 
 
Transcorregut el termini d’un any des de l’òbit del titular del dret funerari sense que 
s’hagi sol·licitat la transmissió, s’incorrerà en les responsabilitats establertes, així com 
en els possibles perjudicis derivats de l’atorgament a favor de tercer d’un posterior títol 
provisional i subsegüent anul·lació de l’anterior. 
 
Article 49. Vénen obligats, semblantment, a sol·licitar el traspàs en el termini d’un 
any, els posseïdors de títols que no haguessin sol·licitat el canvi de nom en el moment 
d’aprovar-se aquesta Ordenança. 
 



 

 

Article 50. Quan es produeixi la mort del titular d’un dret funerari i aquest hagués 
designat beneficiari, si aquest justifica la defunció del titular i identifica la seva 
personalitat, es podrà executar la transmissió amb lliurament de nou títol i la seva 
consignació en el Llibre-Registre i en el fitxer. 
 
Article 51. S’entendrà que no existeix beneficiari designat quan aquest hagués finat 
amb anterioritat al titular, però en el cas d’haver succeït amb posterioritat, el seu dret 
ja adquirit es deferirà a favor dels seus hereus en la forma que s’estableix en els 
articles següents. 
 
Article 52. A falta de beneficiari, si del certificat del Registre d’últimes voluntats 
resultés l’existència de testament o acta de darrera voluntat, s’obrirà la successió 
testamentària i, d’acord amb les disposicions del testador, es durà a terme la 
transmissió a favor de l’hereu o legatari designat. 
 
Article 53. Si el testador hagués disposat la seva herència a favor d’uns quants 
hereus, els drets sobre les sepultures construïdes per l’Ajuntament seran deferits a 
aquell qui d’entre ells designi la majoria de la participació en l’herència. 
 
En cas de no aconseguir-se o de no ser possible la majoria, s’atribuirà la titularitat, 
amb caràcter provisional, a aquell dels hereus que així ho sol·liciti i estigui en 
possessió del títol. 
 
Article 54.  

1. La transmissió d’una sepultura de construcció particular, si existeix beneficiari 
designat o acord per majoria entre els cohereus per designar-lo, es portarà a terme 
inscrivint el dret a favor d’aquell o d’aquests. 
 
2.  Cas de no existir beneficiari o acord per majoria per a la designació d’un sol 
continuador del dret, es podrà dividir la sepultura en tantes parts com departaments 
individualitzats existeixin, i correspondrà als cohereus, per acord majoritari, 
l’assignació de cadascun dels departaments en la forma i mode que estimin 
convenient. 
 
Les instal·lacions comunes romandran en condomini de tots els nous titulars, els quals 
tindran l’obligació de costejar les despeses que afectin a tota la sepultura. 
 
3.  Amb independència dels pagaments individualitzats corresponents als titulars de 
cada un dels departaments, i a l’efecte de l’obligació a la qual es refereix l’apartat 
anterior, és a dir, el pagament de les despeses de tota la sepultura, haurà de fer-lo 
efectiu aquell dels cohereus que sol·liciti l’obertura d’un departament per dur a efecte 
qualsevol inhumació o exhumació, la transmissió del dret funerari o quan s’autoritzi 
qualsevol llicència a petició de part. 
 
4.  Per a la tramitació de títols funeraris corresponents a cadascun dels departaments 
en què s’hagi dividit la sepultura, caldrà que s’ajunti als documents que acompanyin la 
sol·licitud, còpia de l’acord pres per majoria per a l’assignació esmentada i de les 



 

 

condicions, si n’hi hagués, a les que s’hauran de limitar les futures transmissions. En 
cas d’empat, la successió de la titularitat serà acordada per la Jurisdicció Ordinària. 
 
Article 55. En aquelles sepultures dividides per departaments, seran facilitats a cada 
un dels titulars els títols corresponents, amb especificació del departament 
individualitzat que li hagi estat assignat.  Un dels titulars, el designat per majoria, 
representarà la resta davant l’Ajuntament, i el seu domicili serà registrat a efectes 
fiscals i de notificacions. 
 
Article 56. El titular de cada departament no tindrà més limitacions que les 
assenyalades per les Ordenances vigents i aquelles altres que puguin haver estat 
acordades en el moment de la divisió de la sepultura en departaments individualitzats. 
 
Article 57. Si morís un dels titulars d’un departament sense designació de beneficiari, 
o en el cas que aquest li hagués premort, sense hereus que no siguin el cònjuge 
supervivent, o ascendents o descendents directes o un altre dels titulars que 
continués el dret, el departament acreixerà al titular que designi la resta.  Cas de no 
existir acord, el departament romandrà clausurat mentre es mantingui aquesta 
situació, acreixent provisionalment als altres titulars, a efectes fiscals, solament la part 
indivisa de les instal·lacions. 
 
Article 58. El llegat d’usdefruit de tota classe de sepultures disposat en acta 
administrativa de designació de beneficiari en testament, deferirà la titularitat de la 
sepultura a favor de l’al·ludit usufructuari, i es cancel·larà a la seva mort, en què es 
consolidarà amb la nua propietat. 
 
Article 59. En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària, es 
tramitarà el dret funerari segons l’ordre de successió establert per la llei civil. En el cas 
d’existir diverses persones cridades abintestat, se seguiran les normes dels articles 
anteriors, segons sigui de construcció municipal o particular la sepultura de què es 
tracti. 
 
Article 60. Nogensmenys, en successió abintestat, es reconeix el dret d’usdefruit a 
favor del cònjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones núpcies. Finat el cònjuge 
o justificades les seves núpcies posteriors, es consolidarà amb la nua propietat.  
 
Article 61. S’entén per columbari el lloc especialment dissenyat i construït per a 
dipositar les cendres dels difunts. 
 
L’adjudicació del dret funerari sobre aquets espais es farà per ordre de presentació de 
sol·licituds solament a favor de persones físiques sense que sigui possible el règim de 
cotitularitat. Tindrà caràcter temporal per un període de 10 anys, renovables per iguals 
períodes, fins a un màxim de 50 anys. 
 
En el document d’adjudicació es farà constar la identificació, número, lloc i localització 
del columbari, nom, adreça i telèfon del titular i data d’adjudicació, obligant-se aquest 
a informar al gestor del servei de qualsevol variació d’aquestes dades. 
 



 

 

El gestor del servei haurà de portar un registre de columbaris que contindrà, a més de 
les dades anteriors, les successives transmissions i els noms de les persones a qui 
corresponen les cendres dipositades. 
 
El dret funerari constituït sobre aquests espais solament es podrà transmetre “mortis 
causa”, d’acord amb el que preveuen els articles 52, 53 i 60 d’aquesta ordenança, 
amb la particularitat respecte a aquest últim que regula la successió abintestat que, en 
cas d’inexistència de cònjuge vidu, s’haurà de determinar judicialment o notarial 
l’hereu titular del dret funerari i, si són varis, el que la majoria decideixi. 
 
 

CAPÍTOL  II 
 

Transmissions  “inter-vivos” 
 
Article 62. S’estimarà vàlida per actes entre vius, la cessió a títol gratuït del dret 
funerari sobre sepultures als cònjuges i a parentiu en línia directa amb el titular i 
col·lateral fins al quart grau, totes dues per consanguinitat o segon grau per afinitat, i 
les que es defereixin a hospitals i a entitats religioses o benèfiques amb personalitat 
jurídica, segons els codis o les lleis. 
 
Únicament s’autoritzarà la cessió entre estranys quan es tracti de sepultures de 
construcció particular, l’edificació de les quals hagi estat prèviament donada d’alta, i 
sempre que no hi existeixin restes, i si n’hi haguessin, fossin prèviament traslladades 
a una altra sepultura, o bé a un o més departaments o osseres de la mateixa 
sepultura, i aquells o aquestes fossin clausurats a perpetuïtat.  En aquests casos es 
fixarà a l’Ordenança Fiscal corresponent el percentatge sobre el valor de les 
transmissions, reservant-se l’Ajuntament el dret de retracte. 
 
Article 63. Les sepultures que no continguin cadàvers ni restes podran ser 
retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, el qual pagarà les quantitats que per a 
cada cas assenyala l’Ordenança Fiscal. 
 
 
 
 

CAPÍTOL   III 
 

Modificació del dret funerari 
 
Article 64. La transmissió, rectificació, modificació o alteració del dret funerari serà 
declarada a sol·licitud de l’interessat o d’ofici en expedient administratiu, en el qual es 
practicarà la prova i s’aportarà la documentació necessària i suficient per a justificar 
els casos de pèrdua, sense que sigui obstacle per al desenvolupament de l’expedient 
la manca de lliurament del títol, en el cas que la persona que insta l’expedient no en 
sigui posseïdor. 
 



 

 

Article 65. Durant la tramitació d’un expedient de traspàs, i ateses les circumstàncies 
de cada cas, serà discrecional la suspensió de les operacions en la sepultura, la qual 
restarà sense efecte en expedir-se el nou títol. 
 
Nogenysmenys, les operacions de caràcter urgent es podran autoritzar, deixant-ne 
constància en l’expedient. 
 
Article 66. Fos quin fos el règim transmissori que se segueixi, quan la designació del 
nou titular recaigui per majoria, els minoritaris seran invitats, amb anterioritat a 
l’expedició del nou títol, al trasllat de les restes de familiars amb qui els uneixi un 
parentiu més pròxim que el del nou titular. 
 
Els minoritaris podran sol·licitar l’adjudicació d’una sepultura per tal de procedir al 
trasllat de les restes dels familiars mencionats en el paràgraf anterior, la qual serà 
concedida per l’Ajuntament segons les disponibilitats del cementiri. 
 
Article 67. Quan un títol, pel seu ús o qualsevol altre motiu, sofrís deteriorament, es 
podrà bescanviar per un altre d’igual a nom del mateix titular. 
 
El robatori o la pèrdua d’un títol, donarà dret a l’expedició d’un duplicat a favor del 
titular. 
 
Article 68.  Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els títols, es corregiran 
a instància del titular, prèvia justificació i comprovació. 
 
Article 69. Las clàusules limitatives de l’ús d’una sepultura, la seva variació o 
anul·lació, s’acordaran a sol·licitud del titular i s’inscriuran en el Llibre-Registre, fitxer 
de sepultures i títol corresponent, i quedaran fermes i definitives a la defunció d’aquell. 
 
Article 70. La denúncia de sostracció o pèrdua del títol de dret funerari, presentada 
per escrit a l’Òrgan Gestor sol·licitant l’expedició de duplicat, donarà lloc a la 
suspensió immediata de les operacions en la sepultura i incoació d’expedient 
declaratiu de la anul·lació del títol i d’expedició del que el substitueixi, amb la 
publicació prèvia de l’existència del dit expedient en el Butlletí Oficial de la Província i 
en un diari de la localitat, perquè en el termini de quinze dies puguin oposar-s’hi els 
qui ostentin legítim dret.  Expedit el duplicat, cessarà la suspensió. 
 
Article 71. Si la denúncia fos de suposada retenció indeguda del títol, prèvia 
audiència del posseïdor, o en rebel·lia d’aquest, se suspendran els drets d’ús de la 
sepultura a resultes de la pertinent resolució municipal, dintre del marc d’aquesta 
Ordenança, o judicial, causada a instància de part. 
 
Article 72. Podrà ser declarada la caducitat, i en tal cas revertirà el dret funerari de 
l’Ajuntament, en els casos següents: 
 
a)  Per l’estat ruïnós de la construcció, quan aquesta fos particular. La declaració de 

tal estat i caducitat requerirà expedient administratiu. 
b)   Per abandonament de la sepultura, considerant-se com a tal el transcurs de 5 

anys des del darrer pagament dels drets de conservació sobre aquesta. 



 

 

c)   Per finalització del termini del dret funerari permanent. 
d)  Per impagament de qualsevol dels terminis a llur venciment, en les sepultures 

adjudicades en aquesta modalitat. 
e) Per haver transcorregut el termini del lloguer, quan es tracti de dret funerari 

temporal i no s’hagi sol·licitat  pròrroga del mateix o aquesta sigui denegada. 
 
Article 73. L’expedient administratiu de caducitat es durà a execució de la següent 
manera: 
 
a)  En el cas de caducitat per l’estat ruïnós de la construcció particular, l’expedient 

contindrà la citació del titular el domicili del qual sigui conegut o, si no ho fos, 
publicitat de l’expedient mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en 
un diari de la localitat, concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, 
hereus o afavorits, puguin al·legar el seu dret. 

 La compareixença de qualsevol d’aquests amb el compromís de portar a terme les 
obres de construcció o reparació que es determinin a l’efecte, interromprà 
l’expedient fins al venciment del termini que es fixi individualitzadament en cada 
cas, moment en què els Serveis Tècnics hauran d’informar respecte de les obres 
realitzades.  Si aquestes resulten conformes, l’expedient s’arxivarà sense més 
tràmit.  En cas contrari, l’òrgan municipal competent declararà la caducitat. 

b)  En els supòsits b) i c) de l’article anterior, l’expedient contindrà la citació del titular 
el domicili del qual sigui conegut o, si no ho fos, publicitat de l’expedient mitjançant 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de la localitat, 
concedint un termini de 30 dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits, puguin 
al·legar el seu dret, transcorregut el qual, l’òrgan municipal competent declararà la 
caducitat. 

c)  En els supòsits d) i e) de l’article anterior, l’expedient administratiu de caducitat es 
limitarà a la citació del titular, concedint-li un termini de vuit dies per posar-se al 
corrent del pagament, transcorregut el qual sense que l’hagi efectuat, es 
traslladaran les restes a l’ossera general o, si escau, seran incinerades. 

d)  L’execució de l’expedient administratiu de caducitat comportarà el trasllat a l’ossera 
comuna de les restes dipositades a les sepultures. 

 
TÍTOL  V 

 
De les construccions funeràries, Panteons, Capelles, 

vials, plantades i de la neteja dels Cementiris. 
 
 
Article 74. L’Ajuntament, bé directament, o bé a través del Gestor del Servei, 
construirà sepultures per a ús particular en quantitat suficient a les previsions 
estadístiques de necessitat, atorgant al Gestor del Servei el dret funerari sobre elles, 
atenent-se a l’ordre rigorós en cas de petició. 
 
Les sepultures seran denominades de forma adequada i es numeraran 
correlativament, quedant obligats els titulars a acceptar el número. 
 



 

 

Els terrenys i les sepultures que es construeixin sobre els mateixos, independentment 
que el finançament sigui fet pel Gestor del Servei, tindran la naturalesa jurídica de bé 
de domini públic de servei públic. 
 
Article 75. Les obres de construcció de sepultures es regiran pels projectes formulats 
pel Departament Tècnic, i la seva adjudicació i execució es portarà a terme segons la 
forma prevista en la normativa vigent. 
 
Article 76. L’emplaçament i característiques de cada construcció haurà d’ajustar-se 
als plans generals o parcials d’urbanització i distribució interior aprovats per l’òrgan 
municipal competent. 
 
Article 77. No obstant l’exposat en l’article anterior, la part destinada a cripta en els 
panteons serà susceptible de ser ampliada des del pla de fundació fins a 0,30 metres 
sota el pla de rasant de l’esplanada viable; sense que en cap cas la superfície 
d’ampliació pugui excedir de la concedida per edificar en alçat, ni la distància entre la 
rasant i la seva màxima profunditat superi els tres metres. 
 
Article 78. El Gestor del Servei efectuarà l’adjudicació del dret funerari sobre 
panteons i capelles, previ informe del Departament Tècnic. 
 
Durant els trenta dies següents al de la notificació de l’adjudicació, el sol·licitant haurà 
d’ingressar l’import del valor de la parcel·la a construir, entenent-se que desisteix de la 
sol·licitud si deixa transcórrer aquest termini sense efectuar l’ingrés, cas en el que 
quedaria automàticament sense efecte l’adjudicació i es procediria a arxivar 
l’expedient definitivament. 
 
Article 79. Els adquirents del dret funerari sobre parcel·les per a construir, ho seran a 
títol provisional mentre no procedeixin a la seva construcció total en el termini d’un 
any, comptador a partir de la seva adjudicació.  Transcorregut el termini, sense haver 
estat donada d’alta l’edificació, l’Ajuntament deixarà sense efecte el dret, mitjançant el 
pagament de la quantia assenyalada per a la retrocessió de parcel·les per construir.  
No se satisfarà cap quantitat per les obres que s’hagin realitzat. 
 
Excepcionalment, aquets terminis podran ser prorrogats a petició de l’interessat i a 
criteri de l’Ajuntament quan el tipus, importància o qualitat de les obres ho aconsellin, 
previ informe del Departament Tècnic Municipal. 
 
Article 80. No es podrà iniciar la construcció d’una sepultura particular sense que la 
parcel·la hagi estat replantejada i atermenada pel Departament Tècnic i aprovada la 
realització de l’obra a través del permís municipal corresponent. Les despeses 
d’emplaçament i desmunt de la parcel·la per construir, si escau, correran a càrrec del 
titular. 
 
Article 81. Les construccions particulars no tindran ni ràfec o volada, ni cornises que 
avancin damunt les vies més enllà de quinze centímetres.  Els fonaments, en els 
casos que sigui necessari, i a judici del Departament Tècnic, podran prendre’s a vint 
centímetres per cada costat fins al nivell de peu pla.  S’exceptuen d’aquesta norma els 
panteons que per la seva proporció demanin un sortint més gran en les seves 



 

 

cornises i sempre que aquestes es trobin a una altura superior a tres metres sobre la 
rasant del terreny del seu emplaçament. 
 
Article 82. Les sepultures de construcció particular hauran de tenir edificats els 
paraments exteriors i els elements decoratius amb materials nobles, prohibint-se tots 
aquells que no ofereixin suficient garantia en resguard a la continuïtat dels cementiris. 
 
Article 83. Les obres de construcció d’una sepultura particular estaran subjectes a la 
inspecció tècnica, i la seva autorització i aprovació s’ajustarà a les normes que 
s’expressen en els articles següents. 
 
Article 84. La sol·licitud per construir una sepultura particular es presentarà a 
l’Ajuntament, acompanyada de projecte, per triplicat, signat per tècnics competents i 
visat pels corresponents col·legis professionals, en el que figuraran les plantes de què 
es compon la construcció, façana i seccions necessàries per a la seva completa 
intel·ligència. 
 
Article 85. Rebuda una sol·licitud en el departament corresponent i informada la 
titularitat d’aquella, passarà al Departament Tècnic per a la valoració del permís, 
d’acord amb l’Ordenança Fiscal, i es tornarà l’expedient a l’oficina d’origen on, previ 
informe, es resoldrà per acord de la Junta de Govern Local. 
 
Article 86. Autoritzada una obra, es comunicarà al Gestor del Servei i a l’interessat, el 
qual ingressarà el drets que corresponguin i s’estendrà el permís, que li serà lliurat 
juntament amb un plànol degudament conformat. 
 
Article 87. El titular de la sepultura de construcció particular comunicarà 
expressament al departament corresponent l’acabament de les obres.  Si hi ha hagut 
alguna alteració, l’Ajuntament, previ informe del Departament Tècnic, podrà exigir la 
seva rectificació a l’interessat, d’acord amb els plànols, o la seva legalització, 
mitjançant el pagament del dret que correspongui per aquesta. 
 
Article 88. Enllestida l’obra de construcció particular de conformitat amb el plànols, o 
legalitzada aquella, si escau, previ informe dels departaments corresponents, serà 
donada d’alta per efectuar-hi enterraments. 
 
Article 89. Transcorregut el termini d’execució de les obres sense que s’hagin 
finalitzat, el Departament Tècnic procedirà d’ofici a l’examen i comprovació de les 
realitzades, i es podrà acordar la caducitat del permís si no es justifica la demora.  
 
Article 90. Les obres de reconstrucció, reforma, ampliació o addició i decoració d’una 
sepultura de construcció particular, que afectin l’estructura de l’edifici o els seus 
departaments, estaran subjectes, pel que fa al permís, inspecció, execució i 
procediment, al que disposen els articles precedents.  El termini de realització restarà 
limitat a sis mesos prorrogables a nou, a sol·licitud de l’interessat, quan la importància 
de les obres ho aconselli, mitjançant el pagament dels drets assenyalats en 
l’Ordenança Fiscal corresponent. 
 



 

 

Article 91. No es permetrà l’execució d’obres en sepultures, qualsevol que sigui la 
seva importància, sense que es presenti al Gestor del Servei el permís de 
l’Ajuntament i el taló o document que acrediti que s’han satisfet els drets 
corresponents. 
 
Article 92. La realització de tota classe d’obres dins el recinte d’un Cementiri requerirà 
l’observança per part dels contractistes executors, de les normes següents:   
 
a)  Els treballs preparatoris de picapedrer o marbrista no es podran efectuar dins del 

recinte. 
b)  La preparació dels materials per a la construcció haurà de fer-se en els llocs que 

es designin, amb la protecció que en cada cas es consideri necessària. 
c)   Els dipòsits de materials, eines, terra o aigua, se situaran en punts que no dificultin 

la circulació o pas de la via pública. 
d)  Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la 

construcció, es col·locaran de manera que no malmetin les plantes o sepultures 
adjacents. 

e)   Les eines mòbils destinades a la construcció, s’hauran de desar diàriament en 
coberts o dipòsits per a la seva millor conservació i ordre en el recinte. 

f)   Un cop acabada l’obra, els contractistes o executors hauran de procedir a la neteja 
del lloc de la construcció i a la retirada de la runa, fragments o residus de material.  
Sense aquest requisit no s’autoritzarà l’alta. 

 
Article 93. No es permetrà la col·locació de flors o qualsevol altre element decoratiu 
similar en la façana dels nínxols si no estan adossats als marcs que els decoren. 
 
Article 94. La instal·lació de parterres o testos davant o al voltant de les sepultures, se 
subjectarà a les normes següents: 
 
1a. L’amplada màxima del terreny que podran ocupar els parterres i torretes serà de 

0,30 metres de llarg al llarg de la façana de la sepultura. 
 
2a. Sols es podran construir parterres en els llocs en què el terra estigui afermat o 

arenat; en altre cas solament es podran col·locar testos o torretes, sempre que 
ornamentin sepultures que estiguin a flor de terra. 

 
3a. La llargada dels jardins i voreres de les sepultures es fixarà a tots els efectes 

sumant les dels costats presos per la part interior, això és, atansats a la 
construcció. 

 
Article 95. Les plantacions es consideraran com a accessoris de les construccions i 
estaran subjectes a les mateixes regles que aquelles; la seva conservació serà a 
càrrec dels interessats i en cap cas no podran envair la via ni perjudicar les 
construccions veïnes.  Qualsevol excés serà corregit a costa del titular, i podran ser 
retirats d’ofici els jardinets que no estiguin en degudes condicions de conservació, 
prèvia citació del titular. 
 
Article 96. La cura de les sepultures la podran realitzar els titulars o persones 
delegades per ells. 



 

 

 
Acabada la neteja d’una sepultura, s’hauran de dipositar en els llocs designats les 
restes de flors o altres objectes inservibles. 
 
 

TÍTOL  VI 
 

Del simbolisme iconogràfic, epitafis i ornaments funeraris 
 
Article 97. Els epitafis, recordatoris, emblemes i símbols, podran transcriure’s en 
qualsevol idioma, salvant el respecte al recinte, fent-se responsable al titular de 
qualsevol inscripció que pugui lesionar drets de tercers. 
 
Article 98. No s’autoritzarà la venda ambulant a l’interior dels cementiris, ni es 
concediran parades ni autoritzacions per al comerç o propaganda, encara que fossin 
d’objectes adequats a llur decoració i ornamentació. 
 
Article 99. L’obtenció de fotografies, dibuixos, pintures de les sepultures o vistes 
generals o parcials del cementiri, requerirà una autorització especial i pagament, si 
escau, dels drets corresponents. 
 
                                                   

TÍTOL  VII 
 

De les inhumacions, exhumacions i trasllats 
 
Article 100.  Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cadàvers o restes, es 
regiran per les disposicions de caràcter higiènico-sanitari vigents.  D’acord amb el 
Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria, s’entén per cadàver  “el cos humà durant 
els cinc primers anys següents a la mort real “,  a partir dels quals tindrà la 
consideració de “restes”. 
 
Article 101. Cap cadàver serà inhumat abans de les vint-i-quatre hores del seu 
traspàs. 
 
Si per ràpida descomposició o perill de contagi, insuficiència higiènica de l’habitatge o 
qualsevol altra causa similar, tingués lloc la cerimònia de conducció abans de 
transcórrer aquell termini, el cadàver romandrà en el dipòsit general del Cementiri. 
 
Article 102. Per a la inhumació en nínxols, tombes, criptes o d’altres monuments 
funeraris, es tindran en compte les disposicions vigents sobre la matèria. 
 
Article 103. L’exhauriment de l’espai en el Cementiri per a construir-hi sepultures, 
determinarà la creació d’una reserva de nínxols que únicament es concediran 
temporalment i amb caràcter provisional, als titulars de sepultures que no puguin usar 
el seu dret per no haver transcorregut els terminis a què es refereix aquesta 
Ordenança, des de l’última inhumació. 
 



 

 

Article 104. Els cadàvers podran ser inhumats en qualsevol classe de sepultures 
autoritzades pel Gestor del Servei o en fosses practicades pel mateix. 
 
Article 105. No podrà ser oberta cap sepultura fins que hagin transcorregut dos anys 
des de l’última inhumació, o cinc anys en el cas que el decés s’hagués produït per 
malaltia infecciosa o contagiosa. 
 
Article 106. Quan tingui lloc la inhumació en una sepultura que contingui altres 
cadàvers o restes, podrà procedir-se en el mateix acte a la reducció de les despulles.  
Solament a petició expressa del titular, aquesta operació tindrà lloc abans de l’acte 
d’enterrament, cas en el que serà presenciada pel titular o persona en qui delegui, i 
sempre que les disponibilitats del servei ho permetin. 
 
Article 107. El nombre d’inhumacions successives en cada sepultura no serà limitat 
per altra causa que la de la seva capacitat, tenint en compte la possibilitat de reducció 
de restes de les inhumacions efectuades anteriorment. 
 
Article 108. La tramitació d’una inhumació requerirà la presentació dels documents 
següents: 
 
a)   Títol de sepultura. 
b)   Autorització del Jutge Municipal o de qui fos competent en els casos diferents de 

la mort natural. 
 

Article 109. La inhumació es tramitarà a les oficines del Gestor del Servei, als efectes 
d’inscriure-la en el Llibre Registre i en el títol.  Despatxada en aquesta forma, la 
papereta d’enterrament es lliurarà al Servei del Cementiri, el qual la retornarà una 
vegada efectuat el servei.  L’exhumació o el trasllat de restes exigirà el mateix tràmit. 
 
Article 110. El dret del titular a l’ús exclusiu de la sepultura en la forma prevista en la 
present Ordenança, serà garantit en tot moment per l’Ajuntament i el Gestor del 
Servei.  El consentiment del titular per a la inhumació, sigui de familiars o d’estranys, 
s’entendrà deferida vàlidament, amb presumpció “iuris et de jure“, pel sol fet de la 
presentació del títol, sempre que no existeixi denúncia escrita de la sostracció, 
retenció indeguda o pèrdua d’aquell, presentada al Registre del Gestor del Servei amb 
vuit dies d’antelació. 
 
Article 111. Quan el títol estigués estès a nom de comunitat religiosa o hospitalària, la 
inhumació exigirà certificació expedida per la seva direcció, comprensiva que el 
cadàver pertany a aquella comunitat o que n’és asilat acollit. 
 
Si ho fos a nom de societat, associació o fundació legalment constituïda, tota 
inhumació exigirà certificació similar acreditativa de pertànyer el cadàver a un membre 
o empleat d’aquella. 
 
Article 112. Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos 
següents:  
 



 

 

a)   Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant esbarriada del títol, cas en el 
que en el mateix acte haurà de procedir-se a l’inici de l’expedient de sol·licitud de 
duplicat. 

b)  Quan s’hagi d’inhumar el propi titular, s’autoritzarà la seva inhumació sense la 
presentació del títol, a qualsevol persona que comparegui, sigui familiar o no. 
 

Article 113. L’exhumació d’un cadàver o restes per a reinhumar-lo fora del recinte, 
requerirà la sol·licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis 
assenyalats en aquesta Ordenança des de l’última inhumació. 
 
Per a aquestes actuacions, caldrà la presència del titular sanitari competent en ordre 
legal. 
 
Article 114.  S’exceptuen del requisit de termini les exhumacions següents: 
 
a)   Les decretades per resolució judicial, que es duran a efecte en virtut del 

manament corresponent. 
b)  Les dels cadàvers que haguessin estat embalsamats o vagin a ser-ho en el 

moment de l’exhumació. 
 
Article 115.  El trasllat d’un cadàver d’una sepultura a una altra del mateix cementiri, 
exigirà el consentiment dels titulars d’ambdós drets.  Caldrà que es tingui en compte el 
transcurs dels terminis establerts en la present Ordenança i, si el trasllat ha de tenir 
lloc a una ossera individualitzada, el de cinc anys necessari per tal que el cadàver 
tingui el concepte de restes. 
 
Serà indispensable la presència del titular sanitari competent en ordre legal, per a 
aquestes actuacions. 
 
Article 116. Quan interessi el trasllat d’un cadàver o restes dipositats en una 
sepultura, si el títol del dret funerari de la sepultura figura a nom d’una persona finada, 
s’haurà de sol·licitar prèviament el traspàs perquè pugui ser autoritzat a favor del nou 
titular. 
 
Article 117.  Quan el trasllat hagi d’efectuar-se a un altre cementiri, dintre o fora del 
terme municipal, caldrà que s’acompanyi l’autorització de la Direcció General de 
Promoció de la Salut de la Generalitat i els documents que acreditin l’acompliment de 
la resta de requisits exigits per les disposicions vigents. 
 
Article 118. Quan calgui practicar obres de reparació en sepultures particulars que 
continguin cadàvers o restes, es traslladaran a nínxols d’autorització temporal, sempre 
que no s’hi oposin les disposicions referents a exhumació, mitjançant el pagament 
dels drets assenyalats en l’Ordenança Fiscal i sent retornats a llurs sepultures 
primitives una volta acabades les obres.  Quan es tracti d’obres de caràcter general 
que es facin per compte de l’Ajuntament, el trasllat es portarà a efecte d’ofici en 
presència de l’Administrador a sepultures de la mateixa categoria i condició, que seran 
bescanviades per les antigues, aixecant-se acta del trasllat i expedint-se els nous 
títols corresponents. 
 



 

 

 
 

TÍTOL  VIII 
 

Dels recintes especials 
 
Article 119. L’Ajuntament no preveurà cap espai de caràcter especial dins el 
Cementiri, que pugui implicar privilegi o postergació per virtut de creences religioses. 
 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
El termini de 5 anys establert a l’art. 72.b) s’aplicarà als supòsits d’impagament 
produïts a partir de la vigència de la modificació de l’ordenança. 
 
No obstant, s’aplicarà el període de 30 anys previst a l’anterior redacció de l’article si 
resten menys de 5 anys per complir l’esmentat termini de 30 anys. 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queda derogada i sense cap efecte l’Ordenança reguladora del Cementiri Municipal 
vigent fins a aquest moment. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I HISENDA 
 

 11. RECURSOS HUMANS. CONVALIDAR EL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA DE 13.10.2015, DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR 
TEMPORALMENT EL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADOR 
SOCIAL. (EXP. 481/2015-RH) 

 
Relació de fets 
 
I.- En data 13 d’octubre de 2015, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar el decret amb 
número d’identificador de l’expedient 481/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Per tot això,  RESOLC : 
 



 

 

PRIMER.-  Declarar que Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la 
necessitat de cobrir la vacant per jubilació d’un/a treballador/a municipal, és 
excepcional. 
 
SEGON.- Realitzar una convocatòria pública per seleccionar la persona que 
haurà de cobrir temporalment la plaça d’A2 que quedarà vacant per jubilació, 
per adscriure-la al lloc de treball de Treballador/a Social A2-21 amb 283 punts. 
 
TERCER.-  Per atendre la situació excepcional autoritzar la contractació laboral 
temporal de la persona que resulti seleccionada, mitjançant la convocatòria 
pública, i adscriure-la provisionalment al lloc de treball de Treballadora Social 
A2-21 amb 283 punts, amb les condicions establertes en el 7è Fonament de 
Dret. 
 
QUART.- El cost d’aquesta contractació temporal urgent anirà a càrrec del 
Capítol I del present pressupost vigent i la viabilitat econòmica es justifica en el 
8è fonament de dret de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
SETÈ.- Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’ Ajuntament i dels seus organismes que en depenen. El seu 
servei és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, 
podeu sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels 
recursos corresponents.” 
 



 

 

II.- En el setè punt dels fonaments de dret del Decret de data 13 d’octubre de 
2015, de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, 
Seguretat i Recursos Humans, amb número d’identificador de l’expedient 
481/2015-RH, s’ha detectat un error material, en el sentit que on diu “Oferta de 
Treball de Conserge” ha de dir “ Oferta de Treball de Treballador social”. 
 
III.- En el tercer punt de la part dispositiva del Decret amb número 
d’identificador de l’expedient 481/2015-RH, s’ha detectat un error material, en 
el sentit que on diu “establertes en el 7è Fonament”  ha de dir “establertes en el 
8è Fonament”. 
 
 
Fonaments de dret 
 
I.- Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
II.- Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans.   
 
III.- Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria 
de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
IV.- Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat públic. 
 
V.- Article 21 apartat dos, de la Llei 36/2014 de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 
 
VI.- Article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
 
Vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Rectificar els errors materials detectats en el setè punt dels 
fonaments de dret del decret amb número d’identificador de l’expedient 
481/2015-RH, en el sentit que on diu “Oferta de Treball de Conserge” ha de dir 
“Oferta de Treball de Treballador Social”, i en el tercer punt de la part 



 

 

dispositiva, en el sentit que on diu “establertes en el 7è Fonament” ha de dir 
“establertes en el 8è Fonament”. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de data 13 d’octubre de 2015, de la segona 
tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 
Humans, amb número d’identificador de l’expedient 481/2015-RH, amb les 
rectificacions anteriorment referides. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
QUART. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’ Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

  12. RECURSOS HUMANS. CONVALIDAR EL DECRET DE REGIDORA 
DELEGADA DE 09.10.2015, DE CONVOCATÒRIA PER COBRIR 
TEMPORALMENT EL LLOC DE TREBALL DE CONSERGE DE 
SERVEIS SOCIALS. (EXP. 472/2015-RH) 

 
Relació de fets 
 



 

 

I.- En data 9 d’octubre de 2015, la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans va dictar el Decret amb 
número d’identificador de l’expedient 472/2015-RH quin acord resolia: 
 
“Per tot això,  RESOLC : 
 
PRIMER.-  Declarar que Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
són un servei públic essencial de caràcter propi de l’Ajuntament i que la 
necessitat de substituir la baixa per IT d’un/a treballador/a municipal, és 
excepcional. 
 
SEGON.- Realitzar una convocatòria pública per seleccionar la persona que 
haurà de cobrir temporalment el lloc de treball de Conserge de Serveis Socials. 
 
TERCER.-  Per atendre la situació excepcional, autoritzar la contractació 
laboral temporal de la persona que resulti seleccionada mitjançant la 
convocatòria pública, i adscriure-la al lloc de treball de Conserge de Serveis 
Socials amb les condicions establertes en el 7è Fonament de Dret. 
 
QUART.- El cost d’aquesta contractació temporal urgent anirà a càrrec del 
Capítol I del present pressupost vigent i la viabilitat econòmica es justifica en el 
8è fonament de dret de la present resolució. 
 
CINQUÈ.- El present decret s’haurà de ratificar pel Ple de la Corporació. 
 
SISÈ.- Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
SETÈ.- Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’ Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 



 

 

és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
II.- En el tercer punt de la part dispositiva del decret de data 9 d’octubre de 
2015, de la segona tinenta d’ Alcaldia i regidora d’ Economia, Hisenda, 
Seguretat i Recursos Humans amb número d’identificador de l’expedient 
472/2015-RH, s´ha detectat un error material, en el sentit que on diu 
“establertes en el 7è Fonament” ha de dir “ establertes en el 8è Fonament”. 
 
Fonaments de dret 
 
I. - Article 21.1.h del capítol II de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 
règim local, referent a les atribucions del president de la Corporació. 
 
II.- Decret de l’alcaldessa de data 19 de juny de 2015 i número d’expedient 
000159/2015-SEC, de delegació de competències en la Sra. Glòria García 
Prieto, segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i 
Recursos Humans.   
 
III.- Decret de l’alcaldessa de data 7 de juliol de 2015 i número d’expedient 
000191/2015-SEC, de delegacions a favor de la regidora delegada en matèria 
de Recursos Humans, Seguretat i Hisenda. 
 
IV.- Article 11 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’Empleat públic. 
 
V.- Article 21 apartat dos, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015. 
 
VI.- Article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
 
Vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, 
Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el 
següent 

ACORD 
 
“PRIMER. Rectificar els errors materials detectats en el tercer punt de la part 
dispositiva, en el sentit que on diu “establertes en el 7è Fonament” ha de dir 
“establertes en el 8è Fonament”. 
 
SEGON. Convalidar el Decret de data 9 d’octubre de 2015, de la segona 
tinenta d’Alcaldia i regidora d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos 



 

 

Humans amb número d’identificador de l’expedient 472/2015-RH, amb les 
rectificacions anteriorment referides. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. En el cas que la 
desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu –
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la 
seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la 
interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar 
des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui 
desestimat. 
 
QUART. Declarar que aquest Ajuntament disposa de la institució del Defensor 
de la Ciutadania que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’ Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació a aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 

 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
  13. INTERVENCIÓ. CONVALIDAR EL DECRET DE L’ALCALDIA DE 

22.09.2015, AMB RELACIÓ A L’IBI I LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
CORRESPONENT AL CINEMA BOSC. (EXP. 371/2015-GES) 

 
Relació de fets 
 
Atès que en data 22 de setembre de 2015 la senyora alcaldessa va dictar el 
decret següent: 
 

“Relació de fets  
 
1. En data 22 de gener de 2013 es va aprovar per Junta de Govern Local 
el Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’entitat pública 



 

 

empresarial Neàpolis i l’empresa 35 MM Associació Catalana de 
Cinemes Independents, SL, per a la realització d’activitats culturals 
relacionades amb l’àmbit de la cinematografia al Cinema Bosc de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
2. Atès que en el pacte 2 del conveni dit s’estableix l’obligació de 
l’Ajuntament següent: 
 

“Assumir el pagament de l’IBI i la Taxa de recollida d’escombraries 
que l’empresa hagi de fer efectiu a la propietat en virtut del contracte 
de lloguer, que es farà per la via de la compensació automàtica.” 

 
3. Atès que consta pendent de pagament la liquidació de l’Impost sobre 
Béns Immobles, a nom de XXX, amb NIF 52215446H, número 
202241082, corresponent als exercicis 2014 i 2015, de la finca on es 
realitza l’activitat cinematogràfica, d’import principal 18.334,30€ i 
18.894,63€ respectivament, en total 37.228,93€, avui carregada per a la 
seva recaptació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. 
 
4. Atès que consta pendent de pagament la liquidació de la Taxa 
d’Escombraries Industrials, a nom de 35MM Associació Catalana de 
Cinemes Independents, SL, amb CIF B63686166, número 202241181, 
corresponent als exercicis 2013, 2014 i 2015, d’import 1.394,75€ cada 
any, en total 4.184,25€. 
 
5. Atès que no figura cap partida pressupostària per a fer front al 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles i Taxa d’Escombraries 
relacionades. 
 
Fonaments de dret: 
 
Conveni entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’entitat pública 
empresarial Neàpolis i l’empresa 35 MM Associació Catalana de 
Cinemes Independents, SL, aprovat per Junta de Govern Local en data 
22 de gener de 2013.  
 
Per tot això, RESOLC:  
 
1. Sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona el descàrrec comptable de la liquidació de l’Impost sobre Béns 
Immobles número 202241082, d’import 37.228,93€. 
 



 

 

2. Suspendre el termini de cobrament de les liquidacions de l’Impost 
sobre Béns Immobles número 202241082, d’import 37.228,93€, i de la 
liquidació de la Taxa d’Escombraries Industrials, número 20224118, 
d’import 4.184,25€. 
 
3. Dotar pressupostàriament a l’exercici 2016, les quantitats de 
37.228,93€ i 4.184,25€, en concepte de subvenció, a XXX, amb NIF 
52215446H, i a 35MM Associació Catalana de Cinemes Independents, 
SL, amb CIF B63686166, respectivament. 
 
4. Convalidar el Decret en la propera sessió plenària de l’Ajuntament.” 
 

Fonaments de dret 
 
Atès que l’òrgan competent és el Ple de la Corporació. 
 
Aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent  
 

ACORD 
 
“Convalidar el decret de data 22 de setembre de 2015 de l’expedient número 
371/2015-GES, més amunt transcrit.” 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

14. INTERVENCIÓ. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS I DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A 2016. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

15. INTERVENCIÓ. BASES REGULADORES PER  A LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS I SUBVENCIONS RELACIONATS AMB ELS TRIBUTS 
LOCALS. 

 
Es retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 

 
 
 



 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

 ÀREA DE NOVA GOVERNANÇA I COMUNICACIÓ 
 

16. PARTICIPACIÓ. CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DEL PROJECTE DE LA FAÇANA MARÍTIMA. (EXP. 273/2015-
PAR) 

 
Atès que l’any 2014 es va iniciar un procés de participació ciutadana per 
definir el projecte de la Façana Marítima de Vilanova i la Geltrú i posteriorment 
es convocà un concurs d’idees urbanístiques per a la reordenació del passeig 
Marítim i la plaça del Port. El 16 de març de 2015 es va donar a conèixer el 
veredicte del concurs d’idees. 
 
Atès que l’Ajuntament vol continuar impulsant la participació ciutadana entorn 
a aquest projecte i que al barri de Mar ja existeix un òrgan de participació 
ciutadana des de l’any 2009, com és el Consell Assessor de Baix a Mar, 
aprovat al Ple de 15 de desembre de 2008. 
 
Atès que el Reglament del Consell de Baix a Mar preveu la creació de 
comissions o grups de treball específics sobre projectes concrets. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Constituir una Comissió de seguiment del projecte de la Façana 
Marítima de Vilanova i la Geltrú on hi ha representació dels membres del 
Consell Assessor de Baix a Mar. 
 
SEGON.  Aquesta Comissió estarà formada per: 
 

• El regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient. 
• Un responsable del Port de Vilanova i la Geltrú. 
• El/la director/a de serveis urbanístics de l’Ajuntament. 
• El/la cap de servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament. 
• Un membre designat per cada un dels grups polítics amb representació 

municipal que formi part de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà. 

• Dos membres designats per l’Associació de Veïns del barri de Mar i/o el 
col·lectiu de Baix a Mar. 

• Un membre arquitecte en representació del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya COAC. 



 

 

• Un representant del departament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament. 

 
TERCER. Comunicar aquest acord a les persones interessades.   
 

QUART. Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació. Contra 
la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos, a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
CINQUÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït. Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 ÀREA DE POLÍTIQUES DE CIUTADANIA 
 

17. ESPORTS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER AL CLUB DE FUTBOL 
VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 232/2015-SUB) 

 
Relació de fets 
 
1.- Atès que la Junta de Govern Local del dia 17 de març de 2015 va prendre 
l’acord d’aprovar les subvencions destinades a entitats i associacions de 
l’àmbit esportiu de Vilanova i la Geltrú per a l’any 2015. 



 

 

 
2.- Atès que el Club de Futbol Vilanova i la Geltrú no es va poder acollir a la 
convocatòria ordinària de les subvencions de l’àmbit esportiu i va presentar la 
sol·licitud fora del termini establert. 
 
3.- Atès que el Club de Futbol Vilanova i la Geltrú està desenvolupant 
programes esportius de futbol base d’interès per a la ciutat i és una entitat 
representativa del futbol a Vilanova i la Geltrú en les competicions oficials de 
la Lliga Catalana. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb allò que estableixen els articles 21, 22 i 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, els articles 51 i 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, general de subvencions, el Decret 179/1995, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i 
l’Ordenança municipal reguladora de les subvencions. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Atorgar una subvenció extraordinària de 35.000 € al Club de Futbol 
Vilanova i la Geltrú amb CIF G58496217, per tal de poder seguir amb la seva 
activitat de representativitat del futbol a la ciutat en les competicions oficials de 
la Lliga Catalana i del seu treball amb els equips inferiors d’esport base. 

   
SEGON. Aquesta quantitat anirà a càrrec de la partida 33.3410.48101 
CONVENIS I SUBVENCIONS A ENTITATS de l’any 2015, de la Regidoria 
d’Esports. 
 
TERCER. Declarar que contra aquesta resolució, que és definitiva en via 
administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició 
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu 
cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 



 

 

mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat. 
 
QUART. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un 
total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 
de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

 18. ESPORTS. CONVALIDACIÓ, SI ESCAU, DEL DECRET DE 
L’ALCALDESSA DATA 01.10.2015, DE PRÒRROGA DE LA 
INTERVENCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL PARC DEL GARRAF. 
(EXP. 81/2015-ESP) 

 
Aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
ÚNIC. CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldessa de data 01.10.2015, pel qual 
es prorroga per sis mesos més la intervenció de la concessió del Parc del 
Garraf, en la persona de MONTSERRAT ALÒS PLA, el qual es transcriu 
literalment 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. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 6 d’octubre va substituir la 
intervenció conjunta acordada per una interventora única en la persona de la 
Sra. Montserrat Alòs Pla. 
 
Atès que el Ple de la Corporació de data 4 de maig de 2015, va acordar 
prorrogar sis mesos més com a interventora per finalitzar les tasques 
encomanades. 
 
Atès que després de sis mesos transcorreguts s’ha pogut constatar que la 
interventora no ha finalitzat les seves tasques encomanades. 



 

 

 
Fonaments de dret 
 
1. Acord de Ple de data 28 de juliol de 2014, pel qual es delega a l’alcaldessa 
les facultats de Ple en relació amb les concessions. 
 
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. 
 
3. Article 259 de Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. La 
durada màxima de la intervenció és de 2 anys. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. Prorrogar per sis mesos més, com a interventora única en la 
persona de la Sra. Montserrat Alòs Pla, perquè pugui finalitzar totes les 
tasques. 
 
SEGON. Notificar el present acord a la concessionària. 
 
TERCER. Ratificar el present acord al proper Ple de la Corporació.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1)  = 14 vots 
  Abstencions: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
 

19. SERVEIS SOCIALS. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AULES D’ESTUDI. (EXP. 
547/2015-SSO) 

 
La situació social desfavorida de les famílies és un dels factors que té una 
incidència negativa en el nivell educatiu que els infants assoleixen en l’àmbit 
escolar. 
 
Per donar resposta a aquesta situació es planteja un programa de reforç 
escolar que treballi alhora l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi, la facilitació 
d’aprenentatges, el desenvolupament personal i el foment de l’autonomia 
personal i social, entre d’altres. 
 
La proposta s’articula al voltant de 4 aules, 2 de primària i 2 de secundària, 
amb 4 hores d’atenció directa setmanal cada una i una durada de 9 mesos: de 
novembre de 2015 a juliol de 2016. 
 



 

 

S’ha demanat pressupost per a aquest servei a les empreses següents: 
 

- Tot Formació: import pressupost 14.500,00€ 
- Fundació privada Assistència i Gestió Integral: import pressupost 

15.960,00€ 
- ACTUA SCCL Cooperativa d’iniciativa social: import pressupost 

16.713,82 € 
 
L’activitat està exempta d’IVA. 
 
Per decidir l’adjudicació a una o altra empresa s’ha tingut en compte l’oferta 
econòmica i s’ha valorat la titulació dels educadors que ofereix cada empresa, 
considerant que la que s’ajusta més als requeriments educatius del servei és 
la que incorpora la contractació de diplomats (educadors socials, mestres, 
etc.) 
 
Per això es proposa la contractació de la Fundació privada Assistència i 
Gestió Integral, per un import de 15.960,00€. Aquest pressupost està 
exempt d’IVA (Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Título 
II.  Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos) 
 
S’adjunta informe tècnic de la cap de servei. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei de contractes del sector públic. 
2. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Contractar el servei d’aules d’estudi, durant els mesos de novembre 
de 2015 a juliol de 2016, inclusivament, amb la Fundació privada 
ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL, amb CIF G60729084, per un import 
total de 15.960€ (activitat exempta d’IVA). 
 
SEGON. L’import de 3.546,67 €, corresponent als mesos de novembre i 
desembre de 2015 serà amb càrrec a la partida 35.2311.2279902 Programa 
Infància i Adolescència del pressupost de despeses vigent; l’import restant de 
12.413,33 €, corresponent als mesos de gener a juliol de 2016, serà amb 



 

 

càrrec a la mateixa partida del pressupost de despesa de l’exercici 2016, o a 
les partides que s’habilitin a aquest efecte. 
 
TERCER. L’import es farà efectiu a l’empresa en 9 pagaments de 1.773,33 €, 
prèvia presentació de les factures mensuals corresponents.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) 
    i PP (1) = 20 vots 
  Abstencions: CUP = 5 vots 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I ESPAI URBÀ 
 

 
20. LLICÈNCIES. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE 

L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA 
DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I D’EMPLAÇAMENT DELS 
LOCALS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS. (EXP. 267/2015-ACT) 

 
Relació de fets 
  
I.- En data 27 de juliol de 2015, el Ple de l’Ajuntament va adoptar el següent 
acord: 
 

“PRIMER. Aprovar inicialment la proposta d’ordenança municipal 
per a la regulació específica de les condicions tècniques i 
d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. 
 
SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit 
municipal, en el tauler d’edictes de la Corporació i en la web 
municipal d’aquest Ajuntament, i sotmetre’l a informació pública, 
juntament amb el text íntegre de la proposta d’ordenança, pel 
termini de TRENTA (30) DIES HÀBILS, d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny), durant el qual es podran 
presentar reclamacions i al·legacions. 
 
El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials abans 
esmentades. 



 

 

 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada 
en el Servei de Llicències i Disciplina de la Regidoria d’Urbanisme 
Obres i Habitatge, ubicat al carrer Llanza, 7, primer pis, 08800 de 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 
 
TERCER. Disposar que en el supòsit que no es presentin 
reclamacions o al·legacions, s’entendrà definitivament aprovada 
l’ordenança, un cop transcorregut el termini d’informació pública, 
sense cap tràmit ulterior (art. 65.1 ROAS). En cas contrari, caldrà 
adoptar un acord exprés pel Ple de l’Ajuntament, per aprovar-la 
definitivament. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’ordenança es publicarà de la 
forma següent: 
 
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, 

així com el text íntegre de l’ordenança. 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació 

municipal anteriorment esmentada.” 
 

II.- L’edicte de l’aprovació inicial va estar exposat al tauler d’edictes electrònics 
d’aquesta corporació del 14 d’agost al 19 de setembre de 2015, en data 14 
d’agost de 2015 a la web municipal, en data 21 d’agost de 2015 al Diari de 
Vilanova, en data 26 d’agost de 2015 al BOPB i en data 28 d’agost de 2015 al 
DOGC, finalitzant el termini d’informació pública el dia 3 d’octubre. 
 
Durant aquest termini d’informació pública s’han presentat escrits 
d’al·legacions per part de les següents entitats, els quals resten incorporats a 
l’expedient: 
 
- ASSOCIACIÓ VILAHERBA (registre d’entrada núm. 2015025453, de 23-09-

2015). 
 
- ASSOCIACIÓ MANDALA SMOKING CLUB (registre d’entrada núm. 25612, 

de 24-09-2015). 
 
- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE VILANOVA (CUP) (registre 

d’entrada núm. 2015025772, de 25-09-2015).  
 
- ASSOCIACIÓ CANNÀBICA VILANOVINA (ACV) (registre d’entrada núm. 

2015026054, de 29-09-2015). 
 



 

 

- ASSOCIACIÓ CANNÀBICA HIGH-TIMES (registre d’entrada núm. 26168, de 
30-09-2015). 

 
- FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CANNÀBIQUES AUTOREGULADES DE 

CATALUNYA (FEDCAC) (registre d’entrada núm. 2015026181, de 30-09-
2015). 

 
- DESPATX NIETO & POVEDANO (registre d’entrada núm. 26598, de 06-10-

2015, presentat prèviament a Correus el dia 01-10-2015). 
 
III.- Un cop analitzades i estudiades les al·legacions presentades per part de la 
comissió redactora i tècnics redactors de l’ordenança, s’ha emès informe 
d’al·legacions que consta a l’expedient, signat pel coordinador de l’Àrea de 
Territori i Espai Urbà, la cap del Servei de Llicències i Disciplina, el cap dels 
Serveis Jurídics-Administratius d’Urbanisme, el cap del Servei d’Urbanisme, el 
cap del Servei de Salut Pública i l’enginyera tècnica municipal, en virtut del 
qual s’estimen, s’estimen parcialment i es desestimen el conjunt de les 
referides al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública, amb el 
resultat que consta en dit informe i al qual es fa expressa remissió. Així 
mateix, a la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà de 26 d’octubre de 
2015 es va informar per part del govern municipal que, amb la voluntat 
d’arribar al màxim consens amb la resta de grups municipals i des d’una 
perspectiva de criteri socio-polític, es proposa modificar el redactat de l’article 
4 de l’ordenança tal i com va estar aprovat inicialment, en el sentit de 
determinar una distància entre equipaments de 175 m., i de 400. entre els 
locals destinats a aquesta activitat. 
 
El text definitiu de l’ordenança que s’adjunta incorpora els canvis realitzats 
com a conseqüència de les al·legacions estimades o estimades parcialment i 
els derivats de les adaptacions d’ofici, de conformitat amb l’anteriorment 
esmentat. 
 
Fonaments de dret 
 
I.- D’acord amb les competències municipals en matèria d’urbanisme, medi 
ambient urbà i protecció de la salubritat pública (articles 25.2.a), b) i j) de la 
Llei de bases de règim local). 
 
II.- Correspon als municipis, entre d’altres, les potestats reglamentàries i 
d’autoorganització. Dins l’àmbit de la seva competència, i en l’exercici de 
l’activitat d’intervenció dels ens locals, aquests podran aprovar ordenances i 
reglaments (arts. 4.1 a) i 84.1 a) de la Llei de bases de règim local, i 8.1 a) i 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).  



 

 

 
Aquestes ordenances tenen la naturalesa d’ordenança municipal, als efectes 
de llur aprovació i modificació, que es regeixen per la legislació aplicable en 
matèria de règim local. 
 
III.- L’aprovació de les ordenances i reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment previst a l’article 178 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (en desplegament de l’article 49 de la Llei de bases de 
règim local), i requereix l’informe previ de secretari i interventor en els supòsits 
que contempla l’article 179 de dit text refós.  

 
Els articles 60 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny), desenvolupen el procediment 
establert per a l’aprovació de les ordenances i reglaments. 
 
IV.- L’òrgan municipal competent per a l’adopció del present acord és el Ple de 
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2 d) de la Llei de bases de règim 
local. En el present cas, s’aprova per majoria simple (art. 65.2 ROAS). 
 
Per tot l’exposat, vist l’informe d’al·legacions incorporat a l’expedient, l’informe 
jurídic i el text definitiu de l’ordenança, incorporant els canvis realitzats com a 
conseqüència de les al·legacions estimades o estimades parcialment i els 
derivats de les adaptacions d’ofici, de conformitat amb el contingut del referit 
informe d’al·legacions, i d’acord amb l’art. 25.1 de la Llei de bases de règim 
local i els articles 66.1 i 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la proposta 
de la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà, havent exercit prèviament 
les funcions de Comissió d’estudi previstes a l’article 62 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquest Ple de l’Ajuntament aprova 
el següent 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Estimar, estimar parcialment i desestimar el conjunt d’al·legacions 
presentades durant el tràmit d’informació pública, d’acord amb l’informe 
d’al·legacions  incorporat a l’expedient, segons s’esmenta a la part expositiva 
de la present resolució. 
 
SEGON. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal per a la regulació 
específica de les condicions tècniques i d’emplaçament dels locals de clubs i 
associacions de cànnabis. 
 
El text definitiu de l’ordenança que s’adjunta incorpora els canvis realitzats 
com a conseqüència de les al·legacions estimades o estimades parcialment i 



 

 

els derivats de les adaptacions d’ofici, de conformitat amb el contingut de 
l’informe d’al·legacions abans esmentat. 
 
TERCER. Publicar el present acord i el text íntegre de l’Ordenança de la forma 
següent: 
 
a) Al tauler d’edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats, així com 

el text íntegre de l’Ordenança. 
b) Al DOGC, la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal 

anteriorment esmentada. 
 
Posteriorment, caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’aprovació definitiva de 
l’Ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta (arts. 56 LBRL, 145 TRLMC i 
65.3 ROAS). 
 
QUART. Notificar el present acord a les entitats al·legants, juntament amb 
còpia de l’informe d’al·legacions incorporat a l’expedient i del text definitiu de 
l’ordenança. 
 
CINQUÈ. Declarar que: 

- Aquest acord, que aprova una disposició administrativa general, posa fi a 
la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós 
administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de 
la publicació en el corresponent butlletí oficial. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre 
recurs ajustat a dret. 

 
SISÈ. Aquest ajuntament disposa de la institució del Defensor de la 
Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles 
actuacions de l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei 
és gratuït.  Si teniu cap discrepància en relació amb aquesta resolució, podeu 
sol·licitar la seva intervenció, sense que suspengui els terminis dels recursos 
corresponents.” 
 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LES 
CONDICIONS TÈCNIQUES I D’EMPLAÇAMENT DELS LOCALS DE CLUBS 

I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS 
 
 
PREÀMBUL 



 

 

 
I.- Arrel de l’aparició dels clubs de fumadors en el nostre estat, han proliferat les 
peticions d’autorització municipal per a l’habilitació de locals per usos associatius de 
consumidors de substàncies que generen dependència, com és el cas del cànnabis. 
 
Les associacions neixen com a resposta de la societat a un problema existent. 
Segons el que disposa la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència 
en matèria de substàncies que poden generar dependència, correspon a les 
administracions públiques i, en concret, als ens locals, el desenvolupament 
d’accions d’informació i d’educació sanitària de la població, impulsant accions 
socials preventives en relació a les dependències. 
 
Per tant, es pot afirmar que, per la mateixa naturalesa de l’activitat i dels 
fonaments estatutaris de les associacions, aquestes són, a través de les eines i 
recursos dels ens locals i, en concret, dels ens locals, les encarregades 
d’exercir la prevenció i assistència als seus associats.   
 
L’any 1948, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que 
el consum de cànnabis suposava un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui 
físic, mental o social, essent el seu principi actiu el tetrahidrocannabiol (THC) quina 
concentració varia segons les parts de la planta, però que majoritàriament es 
consumeix mitjançat la inhalació del fum produït per la marihuana i l’haixix. 
 
Segons els estudis mes recents efectuats per diversos científics de la Unitat de 
Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital 
Clínic, el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics 
perjudicials per a la salut. En el sistema cardiovascular causa taquicàrdia dosi-
dependent, hipotensió ortostàtica i augmenta el risc d'infart de miocardi en subjectes 
joves. En el sistema respiratori produeix broncodilació, irritació de les vies 
respiratòries i major prevalença de bronquitis. A nivell immunitari hi ha disminució de 
les defenses anti-tumorals, alteració dels macròfags i inhibició de la immunitat 
cel·lular. Els cannabinoides alteren les hormones sexuals i l'eix HHA. A nivell cognitiu, 
les alteracions causades per consum agut tendeixen a remetre i el consum continuat 
ha estat vinculat a alteracions en el processament d'informacions complexes 
dificultant els processos d'aprenentatge. Es considera acreditada la relació entre l'ús 
de cànnabis i l’aparició de patologies psiquiàtriques, especialment l'aparició de 
l'esquizofrènia.  
 
Resulta evident, doncs, que el consum continuat produeix significatives afectacions 
físiques i cognitives en la conducta de les persones, essent palès que estem davant 
d’una conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les persones. 
 
Segons el que disposa la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en 
matèria de substàncies que poden generar dependència, correspon a les 
administracions públiques i, en concret, als ens locals el desenvolupament d’accions 
d'informació i d'educació sanitària de la població, impulsant accions socials 
preventives en relació a les dependències. 
 



 

 

Tot i que a Espanya no existeix una penalització del seu consum, encara que si de la 
seva venda i cultiu, resulta evident que existeix una important demanda de consum i 
que el tràfic en el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció 
del seu consum. 
 
La determinació sobre la legalitat de l’activitat que es desenvolupa dins dels clubs de 
fumadors de cànnabis no pertoca a l’àmbit competencial urbanístic dels ens locals, ja 
que es tracta d’una matèria de coneixement de les autoritats: sanitàries, en quan a 
l’eventual regulació del seu consum; i policials i judicials, en quant a l’eventual 
conducta punitiva prevista en el tipus penal 368 del Codi Penal. 
  
No obstant i mentre els organismes departamentals competents procedeixen a 
valorar l’eventual presentació de mocions o propostes de llei a les instàncies 
competents, resulta evident que des de l’àmbit local els Ajuntaments tenen una 
responsabilitat, d’ordre i vigilància respecte de conductes com les desenvolupades en 
l’àmbit dels clubs de fumadors de cànnabis, que no poden defugir, sota l’escut de la 
jerarquia normativa competent per l’abordament de qüestions d’ordre públic, ja que 
són masses les repercussions que l’obertura d’aquests locals poden produir sobre un 
teixit social ja prou sensibilitzat respecte de les conductes de risc.  
 
Tanmateix, els clubs de fumadors constituïts a l’empara de la Disposició Addicional 
Novena de la Llei 28/2005, modificada per la Llei 42/2010, del tabac, estan constituïts 
sota la forma legal de les associacions, essent aquest un dret fonamental consagrat a 
l’art. 22 de la Constitució Espanyola i objecte d’una especial protecció, dins del nostre 
ordenament jurídic, havent manifestat el propi Tribunal Constitucional en diverses 
ocasions que no procedeix admetre davant del dret d’associació més restriccions que 
les necessàries dins d’una societat democràtica per a la seguretat pública, la defensa 
de l’ordre i la prevenció dels delictes, la protecció de la salut o de la moral o la 
protecció dels drets i llibertats aliens. No obstant, segons la pròpia sentència del TC 
Núm. 173/1998, de 23 de juliol, entre d’altres, aquesta concepció de la llibertat 
d’associació conté al menys dos límits a la possible intervenció de l’estat en la creació 
i funcionament de les associacions i que només de forma excepcional i justificada 
s’estableixi l’obligatorietat de la seva adscripció. 
 
Per tant, en cap cas no es pot pretendre mitjançant l’elaboració d’una ordenança com 
aquesta l’assoliment d’un objectiu consistent en la prohibició o impossibilitat de 
desenvolupament del referit dret d’associació, tot i que sí és factible la seva 
delimitació territorial i funcional per tal de fer-la compatible amb la resta d’activitats i 
usos. 
 
En aquest sentit, els ens locals estan dotats de competències en matèria urbanística i 
d’activitats, per tal d’intervenir a través d’aquests àmbits en la protecció dels sectors 
socials més febles o sensibles a conductes potencialment perilloses, regulant i 
delimitant l’àmbit en el qual es pot desenvolupar aquesta activitat, així com en la 
prevenció d’eventuals molèsties o immissions que l’exercici de determinades 
activitats de concurrència nombrosa, encara que sigui en l’àmbit estrictament privatiu 
de les associacions de consumidors de cànnabis, poden produir.  
 



 

 

Paral·lelament a la regulació continguda en la relació a l’ús i la seva potencial 
perillositat en relació a les conductes que del mateix se’n deriven, la present 
normativa pretén abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici de 
l’activitat associativa en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta s’hi 
desenvolupa.  
 
Per la mateixa naturalesa de l’activitat i dels fonaments estatutaris de les 
associacions, es pot afirmar sense cap mena de dubte que aquestes necessiten 
comptar amb locals de característiques suficients com per acollir a un elevat volum de 
socis que les faci viables a nivell de gestió.  
 
La pròpia Federació d’associacions Cannàbiques que acull a més de 35 
associacions i federacions territorials de tota Espanya, entre elles a 
l’Associació de Federacions Cannàbiques de Catalunya, ha publicat un Codi de 
Bones Conductes a on aconsella als seus associats que per tal de garantir el 
bon funcionament de l’associació no convé comptar amb més de 655 persones 
associades o sòcies degustadores. Per tant, resulta del tot evident que les 
característiques necessàries per tal de condicionar un local per a l’exercici 
d’una activitat de consum de cànnabis, requereixen un dimensionament que cal 
regular adequadament. 
 
En aquest sentit, no hi ha dubte que en aquests establiments hi ha raons imperioses 
d’interès general (objectius de salut pública, protecció del consumidors-associats i 
protecció de l’entorn urbà) que justifiquen la tramitació de l’obertura de l’activitat 
segons la regulació normativa que contempli les instal·lacions corresponents.  

II.- El Pla General d’Ordenació municipal de Vilanova i la Geltrú es va aprovar 
definitivament el 29 de juny de 2001, publicat en el DOGC el 2 d’agost de 2001. La 
regulació d’usos, continguda al Capítol 2n del seu Títol II, els classifica per la seva 
funció en l’article 33. Entre els 21 usos classificats s’inclouen l’Ús Recreatiu (11) i 
l’Ús Socio-Cultural (13), el primer comprèn les activitats relacionades amb el lleure, 
el temps lliure i l’esbarjo, i el segon  comprèn les activitats culturals i de relació social i 
religiosa. 

A l’article 34 es fa la classificació per la seva naturalesa: 
 
1. Per la seva naturalesa, els usos es divideixen en públics, col·lectius i privats. 
 
2. Es consideren d'ús públic els usos que es desenvolupen en terrenys o instal·lacions 

de propietat pública, siguin gestionats per l'Administració o per particulars. 
 
3. Es considera d'ús privat el que es desenvolupa en béns de propietat particular. 
 
4. Es considera ús col·lectiu aquell de caràcter privat, relacionat amb un grup de 

persones quina relació es defineix normalment pel pagament de quotes, preus o 
taxes, o pertinença a alguna societat, agrupació o associació. 

 



 

 

A l’article 40  (Definició dels paràmetres reguladors o d’aplicació amb caràcter general 
a totes les zones), es defineixen els conceptes que determinaran el grau de 
compatibilitat de cada ús o activitat amb els predominants de cada zona urbanística o 
s’ubiquen, i entre ells, la concreció d’aquests paràmetres per cada ús i la seva 
aplicació en cada zona serà duta a terme pel Pla Especial d’usos, o per ordenança 
municipal en casos concrets, excepte quan quedin ja prou concretats per la present 
Normativa, i també, dintre del seu sector, pels Plans Especials i Parcials. 
 
Vistes les definicions anteriors del PGO sobre l’Ús Socio-Cultural  i l’Ús Col·lectiu,  és 
dins d’aquestes tipologies d’ús on cal emmarcar els Locals de clubs i Associacions de 
cànnabis, que en els darrers anys han proliferat al nostre municipi, al igual que a la 
resta de Catalunya i que han desenvolupat diversos models organitzatius per a la 
gestió de la provisió, la possessió i el consum de cànnabis, basant-se en el criteri del 
model de consum compartit, en base als requisits exigits per la jurisprudència del 
Tribunal Suprem.  
 
III.- Mitjançant Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener (DOGC núm. 6799, de 29-01-
2015), s’han aprovat determinats criteris en matèria de salut pública per orientar les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la 
seva activitat per als ajuntaments de Catalunya. 
D’acord amb l’exposició de motius de dita Resolució, els clubs socials de cànnabis 
són associacions sense ànim de lucre que s’autoproveeixen de cànnabis i en 
distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals consumeixen 
aquesta substància en un àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de 
manera que es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat clandestí i 
a determinats usos del cànnabis.  
 
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut de la ciutadania mitjançant una política 
orientada a minimitzar els danys del consum del cànnabis i, així mateix, impulsar la 
deguda informació, educació i prevenció sobre les conseqüències i els efectes 
perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància, escau establir criteris en 
matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs 
socials i també establir les condicions de l’exercici de la seva activitat per als 
ajuntaments de Catalunya.  
 
Segons la referida exposició de motius, amb aquests criteris es pretén impulsar, a 
través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la informació i l’assessorament 
dels associats per tal de reduir els riscs i els danys vinculats al consum del cànnabis; 
la formació de les persones encarregades de la dispensació d’aquesta substància 
amb l’objectiu assenyalat; la detecció precoç, el seguiment i la derivació de 
determinats consums que generen riscs i/o danys a la salut dels consumidors de la 
substància; la prohibició del consum d’altres drogues o begudes alcohòliques i la 
limitació de la venda i consum de tabac i productes del tabac d’acord amb la 
normativa vigent, per tal de no fomentar el consum del cànnabis i el d’altres 
substàncies addictives a la vegada; la limitació de la ubicació d’aquests clubs a una 
distància mínima dels centres sanitaris i dels educatius per tal d’evitar la promoció del 
consum entre determinats col·lectius especialment vulnerables (col·lectius que, a més 
de respecte als referits centres sanitaris i educatius, també han de ser objecte de 
protecció dins l’àmbit dels equipaments esportius del nostre municipi considerant 



 

 

l’important afluència d’infants i menors dins d’aquest tipus de centres, a criteri raonat 
d’aquest ajuntament segons els informes emesos al respecte incorporats a 
l’expedient de la present ordenança); la limitació horària i de tota mena de publicitat 
de les associacions o dels seus establiments o locals, i també el compliment de les 
condicions de salubritat dels locals d’acord amb la normativa vigent i el respecte a les 
normes mediambientals i, especialment, al descans dels veïns. 
 
Aquests criteris han estat objecte d’informe favorable del Consell Assessor de Salut 
Pública, com a òrgan assessor del Departament de Salut sobre aspectes tècnics i 
científics de la salut pública, adscrit a la Secretaria de Salut Pública, en la sessió 
plenària de 27 de novembre de 2014; compten amb el consens de les federacions 
representatives dels clubs cannàbics; n’han estat degudament informades les entitats 
municipalistes, i han estat presentats a la Comissió de Salut del Parlament el 6 de 
novembre de 2014. 
 
D’altra banda, la present ordenança contempla també el fet que l’Ajuntament, a 
través de les regidories competents en matèria de seguretat, salut i serveis 
socials, i en col.laboració amb les associacions d’usuaris degudament inscrites 
en el Registre Municipal d’Associacions, elaborarà un manual o guia de bones 
pràctiques, així com de forma conjunta un protocol per a  la convivència, amb 
l’objecte de canalitzar d’una manera adequada la resolució dels conflictes que 
puguin sorgir amb ocasió del desenvolupament de l’activitat, i també sota la 
premissa de vetllar per una correcta implantació d’aquest tipus d’activitats, 
afavorint un adequat compliment de les condicions tècniques i d’altra índole 
previstes en l’ordenança. 
 
IV.- Per tot l’exposat la present ordenança, recollint les determinacions aplicables 
contingudes en el Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú, així com els 
criteris que contempla la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, es composa de 
quatre capítols que aborden, per una banda, la regulació de l’ús de l’activitat objecte 
de la present ordenança amb la definició de la mateixa, delimitació de l’àmbit afectat; 
per una altra, l’establiment de distàncies entre locals destinats a la mateixa activitat i 
entre activitats d’especial sensibilitat i la que és objecte de regulació, així com els 
paràmetres de càlcul d’aquesta distància; la regulació dels paràmetres tècnics 
necessaris per a la implantació de la activitat regulada i documentació preceptiva per 
tal d’exercir l’activitat; i per últim, els criteris de desenvolupament de l’activitat atenent 
als preceptes regulatoris continguts a l’esmentada Resolució SLT/32/2015, de 15 de 
gener, a la Llei 28/2005, de 26 de desembre de mesures sanitàries enfront el 
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i la publicitat dels productes 
del tabac, modificada per la Llei 42/2010. 
 

 

CAPÍTOL I.- OBJECTE, ÀMBIT I REGULACIÓ D’USOS. 
 
Article 1. Objecte. 
 
És objecte d’aquesta Ordenança: 
 



 

 

a) La regulació de l’activitat de clubs i Associacions de cànnabis, dins de l’ús Socio-
Cultural (13) previst al vigent Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú aprovat 
definitivament el 29 de juny de 2001 i publicat en el DOGC el 2 d’agost de 2001 (en 
endavant, PGO), establint l’àmbit o zones de compatibilitat d’aquesta activitat i les 
condicions de l’emplaçament. 
 
b) Determinar les condicions de l’emplaçament a partir de l’establiment d’un règim de 
distàncies respecte de qualsevol sòl o edifici qualificat pel PGO pels específics 
sistemes d’Equipaments previstos expressament en aquesta ordenança.  
 
c) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs i 
Associacions de cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries per evitar 
tot tipus de molèsties al veïnat. 
 
d) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs i 
Associacions de cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries de 
seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries. 
 
e) Garantir que l’activitat sigui desenvolupada per Associacions d’usuaris 
degudament inscrites en els registres públics, i especialment al Registre Municipal 
d’Entitats. 
 
f) Establir les condicions en que s’ha de desenvolupar aquesta activitat. 
 
g) Establir mesures de col·laboració amb l’administració per a la prevenció del 
consum de cànnabis.  
 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança coincideix amb aquelles zones i sectors del 
municipi on està admès l’ús Socio-Cultural d’acord amb les Normes urbanístiques del 
PGO de Vilanova i la Geltrú, i les normatives del planejament derivat redactat en 
desenvolupament d’aquell, compresos en el Sol Urbà i Urbanitzable. 
 
 
Article 3. Regulació de l’ús. 
 
1. Està admès l’ús Socio-Cultural en la modalitat de clubs i Associacions de cànnabis 
en tots els sòls classificats jurídicament, d’acord amb el Pla general d’Ordenació 
Municipal, com a Sòl Urbà, i en els sòls classificats jurídicament com a Sòl 
Urbanitzable en sectors amb planejament derivat aprovat definitivament abans 
del 19 de novembre  de 2013, data en que la Junta de Govern Local de Vilanova i la 
Geltrú va acordar la suspensió de l’atorgament de llicències d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i 
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, 
destinades a clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal. 
 



 

 

2. En els sòls classificats jurídicament com a Sòl Urbanitzable de desenvolupament 
residencial (clau 14a a 14i) i de desenvolupament industrial, terciari i de serveis (clau 
15b, 15c i  15d), en sectors sense planejament derivat aprovat definitivament 
abans de la vigència de la present ordenança, on genèricament s’admet l’ús 
Socio-Cultural, segons l’article 177.1 de les normes urbanístiques del PGO, serà el 
planejament derivat el que, en la definició de les determinacions i paràmetres 
urbanístics del sector, i en la regulació específica del règim d’usos, inclourà la 
compatibilitat o no de l’ús Socio-Cultural en la modalitat de clubs i Associacions de 
cànnabis, i en el seu cas, en quines condicions, paràmetres i situació. Tot això també 
d’acord amb l’article 177.1 que determina, en relació als usos de caràcter general, 
que el corresponent Pla Parcial podrà completar i/o matisar. 
 
3. Està prohibit l’ús Socio-Cultural en la modalitat de clubs i Associacions de cànnabis 
en tots els sòls classificats jurídicament com a Sòl no Urbanitzable, d’acord amb el 
Pla general d’Ordenació Municipal. 
 
 
CAPÍTOL II.- CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT. 
 
Article 4. Criteris d’emplaçament. 
 
1. L’ús de clubs i Associacions de cànnabis, a efectes urbanístics i ambientals, es 
considera una modalitat de l’ús socio-cultural, pel que es podrà implantar en els 
àmbits i/o locals en els que aquesta ordenança autoritza la implantació d’aquesta 
modalitat d’ús dins de les zones en que el planejament general i derivat admet l’ús 
socio-cultural, i haurà de complir les condicions tècniques exigibles a aquest ús. 
 
2. En tot cas, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys de 175 
metres de qualsevol sòl o edifici qualificat pel PGO pels següents sistemes 
d’Equipaments:  
 

-  Sistema d’equipaments col·lectius (clau E): Només pels supòsits d’usos previstos 
a la lletra a) de l’article 92 PGO (sanitari-assistencial), així com aquells sòls 
assenyalats en el plànol annex a aquesta ordenança en color vermell, donada la 
seva vocació d’equipament de barri (preferentment, sanitari-assistencial, educatiu 
i/o esportiu).  

 
-  Sistema d’espais esportius (clau G). 
 
-  Sistema d’equipament educatiu (clau H). 
 

En el plànol annex a la present ordenança figuren representats gràficament aquests 
criteris d’emplaçament i distàncies relatius als esmentats sistemes d’equipaments. 
 
3. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus en qualsevol dels 
llocs on està prohibit fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, 
etc.). 
 



 

 

4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 350 
metres. 
 
 
Article 5.- Còmput de distàncies i mesuraments. 
 
Per calcular les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments 
regulats en la present ordenança entre sí, es mesurarà el recorregut més curt 
que va des del punt mig de les portes d’accés principal a la via pública 
respectiva d’un i altre establiment. 
 
Les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en la present 
ordenança, entre aquests i els sistemes d’equipaments especificats en l’article 4 de la 
present ordenança, es calcularà des de qualsevol punt del perímetre exterior de 
l’àmbit qualificat de Sistema d’Equipament considerant a tal efecte el perímetre real i 
el perímetre teòric equidistant.  
 
 
CAPÍTOL III.- CONDICIONANTS TÈCNICS PER A L’ADMISSIÓ DE L’OBERTURA 
DE L’ACTIVITAT. 
 
Article. 6.- Règims d’intervenció d’activitat i d’obra. 
 
1. Amb independència de les possibles altres autoritzacions que siguin 
exigibles per altres  administracions públiques en el marc de les seves 
competències, l’obertura d’un local amb destinació a club o Associació de 
cànnabis està subjecta al règim de declaració responsable o al de comunicació 
prèvia, segons si la seva superfície construïda sigui inferior o igual a 500 m2, o 
superior a 500 m2, respectivament, així com al règim de llicència urbanística o 
de comunicació prèvia, en funció de si aquestes requereixen o no l’elaboració 
d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació 
pel que fa a les obres d’adequació del local, en els termes previstos a la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica. 
 
En tal sentit, els supòsits de verificació del compliment de requisits legals, 
d’esmena de defectes o mancances de requisits legals, règims d’intervenció 
(inclosa la intervenció municipal relacionada amb la prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis), canvis  de titularitat i modificacions, seran els previstos en 
l’esmentada Llei 16/2015, del 21 de juliol, i altre legislació o normativa 
concordant. 
 
A banda de la manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat amb el 
règim urbanístic del sòl en les declaracions responsables o comunicacions 
prèvies, el certificat de compatibilitat urbanística és incorporat d'ofici a la 
sol·licitud presentada. 
 



 

 

2. Per tal de garantir un correcte funcionament de l’activitat, les instal·lacions 
elèctriques i de protecció contra incendis dels locals estaran subjectes a les 
revisions periòdiques que els hi corresponguin en funció de les seves 
característiques. 
 
 
Article 7. Documentació i tràmits relatius a la tramitació i  procediment. 
 
D’acord amb l’establert a l’article anterior, la documentació a presentar per al 
desenvolupament de l’activitat segons el règim d’intervenció aplicable és la 
prevista a l’article 13 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, juntament amb la 
documentació necessària per justificar el compliment de les condicions 
tècniques dels articles següents, i si s’escau, d’acord amb el que s’estableixi a 
la restant normativa sectorial que sigui aplicable. 
 
Article 8.- Condicions específiques  per al desenvolupament de l’activitat. 
 
En locals a on es pretengui desenvolupar l’activitat de club o Associació de cànnabis 
s’haurà de presentar un projecte tècnic que acrediti l’acompliment dels següents 
paràmetres: 
 
Soroll:  
L’activitat queda classificada en el Grup IV amb un nivell d’emissió inferior o igual a 
84 dB(A) d’acord amb l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions i s’haurà de 
justificar el compliment de la mateixa, així com del Decret 176/2009, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, i se n'adapten els annexos. 
 
En el cas que l’activitat treballi en la franja d’horari nocturn haurà de complir els 
nivells d’aïllament establerts en l’annex 8 de l’ordenança de soroll i vibracions per les 
activitats de restauració. 
 
En tot cas, l’aïllament que s’haurà d’acreditar serà el necessari per garantir a 
l’habitatge més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d’immissió 
permès en ambient interior establerts en l’annex 4 de l’ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions. 
 
Cal  comprovar les exigències de l’aïllament acústic al soroll aeri mitjançant mesures 
in situ d’acord amb el document bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del Codi 
Tècnic de l’Edificació i la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 140-4 o 
qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o 
qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 
kHz. 
 
En cas que disposin d’equip de reproducció sonora, el nivell LAeq,60s ha de ser 
inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. 
 



 

 

L’Ajuntament pot exigir si ho considera oportú la instal·lació d’un limitador-
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no es superen els nivells 
d’immissió  a l’interior del local. La instal·lació d’un limitador-enregistrador no ha de 
substituir en cap cas l’aïllament mínim que ha de tenir l’establiment.  
 
En tot cas caldrà presentar certificat acústic amb mesures “in situ”, emès per tècnic 
competent que certifiqui l’aïllament projectat o el nivell de soroll igual o inferior al valor 
límit d’immissió permès en l’ambient interior des de l’habitatge més afectat. 
  
Mesures d’accessibilitat: 
Es donarà compliment a les condicions d’accessibilitat per a l’ús de restauració o de 
pública concurrència, segons el DB-SUA 9 - Accessibilitat del Codi Tècnic de 
l’Edificació TE, el Decret 135/1995, de promoció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat i els criteris de les 
Taules d’accessibilitat a les Activitats a Catalunya, Llei d’accessibilitat 13/2014, del 30 
d’octubre, o qualsevol normativa que l’ampliï o substitueixi. 
 
Renovació d’aire: 
No es poden llençar a l’exterior, fums, bafs, gasos, vapors o aire amb substàncies en 
suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les façanes i els patis de 
qualsevol tipus. Cal disposar d’un sistema d’extracció forçada fins a coberta. 
 
Els recintes on es generin fums i/o olors han d’estar tancats i amb depressió respecte 
la resta de l’activitat, en cas de disposar de finestres aquestes no podran ésser 
practicables. La ventilació d’aquests recintes s’ha de fer per xemeneia conduïda fins a 
la coberta de l’edifici amb dispositius de filtració i absorció adequats. 
 
Les sortides d’expulsió han d’estar ubicades a la coberta de l’edifici separades 3m 
com a mínim, de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació (presa d’aire, 
obertura d’admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on pugui haver persones de 
forma habitual tals com terrasses, galeries, miradors, balcons, etc. L'alçada de les 
xemeneies haurà de sobrepassar en 1 m l’alçada de tota edificació situada dins d’un 
cercle de radi d’influència de 10m i amb centre a la xemeneia. 
 
Cambres higièniques: 
Han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter 
següent: 
 
� Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines. 
� Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
� Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines. 
� Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines. 
� Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el mateix 

per a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat. 
 
Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els 
requisits següents: han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben 
il·luminats; han de disposar de llums de senyalització i d’emergència i les parets han 
de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable.  



 

 

 
Alçada lliure 
Totes les dependencies destinades a presencia permanent de persones tindran una 
alçada mínima lliure de 2,80 m. La resta de dependencies (lavabos, passadissos, 
magatzems, etc.) tindran una alçada mínima de 2,20m. 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
Es donarà compliment al DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del Codi Tècnic de 
l’Edificació per a l’ús de pública concurrència i als aclariments publicats per la 
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento i la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya . 
 
Horari 
No podrà obrir més de 8 hores diàries, i amb hora de obertura a partir de les 11 hores 
del mati i un horari límit de tancament les 22hores, i els divendres i dissabtes les 
24h). 
 
 
Article 9.- Altra documentació: 
 
S’haurà d’aportar certificat o documentació acreditativa de que l’entitat es troba 
degudament inscrita en el Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, o bé, 
en el seu cas, del Registre Nacional d’Entitats del Ministeri d’Interior, a nivell 
nacional. 
 
 
CAPÍTOL IV.- ALTRES CONDICIONANTS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT. 
 
Article 10. Altres condicions. 
 
1. L’entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les  

persones associades. 
2. Es prohibeix terminantment l’ocupació o ús de l’espai públic adjacent al local 

mitjançant cadires, taules, tendals, etc. 
3. Els usuaris del local seran els responsables de mantenir l’exterior del local i les 

seves immediacions en les degudes condicions d’higiene evitant l’abandonament 
d’objectes o escombraries derivades de l’activitat. 

4. En cap cas es permetrà l’entrada de menors de 18 anys. 
5. Ser consumidor habitual de cànnabis. 
6. Mesures de control d’accés al club. 
7. Compliment dels criteris i condicions establerts per la secretaria de Salut Pública 

i/o per la subdirecció General de Drogodependència de l’Agència de salut Pública 
de Catalunya.  

 
 
Article 11. Prohibició de publicitat i de qualsevol altra activitat impròpia. 
 



 

 

1. Amb caràcter general, es prohibeix la realització d’activitats que no tinguin relació 
amb les finalitats i objectius pròpies d’un club o Associació de cànnabis, 
activitats que estaran recollides als estatuts de les associacions.  
Amb caràcter general, es prohibeix el consum d’altres drogues o begudes 
alcohòliques dins dels locals, així com la venda o comercialització de 
qualssevol béns o productes consumibles. No obstant això, es permetrà la 
instal·lació als locals de màquines expenedores de menjar i begudes no 
alcohòliques per als socis, les quals hauran de complir amb la normativa 
vigent.  

2. No podrà realitzar-se cap mena publicitat de l’activitat, promoció o patrocini a 
l’exterior del local. 

3. No es podrà fer, en cap cas, publicitat referida al consum de cànnabis ni promoció 
del seu consum. 

 
 
Article 12. Manual de bones pràctiques i protocol per a la convivència. 
 
1. L’Ajuntament, a través de les Regidories competents en materia de seguretat, salut 
i serveis socials, en col·laboració amb les Associacions d’usuaris, degudament 
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, elaborarà un manual o guia de 
bones pràctiques. 
 
2. Així mateix, també elaboraran de forma conjunta un protocol per a la convivència 
amb objecte de canalitzar d’una manera adequada la resolució dels conflictes que 
puguin sorgir amb ocasió del desenvolupament de l’activitat. 
 
 
Article 13. Reducció de riscos i participació. 
  
1. Les associacions cannàbiques promouran el consum responsable i incorporaran el 
model de reducció de riscos com a eina per a la prevenció i la gestió de possibles 
consums problemàtics.  
2. Les associacions cannàbiques, acompanyades per altres agents competents, 
hauran de dissenyar i posar en marxa programes de reducció de riscos adreçats als 
seus socis.  
 
3. Les associacions cannàbiques hauran de desenvolupar com a mínim dues accions 
preventives a l’any. Aquestes accions hauran de ser desenvolupades en coordinació 
amb el Programa de prevenció del consum de drogues de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
1. Els incompliments de les previsions establertes en aquesta ordenança podran 
donar lloc al tancament de l’activitat, tramitació de règims sancionadors, ordres 
d’execució, d’altres mesures cautelars i d’execució forçosa, revocacions o 
declaracions sense efecte dels títols habilitants corresponents (llicència municipal o 
règim de comunicació prèvia), en funció del que s’estableixi a la legislació, normativa 



 

 

sectorial i/o ordenances municipals que resultin d’aplicació segons el supòsit de què 
es tracti. 
 
2. Sens perjudici de l’apartat anterior, l’incompliment de l’article 10 apartat 4 de la 
present ordenança, relatiu a què en cap cas es permetrà l’entrada en el local de 
menors de 18 anys, comportarà per aquest sol fet la tramitació de procediment per a 
la revocació o declaració sense efecte del títol habilitant corresponent, i consegüent 
tancament de l’activitat, prèvia audiència a l’interessat.   
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
 
Queden derogades totes aquelles disposicions contingudes a les ordenances 
municipals de Vilanova i la Geltrú que contradiguin la present Ordenança. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la 
seva publicació íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
conformitat amb l’article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 



 

 



 

 

Aquest és l’enllaç al vídeo de la sessió plenària en què es tracta aquest punt: 
  
http://videoacta.ajuntament.org/PortalRepro/?pleno=20151102&punto=20 

 
 

Es modifica la proposta inicialment presentada en l’article 4.4 de l’Ordenança, 
i on posava “Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat 
de 400 metres.”, es canvia la distància a 350 metres. 
 
Es vota la proposta modificada, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, 
amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 
d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 

 
 
21. MEDI AMBIENT. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE 

RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ D’EXPEDIENT 
SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA. (EXP. 
248/2014-UES) 

 
Relació de fets: 
 
I.  En data 25/03/2015, la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat va dictar la 
següent Resolució: 
 

“Decret de resolució de l’expedient administratiu sancionador 
000248/2014-UES contra MIROSLAV RACSAY, amb NIE X6096211-S, 
per conducció de gos potencialment perillós solt i sense morrió per la via 
publica i amb una llicència de la qual no és titular, en data 21/08/2014.  
 
Relació de fets 
 
I. El decret de la regidora de Serveis Viaris i Mobilitat de data 07/10/2014 
ordenava l’inici d’expedient administratiu sancionador contra MIROSLAV 
RACSAY, amb NIE X6096211-S, pels fets relatats a la denúncia 
636849/2014 de la Policia Local. 
 
II. En data 30/10/2014 el Sr. Racsay va presentar un escrit d’al·legacions 
en què manifesta que va treure el gos al carrer per necessitats 
fisiològiques del gos, donat que la seva parella que és la titular de la 
llicència, estava treballant. Afirmava que no era cert que portés el gos 
solt però sí sense morrió, però que era perquè l’animal patia molt amb la 
calor. 
 



 

 

III. En data 18/11/2014 va arribar un informe de la Policia Local que 
posava de manifest que el gos sí estava deslligat a un espai públic. 
 
IV. En data 17/12/2014 la tècnica responsable del Servei de Mesures 
Alternatives del Departament de Serveis Socials va emetre informe 
favorable per l’acolliment a la mesura en benefici de la comunitat, 
sol·licitant la suspensió temporal de l’execució de la sanció que es 
pogués imposar eventualment. 
 
V. En data 22/01/2015 l’instructor del procediment va dictar una proposta 
de resolució en què proposava d’una banda suspendre la tramitació de 
l’expedient sancionador respecte a la infracció establerta a l’article 31.1 
(portar el gos potencialment perillós sense morrió) per haver-se acollit a 
mesures alternatives fins que arribés informe de Serveis Socials respecte 
a la favorable o no realització de les mesures alternatives. 
 
D’altra banda, proposava imposar la sanció de mil cinc-cents un euros 
(1.501 €) per infracció de l’article 27, referent a la manca de llicència pel 
Sr. Racsay.  
 
VI. En data 11/02/2015 el Sr. Racsay va presentar un escrit d’al·legacions 
en què tornava a posar de manifest que el gos anava sense morrió i, 
d’altra banda, que no es negava a pagar la multa però que no tenia 
recursos econòmics per realitzar el pagament de la sanció. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Els fets esmentats contravenen els següents articles de l’ordenança 
municipal sobre tinença d’animals domèstics de companyia: 
 

L’article 27) estableix que les persones que tinguin un gos 
potencialment perillós hauran de ser majors d’edat i han de 
sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. Tota 
persona que condueixi per espais públics un gos potencialment 
perillós haurà de disposar i portar a sobre l’oportuna llicència. 
 
L’article 31.3) disposa que “a les vies públiques, parts comunes 
d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús 
públic en general, els gossos potencialment perillosos han 
d’anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja no 
extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent 
morrió homologat adequat per a la raça. No es pot portar més 
d’un gos per persona.”. 
 



 

 

2. La qualificació de la infracció administrativa respecte a la manca de 
llicència és de falta molt greu, conforme estableix l’article 63.2, i pot 
correspondre la sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix 
l’article 66.1.c. (o la que es proposi). 
 
3. La qualificació de la infracció administrativa respecte al fet de portar 
gossos considerats potencialment perillosos deslligats i sense morrió a 
les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports 
públics i llocs i espais d’ús públic en general és de falta greu, conforme 
estableix l’article 62.2 de l’ordenança esmentada i pot correspondre la 
sanció de multa de 751 € fins 1.500 €, de conformitat amb l’article 66.1.b 
(o la que es proposi). 
 
4. L’article 53 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, reconeix 
al president de la Corporació local la capacitat d’exercir la potestat 
sancionadora amb relació a les competències municipals, d’acord amb 
les lleis i els reglaments de desenvolupament.  
 
Aquesta competència ha estat delegada en la regidora del Departament 
de Serveis Viaris i Mobilitat d’aquest Ajuntament, Sra Glòria Garcia i 
Prieto, per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011, publicat al BOP 
en data 5 de juliol de 2011. 
 
5. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
6. L’article 10.1 del Decret 278, de 09/11/1993 (DOGC 1827 de 
29/11/1993) estableix el procediment sancionador. 
 
Respecte a l’escrit d’al·legacions presentat i en el que, respecte al motiu 
basat en les altes temperatures que justificaria que el gos anés sense 
morrió, es desestima en la mesura que l’ordenança d’aplicació no preveu 
cap excepció a aquesta obligació. 
 
Respecte al segon motiu basat en la manca de recursos, s’ha de posar 
de manifest, conforme ja es va exposar a la proposta de resolució de 
data 22/01/2015 i notificada al denunciat el 31/03/2015, la possibilitat de 
tramitar la llicència corresponent, el que suposaria l’arxiu de la infracció. 
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, en el 



 

 

present supòsit no concorre el supòsit de reincidència atès que, en el 
darrer any, no ha estat declarada ferma cap resolució per la mateixa 
infracció, quant a la intencionalitat queda acreditada la plena 
intencionalitat del fet objecte de sanció, sense que els prejudicis 
ocasionats als serveis de l’interès públic sigui rellevant. 
 
No cal fer cap pronunciament respecte a la valoració de perquè l’inculpat 
en cap moment n’ha procurat cap en defensa del seu dret. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
PRIMER. SUSPENDRE temporalment la tramitació de l’expedient 
administratiu sancionador en el que es refereix a la infracció establerta a 
l’article 31.1, únicament fins a la finalització de les mesures alternatives 
que s’hagin acordat, el que suposa la interrupció dels terminis de 
prescripció i caducitat fins a l’emissió de l’informe municipal sobre el 
compliment de la mesura alternativa acordada.  
 
SEGON. Rebut l’informe, si és favorable, automàticament quedarà 
aixecada la suspensió i es traslladarà l’expedient a l’òrgan competent per 
imposar la sanció, sense necessitat de formular proposta de resolució, 
perquè acordi la substitució de la sanció per la mesura alternativa 
executada. 
 
TERCER. Si l’informe és desfavorable a l’adopció de la mesura o una 
vegada acordada aquesta l’informe és negatiu, s’acordarà l’aixecament 
de la suspensió i es reiniciarà l’expedient, podent el presumpte 
responsable formular al·legacions i proposar les proves que estimi 
oportunes en defensa del seu dret. 
 
QUART. Si no es produeix resolució expressa respecte a la petició de 
mesura alternativa en el termini de 6 mesos, s’aixecarà la suspensió 
acordada. 
 
CINQUÈ.  IMPOSAR la sanció de mil cinc-cents un euros (1.501 €) per la 
infracció establerta a l’article 27 esmentat anteriorment, per no haver 
tramitat la llicència corresponent. 
 
SISÈ. Amb la finalitat de satisfer l’import esmentat, s’adjunta carta de 
pagament, per tal de poder-lo fer efectiu en qualsevol de les entitats que 
hi apareixen en el revers, així com procedir al seu ingrés al compte 
bancari establert en el mateix, essent el termini final de pagament la data 
que consta en aquest document adjunt. En cas de no fer-ho aquesta 



 

 

quantia serà exigida per via executiva, sense perjudici dels recàrrecs i 
interessos corresponents. 
 
SETÈ. Comunicar aquesta resolució a l’interessat, fent-li saber els 
recursos que l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de 
l’expedient.” 

 
II. En data 20/05/2015 el Sr. Miroslav Racsay va presentar un escrit, el qual 
s’ha de considerar un recurs de reposició, en què al·lega no disposar de 
mitjans econòmics per pagar la sanció imposada. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. Els fets contravenen l’article 27 de l’Ordenança municipal sobre tinença 
d’animals domèstics de companyia, que estableix que “les persones que 
tinguin un gos potencialment perillós hauran de ser majors d’edat i han de 
sol·licitar i obtenir una llicència administrativa municipal. Tota persona que 
condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i 
portar a sobre l’oportuna llicència”. 
 
2. La qualificació de la infracció administrativa és de falta molt greu, conforme 
el que disposa l’article 63.2 de l’Ordenança esmentada i pot correspondre la 
sanció de multa de 1.501 € a 3.000 €, segons estableix l’article 66.1.c. 
 
3. L’article 53 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, reconeix al 
president de la Corporació local la capacitat d’exercir la potestat sancionadora 
amb relació a les competències municipals, d’acord amb les lleis i els 
reglaments de desenvolupament.  
 
Aquesta competència ha estat delegada en el Ple de l’Ajuntament, segons 
disposa l’article 64 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals 
domèstics de companyia, vigent a partir del 20 de febrer de 2015.  
 
4. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, i el Reial decret 1398/1993, 
de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici 
de la potestat sancionadora.  
 
5. L’article 10.1 del Decret 278, de 09/11/1993 (DOGC 1827 – 29/11/1993) 
estableix el procediment sancionador. 
 



 

 

6. Respecte al recurs presentat, s’ha de desestimar per no aportar diferents 
elements als aportats fins ara en els escrits d’al·legacions de dates 30/10/2014 
i 11/02/2015 anteriors, i que ja han estat resolts. 
 
Per tot l’exposat, a proposta de la Comissió Informativa de Territori i Espai 
Urbà, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. DESESTIMAR el recurs de reposició presentat contra la resolució 
de data 25/03/2015. 
 
SEGON. Notificar a l’interessat el present acord, fent-li saber els recursos que 
l’assisteixen, així com a l’instructor i a la secretària de l’expedient, a la Policia 
Local i al Departament de Medi Ambient d’aquest Ajuntament.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP(5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 21 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 

PROPOSICIONS DE L’ALCALDIA 
 

 
22. SECRETARIA GENERAL. DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS 

MUNICIPALS EN EL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI 
URBANISTIC PEL DESENVOLUPAMENT DE L’EIXAMPLE NORD I 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS. (EXP. 235/2015-
SEC) 

 
Relació de fets 
 
I. Atès que en data 13 de juny de 2015 en el Ple extraordinari de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es va constituir el Consistori del 
Mandat Corporatiu 2015-2019 i en el Ple del 29 de juny de 2015, es va 
aprovar el cartipàs municipal. 

 
II. Atès que el 5 d’octubre de 2015 el Ple de la Corporació va adoptar el 

següent acord: 
 
 



 

 

“PRIMER. NOMENAR els següents representants de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú en el  Consell General del Consorci Urbanístic pel desenvolupament 
del Sector de sòl urbanitzable 2.8 anomenat Eixample Nord. 
 

1) Sr. Joan Giribet de Sebastián 
2) Sr. Gerard Llobet Sánchez 
3) Sr. Raimon Ràfols Florenciano 
4) Sra. Queti Vinyals Florenciano 
5) Sr. Francisco Álvarez Marín 

 
SEGON. DISPOSAR que aquest nomenament té caràcter transitori i l’únic 
objectiu de dur a terme l’aprovació en els propers sis mesos de la modificació 
dels Estatuts del Consorci que contempli els següents aspectes: 
 

−  Representació municipal:  
    Un/a representant de cada grup municipal de l’Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú (actualment 7). 
 
−  Règim d’acords:      

� Vot ponderat segons representació del grup en el Ple de la 
Corporació. 

� Supressió de l’art. 12.2 que preveu la unanimitat en diferents 
supòsits. 

 
 

TERCER. PROPOSAR al Consell General del Consorci la modificació dels 
arts. 9 i 12 dels Estatuts del Consorci Urbanístic pel desenvolupament de 
l’Eixample Nord en els següents termes: 
 
Article 9. Composició del Consell General 
 

1. El Consell General, òrgan superior de govern i administració del 
Consorci, està integrat pels següents membres que actuen en 
representació dels ens consorciats i són nomenats de la manera 
següent:  

 
a) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per 

cada grup municipal (en l’actualitat, set)  designats per l’òrgan de 
govern que correspongui. 

b) Set  membres en representació de l’Institut Català del Sòl. 
 

2. La Gerència hi assisteix amb veu, però sense vot.  
 
Article 12. Règim d’acords del Consell General  



 

 

 
Els acords del Consell General s’han d’adoptar per una majoria de més de la 
meitat dels vots emesos pels membres assistents, corresponent un vot a 
cadascun dels membres de l’Incasòl i tants vots com corresponguin a 
cadascun dels representants municipals, d’acord amb el sistema de vot 
ponderat segons la seva representació en el Ple de la Corporació. 
 
QUART. NOMENAR els següents set regidors de l’Ajuntament com a 
membres del Consell General del Consorci, en el cas que s’aprovi 
definitivament la modificació dels seus Estatuts en els termes establerts en 
l’acord tercer, tenint en compte que aquest nomenament serà vigent a partir 
de la data d’entrada en vigor de la modificació dels estatuts: 
 

1) Neus Lloveras Massana 
2) Gerard Llobet Sánchez 
3) Raimon Ràfols Florenciano 
4) Queti Vinyals Florenciano 
5) Francisco  Álvarez Marín 
6) Déborah Zimmerman Mileguir 

        7)   Carlos Remacha López 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.” 
 
 
III. Atès que es considera oportú modificar l’acord adoptat. 
 
Fonaments del dret 
 

- 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, al requerir l’esmentat 
acord quòrum especial. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. (LBRL) 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. (ROAS) 
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
(LRJPAC) 

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local. (LRSAL). 

- Estatuts vigents del Consorci pel desenvolupament de l’Eixample Nord. 
 
Per tot això, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. MODIFICAR el nomenament de 5 representants de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú en el  Consell General del Consorci Urbanístic pel 
desenvolupament del Sector de sòl urbanitzable 2.8 anomenat Eixample Nord 
en el sentit de substituir el Sr. Raimon Ràfols del grup municipal de la CUP pel 
Sr. Carlos Remacha del Grup Municipal del Partit Popular. 

 
SEGON. MODIFICAR la proposta de modificació d’estatuts aprovada pel Ple 
el 5 d’octubre de 2015 en el sentit de proposar al Consorci el següent redactat 
dels articles 9 i 12: 
 
Article 9. Composició del Consell General 
 

1. El Consell General, òrgan superior de govern i administració del 
Consorci, està integrat pels següents membres que actuen en 
representació dels ens consorciats i són nomenats de la manera 
següent:  

 
a) Un representant de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per cada 

grup municipal (en l’actualitat, set)  designats per l’òrgan de govern 
que correspongui. 

b) Set  membres en representació de l’Institut Català del Sòl. 
 

2. La Gerència hi assisteix amb veu, però sense vot.  
 
Article 12. Règim d’acords del Consell General  
 
Els acords del Consell General s’han d’adoptar per una majoria de tres 
quartes parts dels vots emesos pels membres assistents, corresponent un 
vot a cadascun dels membres de l’Incasòl i tants vots com corresponguin a 
cadascun dels representants municipals, d’acord amb el sistema de vot 
ponderat segons la seva representació en el Ple de la Corporació. 
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats.” 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
  Abstencions: ERC (4), CUP (5) i SOM VNG (2) = 11 vots 
 
Les abstencions dels membres dels grups de la CUP i de SOM VNG es 
comptabilitzen perquè no són presents a la sala en el moment de la votació. 



 

 

  
 

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
 
 

23. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL AL CONSORCI 
DE COMUNICACIÓ LOCAL.  (EXP. 235/2015-SEC) 

 
 

Es DÓNA COMPTE al Ple de l’Ajuntament del Decret d’Alcaldia de data 28 de 
setembre de 2015, núm. d’expedient 235/2015-SEC, que es transcriu 
literalment a continuació: 
  
“Relació de fets 
 
I.  Un cop celebrades les Eleccions Municipals, convocades mitjançant Reial 

decret 233/2015, de data 30 de març, el passat dia 24 de maig, i constituït 
el nou Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels 
representants municipals en les societats municipals, entitats públiques 
empresarials i òrgans col·legiats dels diferents organismes autònoms 
municipals, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,  aprovat per Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

 
II.  D’acord amb el que estableixen els Estatuts vigents del Consorci de 

Comunicació Local. 
 
Fonaments de dret 
 
− Reglament funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

− Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 

Per tot això,  
 
RESOLC: 
 
Primer. DESIGNAR el Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ com a representant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el Consorci de Comunicació Local. 
 



 

 

Segon. NOTIFICAR al Sr. Juan Luis Ruiz López i al Consorci de Comunicació 
Local.” 

 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 

 
 
 24. SECRETARIA GENERAL. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE 

NOMENAMENT DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA CREU 
ROJA – COMITÈ LOCAL DE VILANOVA I LA GELTRÚ. (EXP. 
303/2015-SEC) 

 
Es DÓNA COMPTE al Ple de la Corporació dels Decrets d’Alcaldia de data 24 
de setembre i 9 d’octubre de 2015, amb núm. d’expedient 303/2015-SEC, que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA  
24 de setembre de 2015 

Relació de fets 
 
I.   En data 5 d’agost de 2015, mitjançant escrit de la presidenta de 

l’Assemblea de la creu Roja, es demana a l’Ajuntament que es procedeixi 
al nomenament del representant municipal en el Comitè Local de la Creu 
Roja a Vilanova i la Geltrú. 

 
II.  D’acord amb el que estableix l’article 10.2 dels Estatuts vigents de la Creu 

Roja Espanyola, l’Ajuntament del municipi en el que tingui la Seu el Comitè 
Local podrà designar un representant. 

 
Fonaments de dret 
 
− Reglament funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
− Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
− Estatuts de la Creu Roja i Reglament General Orgànic Creu Roja. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent  
 

ACORD 
 



 

 

Primer.  DESIGNAR la Sra. GISELA VARGAS REYES com a representant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el Comitè Local de la Creu Roja a 
Vilanova i la Geltrú. 

Segon. NOTIFICAR a la Sra. Gisela Vargas Reyes i al Comitè Local de la 
Creu Roja a Vilanova i la Geltrú.” 
 
 

DECRET DE L’ALCALDIA  
9 d’octubre de 2015 

 
Relació de fets 

 
I.  Atès que en data 24 de setembre de 2015 l’alcaldessa va dictar un decret 

per designar la Sra. Gisela Vargas Reyes com a representant de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en el Comitè Local de la Creu Roja a 
Vilanova i la Geltrú. 

 
II. Atès que s’ha detectat una errada material en el redactat de la part 

expositiva. 
 
Fonaments de dret 
 
− Article 105, revocació d’actes i rectificació d’errors, de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

 
Per tot això,  
 
RESOLC: 
 
Primer. On diu: “Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent”, ha de dir: 
“Per tot això, RESOLC”. 
 
Segon. NOTIFICAR a la Sra. Gisela Vargas Reyes i al Comitè Local de la 
Creu Roja a Vilanova i la Geltrú.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquests Decrets. 
  
 



 

 

25. RECURSOS HUMANS. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
L’ALCALDIA DE 07.10.2015, DE NOMENAMENT DE PERSONAL 
EVENTUAL. (EXP. 448/2015-RH) 

 
Relació de fets 
 
En data 7 d’octubre de 2015, l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú va dictar el 
decret amb número d’expedient 448/2015-RH, que resolia: 
 

“Primer. Nomenar el Sr. FRANCISCO GAVILÁN PEÑA com a 
Assessor del Grup Municipal Ciutadans C’s, amb una dedicació de 
37,5 hores setmanals (100% de la jornada) i una retribució de 
25.120,76€ bruts anuals, distribuïts en 14 pagues, a partir del dia 15 
de setembre de 2015. 
 
Segon. El cost salarial i de Seguretat anirà a càrrec del Capítol I del 
vigent Pressupost municipal. La resta de condicions seran les 
establertes a l’article 10 i següents del Decret 214/1990, esmentat en 
el fonament de dret número 1. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió plenària 
i publicar en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
2. Article 304.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
3. Acord de Ple de 29 de juny de 2015, sobre la determinació del nombre, 
característiques i retribucions del personal eventual de confiança. 
 
Per tot això, vista la proposta de la segona tinenta d’Alcaldia i regidora 
d’Economia, Hisenda, Seguretat i Recursos Humans, Sra. Glòria Garcia 
Prieto, aquest Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
“Primer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Decret amb número 
d’expedient 448/2015-RH, de nomenament del personal eventual de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú referit a la part expositiva. 
 



 

 

Segon. Notificar el present acord als interessats i als diferents grups polítics 
municipals.” 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest Decret. 
 
 

 26. TRESORERIA. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE 
TRESORERIA REFERENT AL QUE DISPOSA LA LLEI 3/2004, DE 
LLUITA CONTRA LA MOROSITAT, 3r. TRIMESTRE 2015.  (EXP. 
78/2015-TRE) 

 
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials, preveu en els articles quart i cinquè, un 
procediment de tramitació, informació i publicitat de les obligacions pendents 
de pagament per tal de donar compliment als terminis de pagament previstos 
a la mateixa Llei. 
 
Aquest procediment es basa en un informe trimestral del tresorer municipal 
sobre les factures pendents de pagament que hagin superat els terminis que 
dicta la llei. L’informe s’ha de presentar al Ple municipal i donar-hi publicitat. 
 
Una vegada presentat a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Hisenda en data 26 d’octubre del 2015 i en compliment d’aquestes 
previsions normatives 
 
Per tot això, 
 
ES DÓNA COMPTE al Ple municipal de l’Informe del tresorer (annex I) 
corresponent al tercer trimestre del 2015 de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer i l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball, d’acord amb el que disposen els articles 4 i 5 
de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 

Annex I 
I N F O R M E   4/2015 
 
MATÍAS ACEBES FERNÁNDEZ, TRESORER ACCIDENTAL DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 
 
INFORMA: 
 



 

 

L’article 4.3 la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació del Tresorer de 
l’Ajuntament de realitzar trimestralment un informe sobre el compliment dels 
terminis de pagament fixats a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (segons redacció donada per la mateixa Llei 15/2010) amb el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents de pagament en què 
s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament. 
 
D’acord amb l’exposat, qui subscriu informa que l’estat de les obligacions 
pendents de pagament comptabilitzades corresponents al tercer trimestre 
natural de 2015, segons la informació resultant dels programes comptables, 
en què s’estiguin incomplint aquests terminis de pagament és: 

 
• Per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 
Data Informació Nombre factures Import 

15/10/2015 1.293 6.602.631,01 € 

 
• Per l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) 
 

Data Informació Nombre factures Import 

05/10/2015 215 904.719,42 € 

 
• Per l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer 

 
Data Informació Nombre Factures Import 

15/10/2015 166 80.388,25 € 
 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat d’aquest informe. 
 
 

MOCIONS 
 

Grup Municipal de SOM VNG 
 

27. MOCIÓ AMB MOTIU DE LA MARXA ESTATAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 
El dia 7 de novembre de 2015 confluirem a Madrid milers de persones d’arreu 
de l’Estat convocades pel Moviment Feminista per manifestar-nos contra la 



 

 

violència masclista. Totes les persones i entitats, especialment les públiques, 
estem cridades no només a manifestar-nos i contribuir a aquesta acció 
ciutadana, sinó també a reactivar i millorar la prevenció i la resposta a la 
persistència de la violència masclista feta evident als casos gravíssims de 
l’estiu del present any 2015, 10 anys després de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género del 2004, de les nombroses lleis autonòmiques i un any 
després de la ratificació del Conveni d’Istambul (BOE 6/6/2014). Aquestes lleis 
i directrius s’incompleixen substancialment pel que fa a la prevenció en l’àmbit 
educatiu, que només dóna protecció laboral o econòmica a l’1% de les 
126.742 denunciants, o de vivenda, mentre augmenta la desigualtat: el caldo 
de cultiu de la violència. 
 
Els ajuntaments, com la institució més propera a la ciutadania, som 
imprescindibles en la lluita per a la prevenció i l’atenció social, jurídica i 
psicològica que estableix l’article 19 de la Llei estatal de 2004 ja esmentada. 
No obstant això, l'article 27.3.c) de la Llei de règim local, reformat per la Llei 
27/2013, diu que els ajuntaments només podran prestar serveis socials, de 
promoció de la igualtat d'oportunitats i de prevenció de la violència contra la 
dona per delegació de l'Estat o de la Comunitat Autònoma finançada al 100%, 
que en absolut cobreixen els 6 milions de la partida 45 del Programa 232C de 
Violència de Gènere en el Projecte de Pressupostos de l'Estat 2016.  
 
És per tots els motius exposats que aquest Ajuntament acorda:  
 
“PRIMER. Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'Ajuntament una 
pancarta violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la 
participació ciutadana a la Marxa Contra la Violència Masclista del mateix dia. 
 
SEGON. Col·locar igualment cada any la pancarta amb el mateix missatge el 
dia 25 de novembre, conegut com el “Dia internacional contra la violència cap 
a les dones”.  
 
TERCER. Sostenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, 
materials i polítics necessaris i suficients per a la igualtat i per a la prevenció i 
atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, 
complint l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, establint un sistema estable de 
finançament estatal, autonòmica i local a llarg termini. 
 
QUART. Atenció estable i de qualitat, en condicions d'àmplia accessibilitat, 
confidencialitat, protecció i anonimat, que inclogui la rehabilitació, avaluació i 
seguiment, la qual cosa comporta la gestió pública directa dels serveis per a la 
igualtat i contra la violència de gènere. 
 



 

 

CINQUÈ. Contribuir des de les institucions i poders municipals a la promoció 
de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres i en totes les 
etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar.  
 
SISÈ. Transmetre a la ciutadania de Vilanova i la Geltrú la sensibilització 
contra el sexisme mitjançant l'activitat cultural, d'organització de festes, de 
seguretat i convivència i totes les actuacions i serveis de competència 
municipal. 
 
SETÈ. L'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips 
sexuals en totes les nostres actuacions i serveis. 
 
VUITÈ. L’adopció d’una política dins les competències municipals d’atenció 
especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per 
la violència masclista, com persones amb diversitat sexual, migrants, amb 
diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i no incórrer en 
la victimització múltiple en els processos d'atenció.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

28. MOCIÓ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET 
A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS 
PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL. 

 
L’actual crisi econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica 
en la vida de milers de persones que a causa de les dificultats econòmiques 
sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta 
situació ha provocat que moltes famílies no puguin fer front a les quotes 
hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual. Això s’ha traduït en milers 
de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de persones hagin vist 
vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar situacions de gran 
vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial. 
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins al 
primer trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions 
hipotecàries, 8.178 en el primer trimestre de 2015.  A aquestes alarmants 
xifres cal afegir l’augment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer 
que cada vegada afecta a més persones. El Consell esmentat ha 
comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des de l’inici de la 



 

 

crisi al 2007 fins al primer trimestre de 2015 i només en el primer trimestre de 
2015 s’han executat 9.917 desnonaments. 
 
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional 
que s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i 
especulatiu i per la manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa 
menys d’un 2% de l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una 
anomalia en el context europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència 
habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), aquesta situació empitjora pel fet 
que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del 
parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de 
2011). 
 
El context aquí exposat de vulnerabilitat i emergència en què es troba gran 
part de la població s’està traduint també en un significatiu augment de les 
ocupacions pacífiques de vivendes: una forma de fer efectiu el dret a 
l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat 
a aquesta forma d’accés a l’habitatge. 
 
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa 
energètica, entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures 
dels subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum 
d’aquests subministraments han crescut de forma exponencial i s’han tornat 
inassequibles per a una part important de la ciutadania. Aquesta situació 
d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat 
contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les 
entitats financeres i les empreses subministradores. 
 
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional 
dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota 
persona a un nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent 
l’alimentació, vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de les 
condicions d’existència. Els Estats prendran mesures apropiades per 
assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”. 
 
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge 
digne i adequat, així com el deure dels poders públics de promoure les 
condicions necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i 
l’article 33 declara la funció social de l’habitatge. 

L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret 
Comunitari (STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal), que 
desplaça al Dret Nacional (art. 93 CE, cessió competències en relació amb 



 

 

l’art. 96 CE, els tractats internacionals celebrats formaran part de l’ordenament 
intern). 

Amb relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que 
ens ocupa, la regulació del procediment d’execució hipotecària en l’actual Llei 
d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, 
per tant, il·legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici 
radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han 
manifestat reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia del Unió 
Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova). 
 
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint 
així un clamor de la ciutadania preocupada per la situació alarmant 
d’emergència habitacional. 
 
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament 
de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de mesures urgents per fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria 
a l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una 
qüestió merament de voluntat política. 
 
Davant les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera 
necessari i imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a 
l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però 
alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015, 
aprovada a Catalunya.  
 
Per la situació anteriorment descrita, aquest Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ DÓNA SUPORT 
A LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA PLATAFORMA 
D’AFECTATS PER LA HIPOTECA I CONSIDERA NECESSARI INCLOURE 
LES SEGÜENTS MESURES EN UNA LLEI REGULADORA DEL DRET A 
L’HABITATGE: 
 

1. Mesures de segona oportunitat 

• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició 
del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal 
Superior de Justícia de la Unió Europea. 



 

 

• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels 
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar 
l’habitatge habitual com un bé inembargable.  

• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de 
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de 
bona fe i carència de recursos.  

2. Lloguer digne 

• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes 
d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, 
estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a 
mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment 
vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així 
ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran 
propietari d’habitatges. 

3. Habitatge garantit 

• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores 
de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i 
habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional. 

• Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials 
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents 
de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer 
social per a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no 
poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa 
habitacional.    

• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 
front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els 
garanteixin evitar el desnonament. 

• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones 
en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en 
precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració 
competent garanteixi un reallotjament adequat. 

• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que 
resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament 
es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials. 



 

 

• Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits 
en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de 
gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes que 
possibilitin aquesta mobilització. 

• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no 
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses 
dels subministraments, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, 
sempre que els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 
648,60 €, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% 
dels ingressos i el pagament dels subministres seran assumits per les 
empreses subministradores, tal i com exposem al punt següent d’aquesta 
moció. 

4. Subministraments bàsics 

• Impedir els talls de subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les 
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 

• El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aquesta 
situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre 
respectant els estàndards de Nacions Unides. 

• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui 
ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per 
les empreses subministradores. 

5. Creació d’un Observatori de l’Habitatge 

Aquest Observatori estarà format per representants de les institucions i de la 
societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la 
situació de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos 
periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, 
elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també 
de control, seguiment, denúncia, executives i de proposta legislativa. 
 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 23 vots 
  Abstencions: C’s = 2 vots 
 
 



 

 

29. MOCIÓ PER DINAMITZAR L’ACTIVITAT DEL PORT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ COM UN DELS MOTORS DEL 
CREIXEMENT ECONÒMIC DE LA CIUTAT. 

 
El port de Vilanova i la Geltrú va ser construït l’any 1949, i des de llavors ha 
estat objecte de diverses ampliacions, la més important la prolongació del seu 
dic d’abric a l’any 1973. 
 
Forma part del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat (zona 
Portuària Centre), entitat de dret públic adscrita a la Secretaria de Territori i 
Mobilitat, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada 
segons la Llei 1/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. 
 
Durant molts anys ha estat el port més important del litoral Català dels que són 
de domini de Ports de la Generalitat, essent el de major activitat econòmica i 
per tant, facturació; però n’hi ha prou amb analitzar les xifres dels últims 5 
exercicis per observar que, si bé la facturació total del conjunt de tots els ports 
catalans ha crescut, el de Vilanova ha reduït progressivament la seva 
facturació, passant de sumar el 15% del total l'any 2010 a l’11% el 2014, 
descendint al 2n. lloc en volum de facturació, tant l'any 2012 com el 2014. 
 
D'acord amb les opinions que vam rebre de l'Associació d'Empresaris de l'Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf quan vam consultar sobre la possibilitat 
de revertir la situació, no hi ha capacitat de generar riquesa vinculada al Port 
de Vilanova i la Geltrú de cara al futur, ja que en 5 anys el port de Barcelona 
va multiplicar per 10 la seva capacitat i oferta a tots els nivells, la qual cosa ha 
deixat sense capacitat de resposta altres ports propers. 
 
La legislació portuària a Espanya s'ha modificat repetides vegades en les 
últimes dècades. Per als ports anomenats d'Interès General, l'administració 
portuària està exercida pels organismes públics denominats autoritats 
portuàries, la coordinació de les quals es deixa en mans de l'organisme públic 
Ports de l'Estat. 
 
La Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant 
(LPEMM), modificada per la Llei 62/1997, de 26 de desembre, distingeix entre 
els ports de titularitat autonòmica,que depenen del Govern de la comunitat 
autònoma on estan ubicats, i els ports de titularitat estatal, és a dir, els ports 
qualificats com d'interès general. 
 
L'assumpció de competències portada a terme pels diferents Estatuts en 
matèria de ports ha estat diversa i ha evolucionat amb les reformes operades 
els anys 1994, 1999 i els processos de reforma que es vénen produint des de 
2006. En aquest sentit, en tots els Estatuts de les Comunitats autònomes 



 

 

costaneres s'assumeix la competència exclusiva amb relació als ports 
relacionats en l'art. 148.1.6 de la Constitució Espanyola i als que no siguin 
d'interès general de l'Estat, delimitant en detall l'abast d'aquesta competència 
en l'art. 140.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
 
En el cas dels ports de Barcelona i Tarragona, els dos ports d'Interès General 
de l'Estat localitzats a Catalunya, amb l'última reforma estatutària s'ha assumit 
la possibilitat de participar en la seva planificació i programació.  
 
Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propis, autonomia 
administrativa i econòmica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves 
finalitats, però si Catalunya ha aconseguit que l'Estat li doni la possibilitat 
d'intervenir en l'organització dels dos ports estatals del nostre territori, no és 
impensable apostar per aconseguir que la Generalitat permeti que el nostre 
municipi participi de les decisions que afecten al port que està davant de la 
nostra façana marítima. 
 
En el nostre programa electoral ens vam comprometre a estudiar els 
mecanismes necessaris per dinamitzar el port i aconseguir que redundi en 
beneficis per a l'economia local, mitjançant gestions amb Ports de la 
Generalitat perquè realitzi les actuacions pertinents, o fins i tot reclamant les 
competències que actualment no es tenen sobre el port de la ciutat. Com que 
no som govern, traslladem la nostra proposta a aquest Ple, per posar-lo sota 
la consideració de tots els grups municipals. 
 
Una nova estratègia per al Port podria convertir-lo en un motor més de 
l'economia de la ciutat, generant llocs de treball, afavorint la creació de noves 
empreses i posicionant la ciutat en el pla internacional des d'una fortalesa amb 
què comptem. 
 
Treballar conjuntament seria beneficiós per a ambdues parts, així com 
aprofitar l’estudi comparatiu entre la nostra vila i altres ciutats, que va formar 
part de l'etapa de prospecció en l'elaboració del Pla estratègic “VNG 2025”, 
sens dubte pot servir-nos per trobar exemples reals i pròxims d'altres 
modalitats de gestió portuària, en ciutats que han decidit aprofitar la potència 
dels seus ports com a motor de l'economia local. 
 
Per la necessitat de trobar fonts de treball sostenibles per a la nostra ciutat i 
territori, sabent que les estratègies que definiran el desenvolupament de 
l'activitat econòmica depenen tant dels recursos amb els que comptem com de 
la voluntat política de desenvolupar-los, demanem l’adopció per part del Ple 
Municipal dels següents acords: 
 



 

 

“PRIMER. El compromís ferm i decidit per part de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú perquè la inclusió del Port en el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica 
que s'està desenvolupant, no solament contempli la seva revaloració a nivell 
de paisatge urbà, atractiu turístic, lúdic-esportiu o com a clúster nàutic, sinó 
també el desplegament del conjunt de possibilitats que ofereix com a port 
comercial i pesquer, i fins i tot la possibilitat de desenvolupar el transport de 
passatgers, com una de les potencials fonts de creixement, treball i 
consolidació econòmica per a la nostra ciutat i la comarca de la qual és 
capital. 
 
SEGON. Realitzar les gestions necessàries davant Ports de la Generalitat 
perquè es faci ressò de la inclusió del Port en el Pla Estratègic VNG 2025 i 
realitzi les modificacions que es considerin necessàries en el Pla Especial del 
Port, redactat l’any 2006, per adaptar-lo als nous requeriments. 
 
TERCER. En el cas que Ports de la Generalitat no tingués la disposició de 
modificar el seu pla per al port, negociar amb aquest organisme la modificació 
del sistema de gestió, mitjançant l'atorgament de les competències 
necessàries al municipi, perquè l'Ajuntament pugui assumir-les o bé proposar 
la formació d'un organisme co-participat per tots dos que pugui dur endavant 
aquesta missió.” 
 
 
PROPOSTA DE TRANSACCIÓ EQUIP DE GOVERN: 
 
Punt 2) Afegir ", en el cas que sigui necessari" al final. 
 
Punt 3) Canviar el redactat actual per "Recuperar, durant el primer trimestre 
del 2016, el Consell Assessor del Port de Vilanova i la Geltrú, amb 
representació de la ciutat i de l'empresa pública Ports de la Generalitat, 
com a ens de participació en el procés de presa de decisions que afectin 
al nostre port" 
 
 
L’ACORD QUE S’ADOPTA ÉS EL SEGÜENT: 
 
El port de Vilanova i la Geltrú va ser construït l’any 1949, i des de llavors ha 
estat objecte de diverses ampliacions, la més important la prolongació del seu 
dic d’abric a l’any 1973. 
 
Forma part del domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat (zona 
Portuària Centre), entitat de dret públic adscrita a la Secretaria de Territori i 
Mobilitat, que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat, creada 
segons la Llei 1/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya. 



 

 

 
Durant molts anys ha estat el port més important del litoral Català dels que són 
de domini de Ports de la Generalitat, essent el de major activitat econòmica i 
per tant, facturació; però n’hi ha prou amb analitzar les xifres dels últims 5 
exercicis per observar que, si bé la facturació total del conjunt de tots els ports 
catalans ha crescut, el de Vilanova ha reduït progressivament la seva 
facturació, passant de sumar el 15% del total l'any 2010 a l’11% el 2014, 
descendint al 2n. lloc en volum de facturació, tant l'any 2012 com el 2014. 
 
D'acord amb les opinions que vam rebre de l'Associació d'Empresaris de l'Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf quan vam consultar sobre la possibilitat 
de revertir la situació, no hi ha capacitat de generar riquesa vinculada al Port 
de Vilanova i la Geltrú de cara al futur, ja que en 5 anys el port de Barcelona 
va multiplicar per 10 la seva capacitat i oferta a tots els nivells, la qual cosa ha 
deixat sense capacitat de resposta altres ports propers. 
 
La legislació portuària a Espanya s'ha modificat repetides vegades en les 
últimes dècades. Per als ports anomenats d'Interès General, l'administració 
portuària està exercida pels organismes públics denominats autoritats 
portuàries, la coordinació de les quals es deixa en mans de l'organisme públic 
Ports de l'Estat. 
 
La Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant 
(LPEMM), modificada per la Llei 62/1997, de 26 de desembre, distingeix entre 
els ports de titularitat autonòmica,que depenen del Govern de la comunitat 
autònoma on estan ubicats, i els ports de titularitat estatal, és a dir, els ports 
qualificats com d'interès general. 
 
L'assumpció de competències portada a terme pels diferents Estatuts en 
matèria de ports ha estat diversa i ha evolucionat amb les reformes operades 
els anys 1994, 1999 i els processos de reforma que es vénen produint des de 
2006. En aquest sentit, en tots els Estatuts de les Comunitats autònomes 
costaneres s'assumeix la competència exclusiva amb relació als ports 
relacionats en l'art. 148.1.6 de la Constitució Espanyola i als que no siguin 
d'interès general de l'Estat, delimitant en detall l'abast d'aquesta competència 
en l'art. 140.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. 
 
En el cas dels ports de Barcelona i Tarragona, els dos ports d'Interès General 
de l'Estat localitzats a Catalunya, amb l'última reforma estatutària s'ha assumit 
la possibilitat de participar en la seva planificació i programació.  
 
Ports de la Generalitat té personalitat jurídica i patrimoni propis, autonomia 
administrativa i econòmica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves 
finalitats, però si Catalunya ha aconseguit que l'Estat li doni la possibilitat 



 

 

d'intervenir en l'organització dels dos ports estatals del nostre territori, no és 
impensable apostar per aconseguir que la Generalitat permeti que el nostre 
municipi participi de les decisions que afecten al port que està davant de la 
nostra façana marítima. 
 
En el nostre programa electoral ens vam comprometre a estudiar els 
mecanismes necessaris per dinamitzar el port i aconseguir que redundi en 
beneficis per a l'economia local, mitjançant gestions amb Ports de la 
Generalitat perquè realitzi les actuacions pertinents, o fins i tot reclamant les 
competències que actualment no es tenen sobre el port de la ciutat. Com que 
no som govern, traslladem la nostra proposta a aquest Ple, per posar-lo sota 
la consideració de tots els grups municipals. 
 
Una nova estratègia per al Port podria convertir-lo en un motor més de 
l'economia de la ciutat, generant llocs de treball, afavorint la creació de noves 
empreses i posicionant la ciutat en el pla internacional des d'una fortalesa amb 
què comptem. 
 
Treballar conjuntament seria beneficiós per a ambdues parts, així com 
aprofitar l’estudi comparatiu entre la nostra vila i altres ciutats, que va formar 
part de l'etapa de prospecció en l'elaboració del Pla estratègic “VNG 2025”, 
sens dubte pot servir-nos per trobar exemples reals i pròxims d'altres 
modalitats de gestió portuària, en ciutats que han decidit aprofitar la potència 
dels seus ports com a motor de l'economia local. 
 
Per la necessitat de trobar fonts de treball sostenibles per a la nostra ciutat i 
territori, sabent que les estratègies que definiran el desenvolupament de 
l'activitat econòmica depenen tant dels recursos amb els que comptem com de 
la voluntat política de desenvolupar-los, a proposta del grup municipal de SOM 
VNG, aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. El compromís ferm i decidit per part de l'Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú perquè la inclusió del Port en el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica 
que s'està desenvolupant, no solament contempli la seva revaloració a nivell 
de paisatge urbà, atractiu turístic, lúdic-esportiu o com a clúster nàutic, sinó 
també el desplegament del conjunt de possibilitats que ofereix com a port 
comercial i pesquer, i fins i tot la possibilitat de desenvolupar el transport de 
passatgers, com una de les potencials fonts de creixement, treball i 
consolidació econòmica per a la nostra ciutat i la comarca de la qual és 
capital. 
 



 

 

SEGON. Realitzar les gestions necessàries davant Ports de la Generalitat 
perquè es faci ressò de la inclusió del Port en el Pla Estratègic VNG 2025 i 
realitzi les modificacions que es considerin necessàries en el Pla Especial del 
Port, redactat l’any 2006, per adaptar-lo als nous requeriments, en el cas que 
sigui necessari. 
 
TERCER.  Recuperar, durant el primer trimestre del 2016, el Consell Assessor 
del Port de Vilanova i la Geltrú, amb representació de la ciutat i de l’empresa 
pública Ports de la Generalitat, com a ens de participació en el procés de 
presa de decisions que afectin al nostre port.” 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova per unanimitat dels 
presents, amb un total de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la 
CUP, 4 d’ERC, 2 de C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

Grup Municipal de C’s 
 

30. MOCIÓ RELATIVA AL PAGAMENT DEL DEUTE QUE TÉ LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA AMB LES FARMÀCIES. 

 
Siguiendo los antecedentes cronológicos. 
 
Desde el año 2012, el Gobierno de la Generalitat acumula retrasos e impagos 
con las farmacias, incluidas las de Vilanova i la Geltrú, mediante el Servicio 
Catalán de la Salud (Catsalut). 
 
En el mes de noviembre de 2014, el Consejo de Colegios de Farmacéuticos 
de Cataluña denunciaba que el Gobierno de la Generalitat estaba 
incumpliendo su compromiso de liquidar antes de finalizar en 2014, la deuda 
con las farmacias que ascendía a un total de 220.900.000 €. 
 
Dado que el sector farmacéutico es uno de los pilares básicos asistenciales de 
nuestro sistema sanitario, motivo por el cual los perjuicios que sufren impactan 
de forma grave tanto en la globalidad del sistema sanitario, como en la 
ciudadanía más vulnerable, incluidos los ciudadanos y ciudadanas de 
Vilanova i la Geltrú.  
 
Observamos que la situación en la que se encuentra este sector, provocada 
por los impagos de la Generalitat, genera la desprotección de muchos 
autónomos, el despido de trabajadores y trabajadoras del sector y el cierre de 
pequeñas empresas. 
 



 

 

Estos acontecimientos ponen en riesgo el derecho al acceso a los 
medicamentos por parte de la ciudadanía de Cataluña, y de nuestro municipio, 
en particular. 
 
Al mismo tiempo, las farmacias no pueden ejercer de acreedoras del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña.  
 
Desde el Grupo Municipal de Ciutadans Vilanova i la Geltrú reivindicamos que 
la responsabilidad de los poderes públicos en general y de la Generalitat en 
particular, es dar respuesta a las personas en situación de vulnerabilidad 
debido a su estado de salud. 
 
Por todos estos motivos expuestos, a propuesta del Grupo Municipal de 
Ciutadans, este Pleno del Ayuntamiento aprueba el siguiente 
 

ACUERDO 
 
 
“PRIMERO. Instar al próximo Gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
convocar de manera inmediata la Mesa del Medicamento de Cataluña, órgano 
que se constituyó al año 2009, con todos los agentes implicados en el sector 
(industria, distribución, oficinas de farmacia, consejos de colegios 
profesionales, patronales del sector, pacientes y el Departamento de Salud). 
 
SEGUNDO. Instar y exigir al próximo Gobierno de la Generalitat de Cataluña a 
liquidar la deuda con las farmacias, aprobando un calendario de pagos que 
elimine la deuda existente.  
 
TERCERO. Instar y exigir al próximo Gobierno de la Generalitat de Cataluña 
una partida económica en el próximo Presupuesto, con carácter finalista para 
hacer frente a los pagos pendientes. 
 
CUARTO. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España, los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Parlamento de Cataluña y al 
Colegio de Farmacéuticos de Cataluña.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 21 vots 
  Abstencions: ERC = 4 vots 
 
 



 

 

31. MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DE GESTIONS A L’OMIC. 
 
En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos en su vida cotidiana es la dificultad a la hora de realizar 
determinadas gestiones como consumidores. 
 
Darse de baja o cambiar de compañía de telecomunicaciones, de un 
proveedor de electricidad o gas, o bien de una compañía aseguradora, son 
algunos ejemplos en los que se suelen crear muchas más molestias de las 
deseables, y que exponen a las personas a una situación de indefensión. 
 
Esta situación conlleva a que en muchos casos, el consumidor se encuentra 
con un perjuicio no siempre reparable en su totalidad, y en muchos casos con 
resultados injustos o dilatados en el tiempo. 
 
En muchos casos, estas gestiones se convierten en un conflicto que 
posteriormente tiene, como única solución, la intervención de la oficina 
municipal de atención al consumidor (OMIC). Después de haber intentado 
resolver el problema de una forma convencional sin tener el éxito esperado. 
 
El grupo municipal de Ciutadans C´s constata que esta realidad se produce en 
unas gestiones muy concretas y que los profesionales de la OMIC, por sus 
conocimientos, su experiencia y por el hecho de ser parte de la 
administración, resuelven esos problemas de forma eficaz. 
 
Nuestro grupo municipal pretende avanzar más en el servicio que presta la 
OMIC evitando que puedan surgir estos inconvenientes y facilitando que se 
pueda actuar previamente sin necesidad de que el consumidor haya tenido 
que pasar por esas situaciones no deseadas. 
 
Es por todo esto que proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
“PRIMERO. Encargar a la OMIC una relación de las gestiones habitualmente 
más problemáticas y que más quejas suelen recibir por parte de los 
ciudadanos. 
 
SEGUNDO. Establecer un protocolo para que, de forma voluntaria y 
cumpliendo con la legislación vigente, el ciudadano pueda acudir con la 
correspondiente autorización y entrega de documentación necesaria para que 
la OMIC pueda realizar determinadas gestiones en representación del 
ciudadano. 
 



 

 

TERCERO. Informar de este acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de 
Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de Energía, y a la Unión 
Española de Entidades Aseguradoras.” 
 
El grup municipal de CiU propasa una transacció, que és aceptada pel grup de 
C’s. 
 
L’ACORD ADOPTAT ÉS EL SEGÜENT: 
 
En la actualidad, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los 
ciudadanos en su vida cotidiana es la dificultad a la hora de realizar 
determinadas gestiones como consumidores. 
 
Darse de baja o cambiar de compañía de telecomunicaciones, de un 
proveedor de electricidad o gas, o bien de una compañía aseguradora, son 
algunos ejemplos en los que se suelen crear muchas más molestias de las 
deseables, y que exponen a las personas a una situación de indefensión. 
 
Esta situación conlleva a que en muchos casos, el consumidor se encuentra 
con un perjuicio no siempre reparable en su totalidad, y en muchos casos con 
resultados injustos o dilatados en el tiempo. 
 
En muchos casos, estas gestiones se convierten en un conflicto que 
posteriormente tiene, como única solución, la intervención de la oficina 
municipal de atención al consumidor (OMIC). Después de haber intentado 
resolver el problema de una forma convencional sin tener el éxito esperado. 
 
El grupo municipal de Ciutadans C´s constata que esta realidad se produce en 
unas gestiones muy concretas y que los profesionales de la OMIC, por sus 
conocimientos, su experiencia y por el hecho de ser parte de la 
administración, resuelven esos problemas de forma eficaz. 
 
Nuestro grupo municipal pretende avanzar más en el servicio que presta la 
OMIC evitando que puedan surgir estos inconvenientes y facilitando que se 
pueda actuar previamente sin necesidad de que el consumidor haya tenido 
que pasar por esas situaciones no deseadas. 
 
Es por todo esto que, a propuesta del grupo municipal de Ciutadans, este 
Pleno del Ayuntamiento aprueba el siguiente 
 

ACUERDO 
 



 

 

“PRIMERO. Encargar a la OMIC una relación de las gestiones habitualmente 
más problemáticas y que más quejas suelen recibir por parte de los 
ciudadanos. 
 
SEGUNDO. Estudiar, en el seno de la Comisión Informativa de Promoción 
Económica, Ocupación e Innovación, posibles acciones adicionales que 
puedan emprenderse desde la OMIC en relación a las demandas más 
frecuentes recogidas en sus memorias anuales. 
 
TERCERO. Informar de este acuerdo a la Comisión Nacional del Mercado de 
Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de Energía, a la Unión Española 
de Entidades Aseguradoras y al gobierno de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció amb la transacció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), ERC (4), C’s (2), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 20 vots 
  Vots en contra: CUP = 5 vots 
 
 

Grup Municipal d’ERC 
 

32. MOCIÓ DE SUPORT A LES ENTITATS. 
 
La ciutat de Vilanova i la Geltrú és una ciutat que es caracteritza pel seu 
dinamisme social i el seu alt i ric teixit associatiu. Vilanova i la Geltrú és una 
ciutat amb un marcat accent associatiu que compta amb gairebé quatre-
centes entitats registrades. Les entitats reflecteixen un model de persones 
compromeses amb les necessitats socials de la ciutat que cal preservar i 
donar suport des de l’Ajuntament. 
 
Les entitats afavoreixen i tenen un paper clau en la cohesió social, la igualtat i 
la inclusió. Formen part del teixit cívic i associatiu de la ciutat i, alhora, formen 
part de la projecció de la ciutat en els diferents àmbits: cooperació, esport, 
cultura, equitat, etc. 
 
Les associacions i entitats no són lucratives i, en la major part dels casos, es 
basen en el voluntariat dels seus membres per tirar endavant el funcionament 
de les seves activitats. És per això necessari donar-los tot el suport, 
assessorament i seguiment possible perquè puguin continuar amb el seu dia a 
dia que ens afavoreix a tots com a ciutat. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 



 

 

 
ACORD 

 
“PRIMER. Crear un Punt d’atenció i Servei a les entitats per tal de poder oferir 
un assessorament i una orientació en projectes i subvencions, en matèria 
jurídica, en matèria informàtica, en formació i en matèria econòmica. 
 
SEGON. Creació d’un catàleg de recursos i equipaments públics existents al 
Servei de les entitats de la ciutat. 
 
TERCER. Actualitzar i donar més visibilitat al Portal virtual de les entitats amb 
tota la informació i assessoraments del seu interès. 
 
QUART. Dotar el nou Punt d’atenció i Servei a les entitats dels recursos 
econòmics, tècnics i de personal adequats per al seu funcionament. 
 
CINQUÈ. Informar d’aquest acord a totes les entitats de la ciutat, informar-les 
en el moment que es creï aquest punt i animar-les a fer-ne’n ús.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 

33. MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
“GARANTIA +55”. 

 
Atès el context de massiva desocupació en què ens trobem, on el 19,6% de la 
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives 
de recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc 
de treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i 
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi 
una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per 
desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més 
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total 
d’atur de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest 
col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el 
millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió 
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 
anys, que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 



 

 

Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis 
per desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han 
dirigit a reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones 
beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els 
ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el 
que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 
55 anys, que és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de 
cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de la cobertura 
de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per 
desocupació han prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions 
per desocupació. Entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament les 
persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, desatenent tot un 
col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les als 
marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de 
jubilació per sota de mínims, fins i tot després de llargues carreres de 
cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació 
d’aquelles persones que són expulsades del mercat de treball en edats 
pròximes a la jubilació, limitant les estratègies d’accés a una pensió de 
jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i 
possibilitats individuals. 
 
Constatem que aquests fets afecten directament les rendes actuals d’aquest 
col·lectiu de persones que, en moltes ocasions, tenen encara càrregues 
familiars, acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi 
de 426 euros mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de 
jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context 
on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja 
sigui o perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima 
per al càlcul de la base reguladora de pensió, o perquè hi hauran més 
llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases 
mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió 
perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un 
subsidi de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció 
o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren res.  Entenem que aquest 
col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social. 
 
Per a aquest col·lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és 
especialment important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva 



 

 

contribució al sistema de la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes 
pensions dignes. 
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, 
anomenada <<Garantia +55>> i que significa: 
 

1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys 
que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 
15 anys i hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. 
Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  

a. Una  prestació econòmica igual al SMI vigent. 
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de 

cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació 
contributiva per desocupació durant la percepció d’aquesta 
prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat 
Social per IP, mort i supervivència i jubilació. 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards 
dictats per la Carta Social Europea. 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de 
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i 
cal fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En 
conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 
rendes (salarials o no).  

4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general 
i, concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera 
podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones. 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions 
d’inserció i de formació amb continguts reals. 

 
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, 
a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya i a la UGT de Catalunya.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 



 

 

  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 23 vots 
  Abstencions: C’s = 2 vots 
 
 

34. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
SIGNATURES PER LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR “LA 
ROSA VERDA”: PROPOSICIÓ DE LLEI REGULADORA DE LES 
ASSOCIACIONS DE PERSONES CONSUMIDORES DE 
CÀNNABIS. 

 
El consum de cànnabis per part de persones adultes en l’àmbit privat, ja sigui 
per motius lúdics o terapèutics. és l’exercici del dret fonamental a la llibertat 
que es projecta en llibertat de consciència i a la lliure disposició del propi cos, i 
també del dret a la salut i de les persones a escollir les teràpies i tractaments 
que lliurement escullin.  
 
Existeix a Catalunya una llarga tradició de consum de cànnabis, degut a les 
particulars condicions climàtiques, situació geogràfica i les seves 
circumstàncies econòmiques i socials, entre d’altres.  
 
D’ençà que l’any 1991, en què es va fundar a Barcelona l’associació Ramón 
Santos de Estudios del Cannabis “ARSEC”, reconeguda com la primera 
associació de persones consumidores de cànnabis que va a dur a terme un 
conreu col·lectiu, el nombre d’aquestes entitats ha proliferat. S’estima que a 
l’actualitat existeixen uns 400 clubs socials de cànnabis a Catalunya.  
 
La societat civil catalana ha estat històricament un element vertebrador i clau 
en la defensa dels interessos, drets i en la iniciativa de les aspiracions de la 
ciutadania. 
 

Les associacions de consumidors de cànnabis són una manifestació 
d’aquesta capacitat organitzativa ciutadana històrica actual, i han dut a terme 
una important i valuosa tasca d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis 
de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat de manifest una 
incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït un 
model, objecte d’estudi a nivell internacional, en un moment de debat a nivell 
mundial sobre la necessitat d’un canvi en l’orientació de les polítiques de 
drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no criminalitzar 
les persones consumidores.  
 
Aquestes entitats han vingut col·laborant amb les administracions de 
Catalunya i reclamant l’establiment d’un marc legislatiu clar; tot entenent la 



 

 

seguretat jurídica com la millor eina per millorar les condicions de vida de les 
persones consumidores i garantir un ple respecte pels seus drets.  
 
Les administracions locals de Catalunya han estat també pioneres, i a l’any 
2012 l’Ajuntament de Rasquera va aprovar un pla per promoure la investigació 
científica i alhora donar solució als reptes que es plantejaven les associacions, 
així com optimitzar els recursos, que va ser recolzat per la ciutadania en una 
consulta popular.  
 
El febrer de l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 77/X, 
per tal que la comissió de Salut realitzés els treballs perquè el Govern de la 
Generalitat regulés les associacions de consumidors de cànnabis en el termini 
de quatre mesos. 
 
El 29 de gener de 2015 es va aprovar la resolució 932/X, l’exposició de motius 
de la qual va posar de manifest l’orientació de la Generalitat en polítiques de 
drogues i en la necessitat d’aprovar una norma per regular aquestes 
associacions: 
 

“Des de fa anys a Catalunya s’estan duent a terme polítiques de drogues 
basades en la reducció de riscos i danys.  
 
Aquest enfocament no és un aspecte només de Catalunya, sinó que 
sorgeix d’un debat a nivell mundial, en el que persones de diferents 
àmbits de representació cívica, professional i política han expressat la 
necessitat de replantejar l’enfoc de les polítiques de drogues.” 

 
Així doncs, el debat sobre la regulació del cànnabis està actualment basat en 
aconseguir una millora social i de salut que prioritzi el respecte dels drets, 
aconseguint que les persones usuàries de cànnabis puguin accedir-hi de 
forma segura, lluny del mercat negre i respectant els drets de l’usuari, i en 
aquest sentit hi ha obert un debat de drets essencials en el qual hi intervé el 
dret a la llibertat, el dret a la informació, el dret a la seguretat i el dret a la 
salut. 
 
Les polítiques que s’han dut a terme durant molts anys a nivell mundial no han 
acabat d’aconseguir reduir tant el consum de drogues com sobretot el seu 
mercat negre, amb els conseqüents costos socials i econòmics. Per aquest 
motiu l’enfoc de salut pública pretén garantir els drets dels usuaris mitjançant 
la prevenció i la reducció de riscos i és un punt de partida recurrent quan 
parlem actualment de polítiques de drogues. 
 
Des de l’Agència de Salut Publica de Catalunya fa temps que s’està treballant 
amb les federacions representatives dels Clubs de Cànnabis, amb l’objectiu 



 

 

de definir una proposta que permeti establir mecanismes per millorar la seva 
activitat des d’una perspectiva de Salut Pública. 
 
Aquest debat i aquestes propostes han arribat a molts municipis, així com 
també al Parlament de Catalunya, on s’ha treballat amb tots els grups 
parlamentaris per tal d’arribar a un consens per aportar una solució per part de 
la Generalitat de Catalunya mitjançant un reconeixement normatiu. 
 
La situació actual respecte el cànnabis a Catalunya demana un compromís 
per abordar noves respostes davant el consum del cànnabis. 
 
En aquests moments es fa necessària una norma que estableixi clarament 
quin ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat 
en la transparència, les bones pràctiques i en la política de reducció de riscos. 
 
En els últims anys els clubs socials de cànnabis han proliferat arreu de 
Catalunya. 
 
Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que 
s’autoproveeixen i distribueixen cànnabis entre les seves persones sòcies, 
totes elles majors d’edat, les quals consumeixen aquesta substància en un 
àmbit privat, reduint així danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a 
determinats usos del cànnabis. 
 
Per tal de protegir, promoure i millorar la salut púbica de la població mitjançant 
una política orientada a minimitzar els riscos i danys del consum del cànnabis 
i, així mateix, impulsar la deguda informació, educació i prevenció sobre les 
conseqüències i efectes perjudicials vinculats al consum d’aquesta substància. 
 
Cal també establir un marc legal que garanteixi l’exercici i el respecte de les 
llibertats individuals i drets fonamentals, i escau aprovar una llei que estableixi 
clarament les condicions bàsiques per a l’exercici de l’activitat de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis, d’acord amb les 
competències de la Generalitat de Catalunya.  
 
Des dels Ajuntaments reconeixem la realitat de l’ús social del cànnabis i 
apostem per unes polítiques públiques de Salut que vetllin per l’educació i 
l’empoderament de les persones a prendre les seves decisions de manera 
lliure i responsable.  
 
Per tot això aquest Ple de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 



 

 

“PRIMER. Instar les institucions catalanes a treballar per aconseguir el 
consens i dotar el nostre país d’una llei que ens permeti regular l’activitat de 
les associacions cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, 
respecte dels drets civils, sostenibilitat i protecció mediambiental.  
 
SEGON. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya 
“La Rosa Verda”, la ILP reguladora de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés de 
consens per a la nova llei.  
 
TERCER. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar 
activament en la campanya “La Rosa Verda”.  
 
QUART. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la 
participació en la definició d’unes noves polítiques de salut pública que 
responguin a la realitat i es dirigeixin a aconseguir una ciutadania conscient, 
crítica i lliure.  
 
CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.” 
 
Es fa una votació separada de la moció: 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2, 4 i 5: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4), SOM VNG (2) i 
    PP (1) = 23 vots 
  Abstencions: C’s = 2 vots 
 
VOTACIÓ PUNT 3: 
 
  Vots a favor: CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) = 11 vots 
  Abstencions: CiU (6), PSC (5), C’s (2) i PP (1) = 14 vots 
 
Per tant, LA MOCIÓ S’APROVA EN LA SEVA TOTALITAT. 
 
 
 

Grup Municipal de la CUP 
 

35. MOCIÓ PER A LA PETICIÓ D’ARXIU DE LA CAUSA DEL CAS 
EXPERT. 

 
El passat 9 de juliol quatre treballadors/ores de l’antiga empresa Expert 
Polymere de l’Arboç, i dos assessors sindicals van ser citats a declarar al 



 

 

Jutjat penal número 2 de Tarragona. Aquest cas es remunta a l’any 2004 i, a 
dia d’avui, tant per la dilació del procés com pel que pot significar per a les 
persones represaliades, és necessari donar a conèixer els fets i demanar 
aquest suport públic. 
 
Els treballadors i representants sindicals estan encausats arran dels fets 
esdevinguts durant la tramitació de l’ERO per tancament de l’esmentada 
empresa ja fa onze anys. La Fiscalia els reclama penes d’entre tres anys i dos 
mesos i quatre anys i sis mesos de presó, així com multes al voltant dels 
3.000 EUR, per presumptes delictes d’atemptat contra l’autoritat i contra el 
dret al treball. 
 
El 20 de juliol del 2004 s’estaven duent a terme negociacions entre la direcció 
de l’empresa Expert Polymere i el Comitè d’Empresa de la mateixa, 
acompanyat per dos assessors sindicals de la CGT, relatives a un ERO 
d’extinció que Expert havia presentat. Durant la reunió entre la direcció i els 
representants dels treballadors, els membres de la plantilla, que ja havien 
finalitzat el seu torn de treball, es trobaven dins del recinte de la fàbrica, tot 
esperant a ser informats del resultat d’aquesta reunió. 
 
Un cop acabada la reunió, el Comitè i els assessors van informar a 
l’assemblea de treballadors sobre l’estat de les negociacions. Durant la 
celebració de l’assemblea cal esmentar la presència d’efectius de la Guàrdia 
Civil a les immediacions del recinte de l’empresa, fet que es venia produint 
cada dia des de la presentació de l’ERO, malgrat que no s’havia produït cap 
mena d’incident fins a aquell dia. Després de l’assemblea, els assessors 
sindicals van marxar del recinte i se’n van anar a buscar el seu cotxe. En 
aquell moment, i "sense que hi hagués provocació" prèvia (tal com consta en 
l’informe d’aquell dia del propi servei de seguretat de l’empresa), es va produir 
una càrrega de la Guàrdia Civil contra els treballadors que encara es trobaven 
allà reunits i dins del recinte de la fàbrica. 
 
La brutal i injustificada intervenció policial va resultar en lesions a tres dels 
treballadors que es trobaven allà presents, els quals van haver de ser 
evacuats en ambulància i ser atesos al CAP del Vendrell. En passar els 
assessors amb el cotxe davant la porta del recinte i observar el que estava 
passant, es van aturar i van sortir del vehicle per a intermediar amb la policia. 
Però en intentar intermediar, quatre Guàrdies Civils s’abalançaren sobre un 
d’ells, que va ser agredit i posteriorment detingut. 
 
Arran d’aquests fets, els agredits van presentar denúncies per lesions contra 
la Guàrdia Civil als Jutjats del Vendrell. En aquestes denúncies constava com 
a testimoni la resta de la plantilla que es trobava a l’assemblea. Posteriorment, 
i com a reacció, la Guàrdia Civil va presentar una denúncia contra els 



 

 

denunciants, i també contra els testimonis. Aquesta contra denúncia deriva en 
un procés penal que afecta als quatre treballadors i als dos assessors 
sindicals. Cal dir que l’empresa Expert en cap moment va interposar cap 
denúncia pels fets que havien esdevingut dins les seves instal·lacions. 
 
Onze anys després dels fets i del tancament d’Expert, quan els afectats 
esperaven que l’expedient ja hauria estat arxivat, ens trobem davant d’un 
judici amb petició per part de la Fiscalia de penes de presó i multes 
econòmiques. I tot plegat pel simple fet d’haver intentat defensar uns llocs de 
treball i d’haver patit una agressió policial. Davant d’això es vol donar a 
conèixer a l’opinió pública aquesta greu i injusta situació, i fer una crida a la 
ciutadania i a les diferents forces polítiques, sindicals i socials a donar suport a 
l’absolució d’aquestes persones afectades. 
 
Per tots aquests motius, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple 
de l’Ajuntament aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER.  Expressar suport a les persones encausades, atès que la mateixa 
Fiscalia contemplà l’arxiu dels fets i que l’empresa no va posar cap denúncia, i 
també donada la dilació en el temps del cas i les conseqüències que aquesta i 
la desproporció de la causa comporten. 
 
SEGON. Recolzar la petició d’arxiu de la causa, atès que les conseqüències 
per a les seves vides i les de les persones més pròximes, poden ser terribles.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vots en contra: C’s = 2 vots 
  Abstenció: PP = 1 vot 
 
 

36. MOCIÓ PER L’ACOMPLIMENT DEL COMPROMÍS ADQUIRIT AL 
PACTE D’ALCALDES/ESSES L’ANY 2008 I PER UN PLA DE 
SEGUIMENT DEL PAES. 

 
El 28 de juliol de 2008, el Plenari municipal, en sessió ordinària, va aprovar 
per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al PACTE 
D’ALCALDES/ESSES, promogut per la Direcció General de Transport i 



 

 

Energia de la UE, com a mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra l’escalfament de la terra. 
 
El Pacte d’Alcaldes/esses consisteix en el compromís de les ciutats que s’hi 
ha adherit d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions 
de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les 
fonts d’energia renovables. 
 
El 5 d’octubre de 2009 es va aprovar el Pla Local d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES) amb el conjunt de mesures o accions en què directament o 
indirectament l’Ajuntament hi pot incidir amb l’objectiu de reduir el 20,27% de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle de l’any 2005 fins al 2020, que 
representen l’equivalent a 53.456,95 tones de CO2. 
 
Un dels acords va ser la d’aprovar un Pla de Seguiment del PAES i donar 
continuïtat del PACTE D’ALCALDES/ESSES, amb l’elaboració dels informes 
bianuals per a l’avaluació, el control i la verificació dels objectius del Pacte. 
 
Atès que un dels compromisos adquirits en l’esmentat pacte era el de lliurar 
un informe d’implementació, com a mínim un cop cada dos anys, a partir del 
lliurament del pla d’acció, per avaluar-ne, supervisar-ne i verificar-ne el 
compliment. 
 
Atès que en data d’avui no s’ha fet públic cap pla de seguiment ni cap dels 
informes bianuals, que haurien d’haver sortit el 2011, 2013 i 2015. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament aprova el següent 

ACORD 
 

“El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol renovar el compromís 
adquirit el 2008 al Pacte d’Alcaldes/esses i posarà tots els recursos necessaris 
per elaborar, en el termini de dos mesos, un Pla de seguiment del PAES; i, 
en el termini de sis mesos, un informe que pugui avaluar, controlar i verificar 
els objectius del Pacte i del Pla.” 
 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 
 



 

 

Grup Municipal de la CUP, amb el suport d’ERC i SOM VNG 
 
 

37. MOCIÓ DE SUPORT ALS CIUTADANS IMPUTATS PEL CAS 
MONTORO. 

 
Al nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb 
efectes molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels 
responsables d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o 
penal.  Tothom pot veure com, ni els banquers que han especulat de forma 
fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una persecució tan 
dura per part de les institucions judicials com han patit altres sectors de la 
societat. 
 
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l’atur, l’habitatge és 
inassequible per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per 
impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista 
de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, democràtics i 
laborals, aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes 
generacions, s’estan perdent a marxes forçades. 
 
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, 
especialment, en el nostre jovent (un 47’15% d’atur juvenil) i el col·loca en 
situació de vulnerabilitat i amb escasses expectatives de millora.  Davant 
d’aquesta situació, els nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la 
seva disconformitat de la mateixa manera que, en el seu moment, ho fèiem 
molts de nosaltres en la llarga nit del feixisme. 
 
Constatem, però, que la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma 
considerable contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen 
i lluiten contra la pèrdua dels nostres drets nacionals i socials.  En són 
testimonis les víctimes de la repressió per causes originades en el marc de la 
dissidència: l’efecte Can Vies, la vaga general del 29M, la del 14N del 2012, o 
tantes altres... 
 
A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu del 25 
de maig de 2014, es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya 
del Partit Popular a l’edifici del Pòsit de Pescadors.  En aquest acte hi van 
participar el candidat Sr. Fisas, la presidenta del PP català Alícia Sánchez 
Camacho i el Ministre d’Economia Cristóbal Montoro. 
 
Es va convocar una concentració a l’entrada de l’edifici per tal d’evidenciar el 
desacord general amb les polítiques antisocials del govern central.  En lliure 
exercici del dret a manifestació, hi varen acudir persones de diversos 



 

 

col·lectius de la ciutat: Iaioflautes, el Casal Popular, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i d’altres. 
 
La concentració es va desenvolupar amb absoluta tranquil·litat fins que, en 
acabar l’acte, tal i com recullen els informes dels Mossos d’Esquadra, el servei 
propi de seguretat dels dirigents del partit van decidir trencar el protocol 
prèviament establert i passar pel mig del grup de manifestants, fet que va 
provocar moments de desconcert i tensió i va posar en risc la seguretat de 
manifestants i vianants. 
 
La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va 
esdevenir ràpidament motiu de repressió desmesurada i desproporcionada, 
així com judicialment criminalitzada. 
 
Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen la vivència del 
llarg procés judicial que afecta els seus fills, imputats per faltes de danys, 
alteració de l’ordre públic, atemptat a l’autoritat; unes acusacions que podrien 
comportar anys de presó. 
 
Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les expectatives de 
canvi exigeixen noves maneres de fer per tal d’aconseguir un país radicalment 
democràtic i profundament compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Atesa la determinació de fer costat als nostres familiars i a totes aquelles 
persones, especialment als joves, que legítimament exerceixen el seu dret 
fonamental a expressar la dissidència. 
 
Proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

“PRIMER. COMPROMETRE’S com a Ajuntament a realitzar, i alhora 
DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control 
exhaustiu dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves 
actuacions, tant individuals com col·lectives. 
 
SEGON.  DEMANAR a les autoritats policials de les administracions locals, 
autonòmiques i estatals que aturin la repressió indiscriminada i arbitrària 
contra aquells sectors socials que lluiten per una societat més justa. 
 
TERCER.  INSTAR el futur Parlament de Catalunya a que doni suport a la 
reivindicació d’amnistia per a les persones condemnades i la retirada dels 
càrrecs a les imputades per actes de dissidència i activisme polític. 
 



 

 

QUART.  DEMANAR al Partit Popular de Catalunya que es retiri com a part 
acusatòria en els processos judicials a les persones imputades per aquests 
fets. 
 
CINQUÈ.  TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la 
Fiscalia i als Tribunals que estiguin tramitant els processos judicials contra els 
encausats.” 
 
Es presenta un text alternatiu, que és el que s’acaba votant finalment. 
 
L’ACORD QUE S’ADOPTA ÉS EL SEGÜENT: 
 
Al nostre país estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb 
efectes molt durs per al conjunt de la població. Malgrat això, cap dels 
responsables d’aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o 
penal.  Tothom pot veure com, ni els banquers que han especulat de forma 
fraudulenta, ni els polítics acusats de corrupció, han patit una persecució tan 
dura per part de les institucions judicials com han patit altres sectors de la 
societat. 
 
Actualment mig milió de catalans són a les llistes de l’atur, l’habitatge és 
inassequible per a molta gent, els escàndols bancaris i els desnonaments per 
impagament de les hipoteques neguen el dret a un habitatge digne... La llista 
de greuges és llarga perquè tot un seguit de drets socials, democràtics i 
laborals, aconseguits gràcies a la lluita i reivindicacions de moltes 
generacions, s’estan perdent a marxes forçades. 
 
Les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social també recauen, 
especialment, en el nostre jovent (un 47’15% d’atur juvenil) i el col·loca en 
situació de vulnerabilitat i amb escasses expectatives de millora.  Davant 
d’aquesta situació, els nostres fills i filles surten al carrer per manifestar la 
seva disconformitat de la mateixa manera que, en el seu moment, ho fèiem 
molts de nosaltres en la llarga nit del feixisme. 
 
Constatem, però, que la repressió policial i judicial s’ha incrementat de forma 
considerable contra totes aquelles persones i organitzacions que es mobilitzen 
i lluiten contra la pèrdua dels nostres drets nacionals i socials.  En són 
testimonis les víctimes de la repressió per causes originades en el marc de la 
dissidència: l’efecte Can Vies, la vaga general del 29M, la del 14N del 2012, o 
tantes altres... 
 
A Vilanova i la Geltrú, amb motiu de les eleccions al Parlament Europeu del 25 
de maig de 2014, es va programar, quatre dies abans, un acte de campanya 
del Partit Popular a l’edifici del Pòsit de Pescadors.  En aquest acte hi van 



 

 

participar el candidat Sr. Fisas, la presidenta del PP català Alícia Sánchez 
Camacho i el Ministre d’Economia Cristóbal Montoro. 
 
Es va convocar una concentració a l’entrada de l’edifici per tal d’evidenciar el 
desacord general amb les polítiques antisocials del govern central.  En lliure 
exercici del dret a manifestació, hi varen acudir persones de diversos 
col·lectius de la ciutat: Iaioflautes, el Casal Popular, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca i d’altres. 
 
La concentració es va desenvolupar amb absoluta tranquil·litat fins que, en 
acabar l’acte, tal i com recullen els informes dels Mossos d’Esquadra, el servei 
propi de seguretat dels dirigents del partit van decidir trencar el protocol 
prèviament establert i passar pel mig del grup de manifestants, fet que va 
provocar moments de desconcert i tensió i va posar en risc la seguretat de 
manifestants i vianants. 
 
La reacció dels concentrats, en fer palès el seu enuig pel perill sobrevingut, va 
esdevenir ràpidament motiu de repressió desmesurada i desproporcionada, 
així com judicialment criminalitzada. 
 
Arran de tots aquests fets, deu famílies vilanovines pateixen la vivència del 
llarg procés judicial que afecta els seus fills, imputats per faltes de danys, 
alteració de l’ordre públic, atemptat a l’autoritat; unes acusacions que podrien 
comportar anys de presó. 
 
Atès que en aquest moment crucial de la nostra història les expectatives de 
canvi exigeixen noves maneres de fer per tal d’aconseguir un país radicalment 
democràtic i profundament compromès amb les persones i els seus drets. 
 
Atesa la determinació de fer costat als nostres familiars i a totes aquelles 
persones, especialment als joves, que legítimament exerceixen el seu dret 
fonamental a expressar la dissidència. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, aquest Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aprova el següent 
 

ACORD 
 
“PRIMER. COMPROMETRE’S com a Ajuntament a realitzar, i alhora 
DEMANAR a la Generalitat de Catalunya que realitzi un seguiment i control 
exhaustiu dels procediments i protocols dels cossos policials en les seves 
actuacions, tant individuals com col·lectives. 
 



 

 

SEGON. DEMANAR a les autoritats de les administracions locals, 
autonòmiques i estatals, que vetllin per tal d’evitar que es donin casos de 
repressió. 
 
TERCER. INSTAR les institucions pertinents a la retirada de càrrecs (donada 
la desproporció amb els fets) a les persones imputades pels fets del passat 21 
de maig de 2014, referenciats a l’inici d’aquesta moció. 
 
QUART.  TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la 
Fiscalia i als Tribunals que estiguin tramitant els processos judicials contra els 
encausats.” 
 
Es vota el text alternatiu de la moció, el qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: CiU (6), PSC (5), CUP (5), ERC (4) i SOM VNG (2) 
    = 22 vots 
  Vots en contra: C’s (2) i PP (1) = 3 vots 
 
 

Grups Municipals del PSC, CIU i C’S,  
amb el suport de la CUP, ERC I SOM VNG 

 
38. MOCIÓ PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE 

REFUGIATS SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA 
QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES TORRENCIALS 
D’AQUEST MES D’OCTUBRE. 

 
Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerià de Tindouf, 
han patit l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de 
vent, que hi han causat grans inundacions i destrosses. 
 
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. 
Moltes famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita 
reserva d’aliments de què disposaven, és a dir una ració mensual per a 
160.000 persones. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) 
presents sobre el terreny, no s’han de lamentar pèrdues humanes, però milers 
de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per manca d’edificis 
segurs i els danys i pèrdues materials han estat considerables. Pel que fa als 
centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una avaluació dels danys i 
esfondraments. 
 
En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informa que els seus equips 
sobre el terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut 
la seva casa o haima.  



 

 

 
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, 
a les organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat 
civil i a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar al més aviat 
possible, realitzant donacions d’emergència per atendre les necessitats més 
urgents de la població causades per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, 
haimes, mantes, equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la 
rehabilitació o reconstrucció d’edificis.  
 
El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es 
commemoren els 40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental.  És un conflicte 
que es pot resoldre políticament, només caldria aplicar les resolucions de 
l’ONU que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació. Un dret 
contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la comunitat 
internacional.   
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú acorda: 
 
“PRIMER. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte 
basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com 
estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. 
 
SEGON. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 
al Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir 
els campaments de refugiats que pateixen actualment una situació extrema.  
 
TERCER. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del 
govern d’Espanya que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i 
que tant ho necessita en aquesta situació d’emergència. 
 
QUART. Fer una aportació d’emergència de 2.000 € a la campanya 
promoguda pel moviment solidari de Catalunya, a través de l’entitat vilanovina 
Acció Solidària amb el Sàhara i que, junt amb totes les aportacions recollides, 
es transferirà directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per fer front a les 
necessitats més immediates de la població sahrauí afectada.” 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents, amb un total 
de 25 vots (6 vots de CiU, 5 vots del PSC, 5 vots de la CUP, 4 d’ERC, 2 de 
C’s, 2 de SOM VNG i 1 del PP). 
 
 
 
 
 



 

 

PREGUNTES 
 

39. PREGUNTA DE SOM VNG: 
 
A l’anterior Ple municipal, amb data 5 d’octubre de 2015, es va aprovar la 
moció “Per a la remunicipalització de les consergeries de les instal·lacions 
esportives municipals”, de suport a cinc treballadors que havien perdut el seu 
lloc de treball i que, en aquell moment, encara tenien endarreriment de sou. 
 
Quines accions ha dut a terme el govern per tal d’executar els acords 
aprovats? 
 
 

40. PREGUNTA D’ERC: 
 

� Sobre l’atenció al públic als museus de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

41. PREGUNTA DE LA CUP: 
 

� Sobre la contaminació del subsòl d’indrets de la vila. 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 22:30 hores, de 
la qual s’estén la present acta que firma la presidenta amb mi, el secretari 
general. 
 


