
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
DE 7 DE JUNY DE 2010 

 
Acta núm. 7 
 
A Vilanova i la Geltrú, quan són les 18 hores del dia 7 de juny de 2010, sota la 
presidència del senyor alcalde, JOAN IGNASI ELENA I GARCÍA, es reuneixen 
al saló de sessions de la Casa de la Vila les persones següents: 
 

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

 
per efectuar una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en primera 
convocatòria. 
 
Excusen la seva assistència la Sra. ARIADNA LLORENS I GARCÍA i la Sra. 
MÍRIAM ESPINÀS I RIERA. 
 



 

 

A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia, els quals són els següents: 
 
   1. Aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de les sessions 

extraordinària i ordinària del dia 10 de maig de 2010. 
  
 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
   2. Donar compte del Decret de delegació d’atribucions de la Sra. MÍRIAM 

ESPINÀS I RIERA al Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ i la Sra. MILA 
ARCARONS I OFERIL, amb motiu de la seva baixa per maternitat. 

 
 COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT 
 
    3. Aprovació definitiva de l’extinció del dret a renda vitalícia atorgada a la 

Sra. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vídua del pintor Martí Torrents, en virtut 
de l’acord de Ple de 20 d’abril de 1998. 

    4. Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de 25 de maig de 2010, 
de sol·licitud de subvenció al Ministerio de Trabajo e Inmigración per al 
programa Fem Barri 2011!. 

    5. Atorgament del I Premi Roig Toqués, Vilanova i la Geltrú. 
 
 ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA 
  
    6. Imposició de la Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau 

d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres, com a 
proves de contrast, i aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la mateixa. 

    7. Imposició de Contribucions Especials al Nucli Antic, Eix 1 (c/ Fossar Vell, 
pl. Sant Antoni, c/ Sant Antoni, pl. Arxiprest Llorenç Garriga, c/ Església, 
c/ Palmerar, c/ Palmerar de Baix i pl. Pou). 

    8. Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 30 de març de 2010, 
d’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica per a 
les dependències i equipaments de l’Ajuntament. 

    9. Aprovació de la Instrucció reguladora de la funció interventora en règim 
de Fiscalització prèvia limitada. 

  10. Aprovació de la modificació de crèdits del Pressupost  municipal. 
  11. Aprovació de diverses resolucions amb relació a la treballadora Sra. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 MOCIONS 
 
  12. Moció de CiU sobre la reducció de la morositat de l’Ajuntament. 
  13. Moció de la CUP per a la ubicació d’una deixalleria al centre. 



 

 

  14. Moció de la CUP per fomentar l’ús de la bicicleta. 
  15. Moció del PP de rebuig a la congelació de les pensions. 
  16. Moció de suport a l’acord de la Comissió Municipalista de Catalunya amb 

relació a les mesures urgents per reduir el dèficit públic. 
  17. Moció del PP per a l’habilitació d’un estacionament de camions. 
  18. Moció de CiU sobre l’incompliment del Reglament Orgànic Municipal. 
  19. Moció de CiU sobre la capital de la Cultura Catalana. 
  20. Moció de solidaritat amb els membres d’Udalbiltza processats per 

l’Audiència Nacional. 
 
 MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
   Moció de rebuig i condemna als atacs d’Israel sobre la flota d’ajuda 

humanitària a Gaza. 
 
 PREGUNTES ORALS 
 
  21. Pregunta del grup municipal del PP: 
 

• Sobre la preparació d’un dispositiu especial de prevenció per la Nit de 
Sant Joan. 

 
  22. Pregunta del grup municipal de CiU: 
  

• Sobre l’arranjament de la carretera de l’Arboç. 
 
  23. Pregunta del grup municipal de la CUP: 
 

• Sobre el Reglament de Participació Ciutadana.  
 
 PRECS 
 

  1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I ORDINÀRIA DEL DIA 10 
DE MAIG DE 2010. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, comencem la sessió ordinària del Ple.  Primer és l’aprovació de l’acta.  
La donem per aprovada, si els hi sembla. 
 
S’aproven els esborranys de les actes de les sessions extraordinària i ordinària 
del Ple de l’Ajuntament del dia 10 de maig de 2010. 
   



 

 

  2. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE DEL DECRET DE 
DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE LA SRA. MÍRIAM ESPINÀS I 
RIERA AL SR. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ I LA SRA. MILA 
ARCARONS I OFERIL, AMB MOTIU DE LA SEVA BAIXA PER 
MATERNITAT. 

 
ALCALDE 
 
I el primer punt és donar compte del Decret de delegació d’atribucions de la 
senyora Míriam Espinàs i Riera al senyor Juan Luis Ruiz López i a la senyora 
Mila Arcarons, amb motiu de la baixa de maternitat. 
 
Endavant, senyor secretari. 
 
El secretari fa un resum de les atribucions que es deleguen en el Decret que es 
transcriu a continuació: 
 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de 19 de maig de 2010, el qual és el 
següent: 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2007 es van delegar les 
atribucions a la regidora d’Educació, Treball, Infància, Adolescència, Gent Gran 
i Equitat, Sra. MÍRIAM ESPINÀS I RIERA, el qual fou modificat pel Decret 
d’Alcaldia de data 1 de març de 2010. 
 
Atès que a partir del dia 25 de maig de 2010 la regidora MÍRIAM ESPINÀS I 
RIERA causarà baixa per maternitat durant quatre mesos i que, per tant, 
resulta necessari que altres regidors de la Corporació assumeixin les 
atribucions que li van ser delegades.  
 
En ús de les facultats atribuïdes pels arts. 51.3, i 54.3 de la Llei 8/87, de 15 
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, art. 23.4 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 43 i següents del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, art. 46 i següents del Reglament Orgànic Municipal, i art. 13 de la Llei 
30/92, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú,  
 
R E S O L C :  
 
“PRIMER. Delegar al regidor Sr. JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ  les atribucions per 
a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit d’Educació i Treball, que 
comporta totes les facultats descrites als apartats de l’a) al g) que es 



 

 

transcriuen a continuació.  Aquesta delegació es durà a terme en el marc de la 
direcció i coordinació de la Comissió Informativa de Cohesió Social i Identitat. 
 
a) La presentació i la defensa davant del Ple municipal de la política i les 

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

públiques, les institucions, les associacions i qualsevol altre tipus 
d’organització actuant en l’àmbit de la Comissió Informativa. 

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

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

e) La resolució dels expedients propis de la seva ponència mitjançant actes 
administratius, llevat que aquesta atribució hagi estat conferida 
expressament a un altre òrgan. 

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

g) El seguiment i l’avaluació política de les actuacions i els programes de 
l’Administració municipal en l’àmbit de la seva Comissió Informativa. 

 
L’exercici d’aquestes atribucions queda exclòs en aquells àmbits en què es 
confereix una delegació específica a favor d’un altre regidor o tinent d’alcalde. 
 
SEGON. Delegar a la regidora Sra. PALMIRA ARCARONS I OFERIL les 
atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats amb l’àmbit de la 
Infància, Adolescència, Gent Gran i Equitat, que comporta totes les facultats 
descrites als apartats de l’a) al g) del punt primer.  Aquesta delegació es durà a 
terme en el marc de la direcció i coordinació de la Comissió Informativa de 
Cohesió Social i Identitat. 
 
TERCER. Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44 
del ROF, tindran efecte des del dia 25 de maig de 2010, sense perjudici de la 
potestat d’advocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Tanmateix, les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades 
per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a la qual 
s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 



 

 

 
QUART. Ordenar la publicació d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província 
i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, així com als 
portaveus dels grups municipals.” 
 
ALCALDE 
 
Que consti en acta la felicitació de tots els regidors a la senyora Espinàs i... en 
fi, ja els hi vaig explicar a tots els portaveus.  
 
S’ha donat compte del Decret esmentat a l’encapçalament. 
 

  3. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
L’EXTINCIÓ DEL DRET A RENDA VITALÍCIA ATORGADA A LA 
SRA. XXXXXXXXXXXXXX, VÍDUA DEL PINTOR MARTÍ 
TORRENTS, EN VIRTUT DE L’ACORD DE PLE DE 20 D’ABRIL DE 
1998. 

 
ALCALDE 
 
Per tant, passem al segon punt de l’ordre del dia.  Aprovació definitiva de 
l’extinció del dret de renda vitalícia de la... atorgada a la senyora XXXXXXXXX, 
vídua del pintor Martí Torrents, en virtut de l’acord de Ple d’abril del... 98. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
ATÈS que en la sessió ordinària de la Comissió de Govern de data 1 d’agost 
de 1997, i ratificat pel Ple Ordinari del dia 20 d’abril de 1998, es va aprovar 
atorgar una pensió vitalícia a la Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
ATÈS que en data 30 de juny de 1998 es va signar Conveni d’adquisició, per 
part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de determinades obres d’art i 
documents de l’obra artística del Pintor Martí Torrents, i que el  pacte Quart 
del mateix diu que: “hi ha una part de les obres pictòriques i documentals que 
romanen en possessió de la senyora XXXXXXXX, la qual es constitueix com a 
dipositària d’aquestes fins al moment de la seva defunció, i quan aquests fets 
es produeixin, els llibres i obres d’art que han quedat a la Masia, amb 
excepció del mobiliari de la finca, seran retirades per l’Ajuntament.” 
 
ATÈS que totes les obres pictòriques i documentals esmentades ja es troben 
en possessió d’aquest Ajuntament, i actualment en el magatzem del Museu 
Víctor Balaguer des de l’any 2004, quan per Sentència Judicial del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú, es va declarar 



 

 

la incapacitat total de la Sra. XXXXXXXXXXXX per regir, tant com a persona 
com per a administrar els seus béns. 
 
Atès el Decret de dia 14 de maig de 2010, que diu que en “aquest Ajuntament 
s’ha tingut coneixement de la mort el passat dia 19 d’abril de 2010 de la 
senyora XXXXXXXXXXXXXX, vídua del pintor MARTÍ TORRENTS.”  I que pel 
qual es va resoldre “Suspendre el pagament del vitalici atorgat a la Sra. 
XXXXXXXXXXXXXX, de manera que ja no es faci efectiva la mensualitat 
vençuda corresponent al mes de maig d’enguany, a l’espera de la resolució 
definitiva pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú”.          
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 

 
“PRIMER. Aprovar l’extinció definitiva del dret a la renda vitalícia atorgada a la 
Sra. XXXXXXXXXXXXXXX, vídua del pintor MARTÍ TORRENTS, en virtut de 
l’acord de Ple del dia 20 d’abril de 1998.   
 
SEGON. Donar per finalitzada la relació jurídica entre aquest Ajuntament i la 
Sra. XXXXXXXXXXXX, amb l’adquisició de tota l’obra catalogada ens els 
annexos del Conveni signat entre ambdues parts, en data de 30 de juny de 
1998. 
 
TERCER. Traslladar aquest acord a la Fundació Privada “Vella Terra”, 
encarregada de la responsabilitat tutelar de la Sra. XXXXXXXXXXXXX, fins a 
la data de la seva mort.” 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  4. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE MAIG DE 2010, DE 
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACIÓN PER AL PROGRAMA FEM BARRI 2011!. 

 
ALCALDE 
 
I ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 25 de maig de 2010, de la 
sol·licitud de subvenció al Ministerio de Trabajo e Inmigración per al programa 
Fem Barri 2011. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 



 

 

 
A la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2010 es va prendre, entre 
d’altres, l’acord de sol.licitar al Ministerio de Trabajo e Inmigración  una 
subvenció pel programa Fem Barri 2011!. 
 
Atès que en el punt cinquè de l’esmentat acord hi ha el mandat  que ha de ser 
ratificat  pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
  
“Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 25 de maig de 2010, 
que en la seva literalitat diu: 
 
“PRIMER. Aprovar la presentació de sol·licitud de subvenció al Ministerio de 
Trabajo e Inmigración per a la convocatòria de concessió de subvencions a 
municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament 
de programes innovadors en favor de la integració dels immigrants, segons 
Resolució de 6 de maig de 2010 de la Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes. 
  
SEGON. Per a aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
sol·licita al Ministerio de Trabajo e Inmigración una aportació de 70.466,00€ per 
al projecte FEM BARRI 2011, afegint-se a aquesta un cofinançament municipal 
de 19.875,03 €.  
 
TERCER. Prendre el compromís d’habilitar en el marc dels pressupostos 
municipals per a l’any 2011, partides per un import de 19.875,03€, per a fer 
front al desenvolupament del programa pel qual es sol·licita subvenció. 
Aquests diners estaran distribuïts en diferents partides d’acord amb els 
projectes que s’executin. 
 
QUART. Autoritzar a l’alcalde per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a la formalització d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.  Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple municipal“. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyora Grifell. 
 
ENCARNA GRIFELL 
 
Sí, això és tal com es va explicar en la Comisió Informativa corresponent, que 
és la sol·licitud de la subvenció ordinària del... que es fa cada any al Ministeri 



 

 

de Treball i Immigració.  I és per bàsicament l’objecte, o l’objectiu de la 
subvenció és promoure la convivència d’una manera molt... des de la 
proximitat; llavorens això vol dir promoure la convivència amb un treball a nivell 
de les comunitats de veïns.  Llavorens aquest és el... és l’objectiu bàsic de la 
subvenció i això és la subvenció per al 2011. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Paraules?  Sinó, passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  5. COHESIÓ SOCIAL I IDENTITAT. ATORGAMENT DEL I PREMI 
ROIG TOQUÉS, VILANOVA I LA GELTRÚ. 

 
ALCALDE 
 
I el número cinc és l’atorgament del primer Premi Roig Toqués.  Si us plau... 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha instituït el Premi Francesc Roig 
Toqués, Vilanova i la Geltrú, com a reconeixement de la persona del Sr. Roig 
Toqués i la seva feina, i que servirà per donar a conèixer i reconèixer 
institucions, persones o col·lectius que hagin fet una tasca per divulgar, 
promocionar o impulsar aspectes relatius al mar. 
 
D’acord amb les bases del premi, el jurat va acordar per unanimitat proposar 
al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’atorgament del I PREMI ROIG 
TOQUÉS, VILANOVA I LA GELTRÚ al programa de televisió THALASSA, 
dirigit per Pere Secorún i produït per TVC i Rumbo Sur, SL. 
 
És per això que aquesta Regidoria proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
del següent 
 

ACORD 
 

“S’acorda ATORGAR el “I PREMI ROIG TOQUÉS, VILANOVA I LA GELTRÚ” 
al programa de televisió THALASSA, dirigit per Pere Secorún i produït per 
TVC i Rumbo Sur, SL, d’acord amb l’acta de la reunió del jurat de data 17 
d’abril de 2010.” 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Si no hi ha cap qüestió, em sembla que això ja s’ha explicat també a les 
comisions informatives.  Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bueno, nosaltres simplement volíem deixar constància de que... que ens alegra 
que s’hagi decidit fer aquest premi Roig Toqués, com ja hem dit a les 
comissions, però també volem deixar constància que bé, quan es va plantejar 
en comissió van sortir propostes, etc., nosaltres potser aspiràvem a que fos un 
pèl més ambiciós aquest premi, que situés Vilanova a través d’aquest premi 
doncs en el marc mediterrani, i mirés més enllà de les nostres fronteres a l’hora 
d’atorgar aquest premi i hi hagués diferents modalitats, etc.  I bé, la qüestió... al 
final el premi és un premi més aviat simbòlic com des del principi, però menys 
ambiciós del que nosaltres pensàvem que podia representar aquest premi per 
a una ciutat mediterrània i marítima com Vilanova i, per tant, volíem deixar 
simplement constància d’això. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  6. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. IMPOSICIÓ DE LA 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL 
GRAU D’ALCOHOL, ESTUPEFAENTS, PSICOTRÒPICS, 
ESTIMULANTS O ALTRES SUBSTÀNCIES ANÀLOGUES, 
MITJANÇANT L’OBTENCIÓ DE MOSTRES DE SANG, ORINA O 
ALTRES, COM A PROVES DE CONTRAST, I APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
MATEIXA. 

 
ALCALDE 
 
El número sis és la Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau 
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o altres, com a 
proves de contrast, i aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
la mateixa. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 



 

 

Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció així com l’estudi econòmic 
elaborat, el president de la Comissió Informativa Econòmica i Organització 
Interna, una vegada informats a la Comissió Informativa Econòmica i 
Organització Interna d’1 de juny de 2010, proposa l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
“PRIMER. Imposar la Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau 
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues, mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a 
proves de contrast, i aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal reguladora de 
la mateixa, el text de la qual es recull com a annex de la present proposta. 
  
SEGON. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’edictes de l'Ajuntament 
durant trenta dies a comptar des del següent al de la publicació del 
corresponent anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" i també en un diari 
de gran difusió de la província. En aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar-hi els suggeriments i les reclamacions 
escaients. Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament. 
 
TERCER. En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí 
Oficial de la Província", els acords definitius i el text íntegre de la nova 
Ordenança, la qual entrarà en vigor el dia següent al de la publicació dels 
acords definitius i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.” 
 

ANNEX 

Ordenança Fiscal núm. 25 
 

Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d’alcohol, 
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, 
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves 
de contrast 
 

CAPÍTOL I. NATURALESA, OBJECTE I FONAMENT 
 
Article 1r. Disposició general 
 
D’acord amb els articles 133.2 i 142 de la Constitució, l’article 7 de la Llei de Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària aprovada per el Reial Decret 
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, articles 22, 23 i 28 del Reglament General de 
Circulació, aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, i l’article 106 de 



 

 

la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, i de conformitat 
amb el que  disposen  els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de comprovació del 
grau d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues 
mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast, la 
qual es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que 
disposen els articles 20 i següents d’aquest Reial Decret Legislatiu. 

 
 

CAPÍTOL II. OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de comprovació del grau 
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, a 
petició de les persones interessades, com a proves de contrast, mitjançant l’obtenció 
de mostres de sang, orina, o altres. 
 
Article 3r. Exempcions i bonificacions 
 
Es declaren exempts de pagament: 
 
1.  Els casos en que la persona física pateixi lesions o malalties, la gravetat de les 

quals impedeixin realitzar les proves de verificació de l’aire espirat. 
 
2.  Les proves de reconeixement mèdic i anàlisi clínic que el metge forense o 

personal facultatiu del centre sanitari i institut mèdic al que sigui traslladada la 
persona obligada estimi més adequat, quan aquesta presenti símptomes evidents 
que raonablement denotin la presència de qualsevol substància estupefaent, 
psicotròpica, estimulant o altres anàlogues.  

 
 La repetició de les proves a petició de l’interessat a efectes de contrast, no 

estaran exemptes del pagament de la taxa. 
 
3.  La realització de la proba de contrast amb resultat negatiu. 
 
 

CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU 
 
Article 4t. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents, les persones físiques i jurídiques i les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, que sol·licitin la realització de les proves de comprovació a què es refereix 
l’article 2. 
 
 

 



 

 

CAPÍTOL IV. BASES I TARIFES 
 
Article 5è. Quota tributària 
 
 

Concepte Euros 
Per cada acte de comprovació del grau d’alcohol, 
estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues mitjançant l’obtenció de mostres de sang, orina o 
altres ...................................................................................... 

 
 
 

200,00 
 
 

CAPÍTOL V. NORMES DE GESTIÓ 
 
Article 6è. Meritació 
 
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir, quan s’iniciï l’activitat municipal que 
constitueix el fet imposable. 
 
A aquests efectes s’entén iniciada l’activitat quan la Policia local, desprès de 
determinar de forma quantitativa el grau d’impregnació alcohòlica dels interessats en 
la verificació de l’aire espirat mitjançant els etilòmetres oficialment autoritzats, o 
realitzades les proves establertes per la detecció d’estupefaents, psicotròpics, 
estimulants o altres substàncies anàlogues, a petició d’aquests, sol·licitin 
voluntàriament, repetir les proves a efectes de contrast, que podran consistir en 
anàlisi de sang, orina o altres anàlogues.   
 
 
Article 7è. Gestió de la Taxa 
 
Un cop el resultat de les proves practicades de detecció d’alcohol en aire espirat o 
estupefaents i altres, doni positiu o en els casos que preveu l’article 12 de la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària per determinats conductors 
o, aquelles persones que, sense arribar a aquests límits, presenti símptomes evidents 
de trobar-se sota la influencia de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, 
estimulants o altres substàncies anàlogues l’agent l’informarà del dret que te a 
contrastar els resultats obtinguts mitjançant anàlisis de sang, orina u altres anàlegs, 
que el personal facultatiu del centro mèdic al que sigui traslladat consideri més 
adients. 
 
Cas que l’interessat decideixi la realització dels esmentats anàlisis, l’agent de 
l’autoritat adoptarà les mesures més adients per el seu trasllat al centre sanitari més 
pròxim al lloc dels fets i acompanyarà a la persona afectada. 
 
L’interessat, abans de l’inici de les actuacions tendents a la realització de les proves 
de contrast, haurà de signar un document oficial, en el que, a més d’aportar als 
agents de la Policia Local les dades personals de Nom i Cognoms, D.N.I. i adreça 
actualitzada, hi constarà que, sempre que el resultat de la proba doni positiu, es 



 

 

compromet a satisfer a l’ajuntament l’import de l’anàlisi i despeses que genera la 
proba de contrast, mitjançant el pagament de la quota tributària prevista en l’article 5 
d’aquesta ordenança, d’acord amb allò que preveu l’article 23 del Reglament General 
de Circulació.  
_______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  Tal com posa l’anunci, incluïm avui doncs 
l’Ordenança Fiscal número 25, en aquest cas, perquè fruit d’un cas podíem dir 
pràctic que ens vam trobar, vam veure que no teníem aquesta... això regulat, 
no?  Llavors, una mica per... a part de que n’hem parlat d’això a la Comisió 
Informativa diríem d’Economia i a la Comisió Informativa de Serveis a la Ciutat, 
també explicar de que l’activitat s’inicia quan la Policia local, després de 
determinar de forma quantitativa el grau d’impregnació alcohòlica dels 
interessats en la verificació de l’aire espirat mitjançant els etilòmetres, la 
persona que, acollint-se a la Llei, vol que llavorens se li fagi un anàlisis de sang 
o orina, arran d’això el que farem, i tal com marca la norma, l’Ordenança que 
aprovem doncs és agafar i acompanyar aquesta persona a l’Hospital de 
Vilanova a fer l’extracció i després aquesta extracció, aquesta mostra es 
portarà a l’Institut de Medicina Forense de Catalunya, on s’analitzarà.   
 
Inicialment, quan diríem el servei responsable havia començat a fer la 
normativa, havíem posat que la taxa de 200 euros s’abonés abans de fer tota 
aquesta operació.  Tant el govern com en aquest cas l’oposició, quan en vam 
parlar a la Comisió Informativa, vam dir que potser fer això semblava que 
posàvem pegues a les persones que es volien acollir amb això, i finalment el 
que hem dit és que... el que hem quedat és de que l’interessat, doncs abans de 
l’inici de les actuacions tendents a la realització de les proves de contrast, 
haurà de signar un document oficial en el que, a més d’aportar als agents de la 
Policia local les dades personals del nom, cognoms, DNI i adreça actualitzada, 
hi constarà que sempre que el resultat de la prova dongui positiu, es 
compromet a satisfer a l’Ajuntament l’import de l’anàlisi i despeses que genera 
la prova de contrast, mitjançant el pagament de la quota tributària prevista a 
l’article, que són aquells 200 euros.   
 
D’on surten aquests 200 euros?  Surten de l’extracció de la mostra de sang a 
l’Hospital Sant Antoni Abat, 25 euros; analítica a l’Institut de Medicina Forense 
de Catalunuya, 70 euros; despeses de trasllat de la mostra a Barcelona, 34 
euros; i despesa del sou de la gent custòdia mostra, perquè l’ha de posar... l’ha 



 

 

de portar un funcionari, preu hora-dia uns 71 euros.  Això, sumat, són els 200 
euros. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, paraules?  Senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió sempre hem defensat que les taxes 
han de cobrir únicament el cost de les despeses que graven.  En aquest cas li 
vam demanar al senyor Albert Sanabra el desglòs d’aquest cost.  Ademés és el 
que ell ha explicat.  Tot i així nosaltres considerem que aquests preus són... 
són elevats.  Ademés així ho vam manifestar a la Comisió de Serveis a la 
Ciutat, on vam demanar que es reestudiés el preu.  Nosaltres, de totes 
maneres, en la ínia del que vam fer quan es van aprovar les ordenances 
municipals, votarem en contra.  Però voldria destacar que és perquè per a 
nosaltres les taxes únicament han de cobrir el cost i creiem que en aquest cas 
va més enllà d’això.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, vol dir que és mentida el que ha dit el senyor Sanabra, que ha 
falsejat... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Senyor alcalde, és diferent dir “ho trobo car”, que dir “és mentira”, eh? 
 
ALCALDE 
 
No, però els costos són aquests, li dic. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, sí, sí, sí... 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Bé... perdó, eh?  Com vostè segur sap, una analítica es pot fer per un preu, per 
un altre i nosaltros considerem que els preus que el senyor Sanabra ens ha 
indicat, no en dubtem de que són certs, no he dit pas en cap moment, però els 
trobem cars.  
 



 

 

ALCALDE 
 
Ah, d’acord.  Molt bé, doncs passem a la votació.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
  Vots a favor: PSC, PP, ICV-EA, ERC i CUP (15) 
  Vots en contra: CIU (8) 
 

  7. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. IMPOSICIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS AL NUCLI ANTIC, EIX 1 (C/ 
FOSSAR VELL, PL. SANT ANTONI, C/ SANT ANTONI, PL. 
ARXIPREST LLORENÇ GARRIGA, C/ ESGLÉSIA, C/ PALMERAR, 
C/ PALMERAR DE BAIX I PL. POU). 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, passem per tant al punt número 7, que és la imposició de 
contribucions especials al Nucli Antic, Eix 1, els carrers de l’Eix 1, eh? 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Pels Serveis Tècnics municipals s’ha redactat el projecte de reurbanització de 
carrers del Nucli Antic: EIX 1 (c/ Fossar Vell, pl. Sant Antoni, c/ Sant Antoni, pl. 
Arxiprest Llorenç Garriga, c/ Església, c/ Palmerar, c/ Palmerar de Baix i pl. 
Pou), aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local a la sessió 
de 28 d’abril de 2009 (BOP de 13/5/2009). 
 
Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLHL), 
estableix que es poden establir Contribucions Especials per la realització 
d’obres públiques que comportin l’obtenció d’un benefici especial o un 
augment de valor dels béns, circumstància que concorre al present cas, tota 
vegada que les obres d’urbanització representaran un benefici per als 
immobles amb façana als trams de carrer afectats, a més a més de comportar 
un previsible augment de valor d’aquests immobles, encara que no es pugui 
fixar en una quantitat concreta. 
 
Per mantenir el tractament semblant amb anteriors projectes en què s’han 
imposat Contribucions Especials, es fixa la participació dels propietaris de les 
finques afectades en un 20% del cost total de les obres i s’estableix com a 
sistema de repartiment el valor cadastral de les finques, amb la introducció 



 

 

d’una bonificació del 50% de la quota resultant aplicable a les finques 
afectades que tinguin façanes a carrers en què no es realitzen obres. 
 
Atès que aquestes obres gaudeixen de la subvenció del 50% del cost per la 
Llei de Barris, només es repercutirà als propietaris la part corresponent al cost 
no subvencionat. 
 
Per tot l’exposat, el president de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica i 
Organització Interna proposa l’adopció dels següents acords, una vegada es 
van informar a la Comissió de l’Àrea celebrada el dia 1 de juny de 2010. 
 

A C O R D S 
 
“PRIMER. Imposar contribucions especials per l’execució de les obres 
consistents en la reurbanització de part dels carrers del Nucli antic, EIX 1, 
d’aquest municipi, de conformitat amb l’article 31 del TRLHL, segons les 
dades següents: 
 
EIX 1 (c/ Fossar Vell, pl. Sant Antoni, c/ Sant Antoni, pl. Arxiprest Llorenç 
Garriga, c/ Església, c/ Palmerar, c/ Palmerar de Baix i pl. Pou) 
 

Cost Obres 
50% Llei 

Barris Cost afectat 
Propietaris 

20% 
Ajuntament 

80% 
880.940,91 440.470,46 440.470,46 88.094,09 352.376,36 

 
 
SEGON. El percentatge potestatiu que es determina, de conformitat amb 
l’article 7è de l’Ordenança fiscal núm. 26 d’aquest Ajuntament i els articles 
30.2 a) i b) i 31 del TRLHL, d’imposició de contribucions especials sobre el 
pressupost provisional anteriorment indicat, una vegada descomptada la part 
d’aportació per la Llei de Barris, es fixa en el 20% per als propietaris afectats, 
resultant els imports indicats a l’acord Primer. D’acord amb l’article 36.2 
TRLHL, és facultativa la constitució d’una associació administrativa de 
contribuents. 
 
TERCER. El mòdul d’aplicació del repartiment serà el valor cadastral a efectes 
de l’Impost sobre Béns Immobles, segons allò que disposa l’article 9è de 
l’Ordenança fiscal núm. 26 i l’article 32 a) del TRLHL. 
 
QUART. S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària per a les 
finques afectades que tinguin façanes a carrers en què no es realitzen obres 
de reurbanització. 
 



 

 

CINQUÈ. Exposar al públic els acords precedents mitjançant la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, amb notificació individualitzada 
als propietaris de les finques afectades.” 
 
ALCALDE 
 
Molt bé, gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, de fet el senyor Gomáriz ho ha dit casi bé tot.  No sé si a partir d’aquí hi 
haurà una reducció d’un regidor, però bueno, sí és lo que diu ell.  Saben que 
això ho portem fent així; saben de que això és del Nucli Antic, per tant el 
ciutadà, per dir-ho d’alguna manera, només paga el 10% del cost real de les 
obres.  De fet, el cost que haurien de pagar els ciutadans són... l’aportació dels 
propietaris són 88.000 euros, però com que hi ha la pèrdua de doble de 
façanes que són 27.000, la quota real són aquestes 60.000.  Són 300 rebuts, 
217 contribuents i potser dir doncs de que un 70% de rebuts són inferiors a 200 
euros.  Tinc entès, doncs, de que per part de la Regidoria de Projectes i 
Participació, s’han fet les reunions oportunes amb tots els ciutadans o veïns 
que hi hagin volgut anar i, per tant, s’ha informat detalladament de tot l’aspecte. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des de la Candidatura d’Unitat Popular, tal i com feia en les anteriors 
contribucions per l’altre Eix, nosaltres votarem a favor d’aquestes 
contribucions.  Sabem que el fet, com ja es va denunciar en aquest plenari, 
que hagin coincidit en el temps amb les obres del FEIL, pot... i amb la 
proximitat territorial, pot generar doncs més d’una confusió i més d’una 
sensació d’injustícia que entenem i compartim, però entenem que és important 
que es pagui una part petita, però una part doncs d’aquestes obres, per 
entendre doncs el valor de les obres i per ser doncs coresponsable també de 
l’augment de valor del carrer que s’urbanitza, però també volem demanar, com 
ja vam fer en Comissió Informativa, i com que tampoc sabem com ha 
evolucionat, reiterem la demanda feta en Comissió Informativa que es facin 
totes les mesures no... pertinents i possibles per estendre en el temps el 
pagament, si cal, per posar tota la flexibilitat i les facilitats de pagament en 
diferents terminis,  no només quan ho reclama el propietari, que era el que es 
feia fins ara, és a dir, quan el que rebia el rebut anava a l’Ajuntament a 
preguntar si allò era possible pagar-ho d’una altra manera que no en un simple, 



 

 

no en un sol cobrament, llavors li donaven les ofertes, nosaltres vam proposar 
que això ja s’oferís des del principi doncs per facilitar doncs que en un barri 
com el casc antic, on hi ha població envellida i hi han molts pensionistes, doncs 
ja d’entrada totes les facilitats i la comprensió de l’escrit que envia l’Ajuntament 
per poder optar a diferents modalitats de pagament que permetin doncs fer 
aquest pagament que ronda una mitjana d’uns 300 euros, fer-lo amb facilitats i 
sense que això suposi doncs cap daltabaix en les economies familiars del barri. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Com també saben, i des d’abans que fins i tot doncs s’aprovessin els 
projectes del FEIL, de la... d’urbanitzacions de determinats carrers amb càrrecs 
amb aquest fons estatal, el nostre grup municipal s’ha mostrat des d’un inici en 
contra d’aplicar contribucions especials en el Nucli Antic, que és fruit del 
projecte d’intervenció integral del Nucli Antic, perquè entenem que un barri que 
té unes ajudes importants per part de la Llei de Barris de la Generalitat, per a la 
seva rehabilitació, atès que es reconeix la seva degradació, social i econòmica, 
enteníem que requeria un petit esforç addicional per part de l’Ajuntament en el 
sentit d’eximir en els veïns de pagar les contribucions especials.  Aquesta 
circumstància, efectivament, es va agreujar amb els plantejaments dels 
projectes del FEIL, atès que s’ha vist, i els veïns del Nucli Antic han vist com 
altres carrers de la ciutat doncs s’han vist beneficiats d’aquests Fons i se’ls han 
arranjat els carrers i, per tant, també han obtingut aquest guany patrimonial 
que es justifica per imposar aquestes contribucions especials, però en canvi no 
han hagut de pagar absolutament cap mena de contribució especial.  Per 
aquest motiu, nosaltres continuem mantenint el posicionament contrari a la 
imposició de contribucions especials en el marc del Projecte d’Intervenció 
Integral del Nucli Antic. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Passem a la votació, doncs.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova 
amb els vots en contra del Partit Popular i a favor del resto... de la resta. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, ICV-EA, ERC i CUP (21) 
   Vots en contra: PP (2) 
 

 



 

 

 
  8. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. RATIFICACIÓ DE 

L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 30 DE MARÇ DE 
2010, D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A LES 
DEPENDÈNCIES I EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT. 

 
 
ALCALDE 
 
I el punt número 8 és la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 
març de 2010, d’adjudicació del contracte de subministrament d’energia 
elèctrica per a les dependències i equipaments de l’Ajuntament. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
A la Junta de Govern Local del dia 30 de març de 2010 es va prendre, entre 
d’altres, l’acord d’adjudicar provisionalment a l’empresa ENDESA ENERGIA, 
SA, amb CIF A-081949077 els lots els lots 2 i 3 del contracte del 
subministrament d’energia elèctrica per a les dependències i equipaments de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, pel procediment de contractació derivada 
de l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica. 
 
Atès que en el punt tercer de l’esmentat acord hi ha el mandat de que sigui 
ratificat  pel Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
Proposo al Ple municipal: 
 
Primer i únic punt. Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local del dia 
30 de març de 2010, que en la seva literalitat diu: 
 
 
“Primer. Adjudicar provisionalment a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU amb 
CIF A-081949077, els lots 2 i 3 del contracte del subministrament d’energia 
elèctrica per a les dependències i equipaments de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú, pel procediment de contractació derivada de l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació als ens locals participants 
en el Sistema central d’adquisicions (expedient 2008/3 de la Comissió Central de 
Subministraments), amb els següents preus unitaris: 
 
 
 
 
 



 

 

Lot 2. Major a 10 kw i menor o igual a 15 kw de potència contractada 
 

TERME POTÈNCIA TERME D’ENERGIA 

Tarifa Accés 
2.1A Preu €/kw mensual(*) Tarifa 

Accés 2.1A 
Preu €/kwh 
(*) 

Sense DH 29,694435 Sense DH 12,4361 
29,694435 14,5144 Amb DH 
29,694435 

Amb DH 
7,2196 

(*) Preus sense Impost Elèctric (IEE) 
 

Lot 3. Major a 15 kw de potència contractada General: 
 

TERME POTÈNCIA TERME D’ENERGIA 

Tarifa Accés 3.0A Preu €/kw mensual(*) Tarifa Accés 3.0A Preu €/kwh (*) 

Punta 13,171455 Punta 14,6064 
Pla 7,902873 Pla 11,4125 
Vall 5,268582 Vall 6,4448 

 
Específica enllumenat públic: 
 

TERME POTÈNCIA TERME D’ENERGIA 

Tarifa Accés 3.0A Preu €/kw mensual(*) Tarifa Accés 3.0A Preu €/kwh (*) 

Punta 13,171455 Punta 14,6064 
Pla 7,902873 Pla 11,4125 
Vall 5,268582 Vall 6,4448 

 
Donada la naturalesa pròpia d’aquest contracte de subministrament, les 
obligacions econòmiques que se’n derivin es contrauran a mesura que es 
produeixin amb càrrec a les partides 52.165.22101, 06.169.22621, 
20.934.22100, 01.169.21201, 05.130.21200, 10.430.22102, 31.330.22100 i 
33.340.22100 del pressupost de l’any 2010, i amb càrrec a les partides que 
s’habilitin a tal efecte en el pressupost de 2011 amb les limitacions que 
estableix la clàusula 3.2. del plec de clàusules administratives particulars i les 
limitacions establertes a l’article 94.2 de la LCSP.  
 
SEGON. Declarar deserta l’adjudicació del lot 1. Contractes de potència menor o 
igual a 10 kw, quedant garantit aquest subministrament mitjançant la 
permanència d’aquests contractes a la comercialitzadora d’últim recurs Endesa 
Energia XXI, SL. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en la propera sessió del Ple de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. 
 



 

 

QUART. Aquesta adjudicació provisional s’entendrà elevada a definitiva sense 
necessitat de nou acord, si en el termini de 15 dies hàbils des de la publicació 
de l’adjudicació provisional, l’adjudicatari presenta la documentació preceptiva. 
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord al licitador i facultar a l’alcalde perquè en nom 
de la Corporació signi quants documents siguin necessaris per a executar el 
present acord.” 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  9. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE LA 
INSTRUCCIÓ REGULADORA DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA EN 
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA. 

 
ALCALDE 
 
És l’aprovació de la instrucció reguladora de la funció interventora en règim de 
fiscalització prèvia limitada. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Segons disposa l’article 219.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, el Ple municipal podrà acordar la intervenció prèvia limitada de les 
despeses, així com la substitució de la fiscalització prèvia en matèria de drets 
per la presa de raó en comptabilitat, tot això sempre que a posteriori s’efectuï 
una fiscalització plena. 
 
Considerant que l’esmentada regulació facilita el control intern dels òrgans 
municipals alhora que estableix una major agilitat en el desenvolupament de la 
funció interventora. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, i havent donat compte a la Comissió Informativa, 
es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Aprovar la Instrucció reguladora per a l’exercici de la funció 
interventora en règim de Fiscalització prèvia limitada, que s’adjunta i forma 
part del present acord. 
 



 

 

SEGON. Traslladar l’acord a les àrees i regidories municipals, així com als 
organismes autònoms Institut Municipal d’Educació i Treball i OA de Patrimoni 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer.” 
 

INSTRUCCIONS FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA 
 
1. Introducció 
 
D’acord amb el que disposa l’article 136 de la Llei de Bases de Règim Local 
7/85 de 2 d’abril i 213-222 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, La Intervenció 
municipal és l’òrgan que té assignades les funcions de control i fiscalització 
interna de la gestió economicofinancera i pressupostària. 
 
Aquest control intern es concreta en  la triple funció de fiscalització, de control 
financer i de control d’eficàcia. 
 
La funció interventora comprendrà: 
 
- La intervenció prèvia de tot acte, document, conveni  o expedient de 

contingut econòmic o que suposi moviment de fons. 
- Intervenció formal de l’ordenació de pagament. 
- Intervenció material del pagament. 
- Intervenció material de les inversions i aplicació de les subvencions. 
 
La intervenció o fiscalització prèvia pot limitar-se a la comprovació de 
determinats aspectes, si amb posterioritat es realitza la fiscalització completa. 
 
2. Despeses i Ingressos sense fiscalització prèvia 
 
No estaran subjectes a fiscalització prèvia les despeses menors, les pagades 
pel sistema de bestretes de caixa fixa, així com les de caràcter periòdic i tracte 
successiu sempre que s’hagi intervingut el contracte inicial o modificat del qual 
deriven.  
 
D’altra banda es substitueix la fiscalització prèvia dels drets per la presa de 
raó en comptabilitat i el control financer posterior. 
 
3. Fiscalització prèvia limitada 
 
D’acord amb l’article 219 del Text refós i les Bases d’execució del Pressupost 
municipal s’estableix la intervenció limitada prèvia en matèria de despeses, 
que es regula per la normativa esmentada i per aquestes instruccions. 
 



 

 

Els actes i expedients subjectes a fiscalització prèvia limitada estan sotmesos 
a la fiscalització plena posterior, que es realitzarà sobre una mostra 
representativa de cada tipologia d’acte, document o expedient, utilitzant 
tècniques de mostreig. 
 
4. Àmbit d’aplicació 
 
Aquestes instruccions abasten la gestió economicoadministrativa, 
pressupostària i de legalitat de l’Ajuntament i dels seus Organismes 
autònoms. En aquest darrers s’entendrà amb les particularitats d’òrgans i 
d’atribucions de funcions que preveuen els estatuts respectius. 
 
5. Model d’organització municipal 
 
Als afectes de la present regulació cal tenir en compte dos aspectes de 
l’organització municipal que incideixen en la formulació pràctica del model de 
fiscalització: 
 
- La gestió comptable es troba centralitzada i està adscrita al departament 

d’Intervenció. És a dir, els òrgans gestors no tenen atribuïdes funcions 
comptables del seu pressupost. 

 
-  El Servei de Compres, Contractació i Serveis generals és el departament 

que centralitza i tramita bona part dels expedient de despesa, bàsicament 
compres, contractes de subministrament, de serveis  i de gestió de serveis. 

 
6. Fiscalització prèvia limitada de despeses 
 
Amb caràcter general Intervenció realitzarà la fiscalització prèvia limitada 
mitjançant la comprovació dels punts següents: 
 
A) L’existència de crèdit suficient i adequat a la naturalesa de la despesa 
 
- Si la despesa té caràcter plurianual es comprovarà també el que disposa 

l’article 174 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals i les Bases d’execució del 
pressupost municipal. 

- Els informes d’existència de crèdit podran substituir-se pels documents 
comptables que corresponguin. 

- En tot cas si el crèdit sol·licitat és insuficient o està exhaurit, però hi ha 
consignació suficient a la bossa de vinculació, a l’informe d’existència de 
crèdit es farà constar aquesta circumstància. 

- En els expedients tramitats pel Servei de Compres, Contractació i Serveis 
Generals, l’informe d’existència de crèdit estarà incorporat en el model 



 

 

normalitzat que es tramita mitjançant l’aplicatiu firmadoc amb signatura 
electrònica. Si s’escau, a l’apartat “notes” del model es farà constar que es 
consumeix crèdit de la bossa de vinculació. 

 
B)  Que les obligacions o despeses es generen per l’òrgan competent, d’acord 

amb les lleis i les Bases d’execució, i també que es tramiten pels òrgans 
municipals que tenen atribuïda aquesta funció. 

 
- En general els expedients de compres, contractació de subministraments, 

serveis i gestió de serveis es tramitaran de forma centralitzada pel Servei de 
Compres, Contractació i Serveis Generals (SCCSG), a proposta de l’òrgan 
gestor que correspongui. 

- Pel que fa als expedients d’obres i expedients urbanístics, es tramitaran pels 
propis òrgans gestors de Projectes i d’Urbanisme respectivament. 

 
C)  Així mateix amb caràcter previ limitat Intervenció fiscalitzarà aquells punts 

addicionals d’acord amb la tipologia d’actes, documents, expedients o 
convenis, els més importants dels quals, per la freqüència i caràcter 
ordinari dels mateixos,  es relacionen tot seguit: 

 
Tipus d’expedient Documents o actes  a fiscalitzar 

 
Expedient de contractació 
 
-Fase inicial 
 
 
 
 
 
 
-Fase d’adjudicació 

 
 
-Plec de condicions i prescripcions tècniques. 
-Projecte aprovat ( inversions) 
-Justificació del procediment de contractació 
-Pressupost / import / preus unitaris. 
-Disponibilitat del finançament afectat (inversions) 
-Memòria econòmica (nous serveis i equipaments) 
 
-Fiscalització prèvia de l’expedient inicial. 
-Existència d’ofertes o justificació en cas contrari 
-Proposta tècnica d’acord amb els barems del Plec 
-Acreditació de la solvència de l’adjudicatari 
 

Expedient de compres -Proposta raonada de l’òrgan gestor 
-Model normalitzat firmadoc tramitat pel SCCSG 
 

Expedient acceptació de 
Subvencions 

-Document de concessió 
-Informe de l’òrgan gestor, en especial si comporta 
modificació de crèdits per generació. 
 

Expedient de concessió 
de subvencions 

-Bases de la convocatòria 
-Aplicació del Model normalitzat de fiscalització de 
subvencions 



 

 

 
Expedients de Personal 
 
-Nòmines 
 
-Provisió de places 

 
 
-Full resum signat pel responsable de RRHH 
 
-Que estan a la plantilla,  o són substitucions, o es 
financen per subvenció generada, o altres causes 
 

Expedients indemnització 
per danys 

-Informe de l’òrgan gestor corresponent 
-Informe jurídic 
 

Expedients de convenis 
i encàrrecs de gestió 

-Informe de l’òrgan gestor corresponent 
-Informe jurídic 
-Estatuts de l’entitat ( si no és pública) 
 

Expedients genèrics 
amb tramitació 
avançada 

-Clàusula de suspensió de la despesa 
-Si s’escau, que és una despesa habitual del 
Pressupost municipal 
 

 
 
En els contractes menors la fiscalització  prèvia  limitada es concretarà en la 
comprovació dels  punts A i B. 
 
Els expedients de despesa que hagi d’aprovar el Ple municipal estaran 
sotmesos a fiscalització prèvia completa, tot i que s’emmarquin en una 
tipologia de despesa que es pugui aplicar la fiscalització prèvia limitada. 
 
Pel que fa a la Fase O, d’obligació de la despesa,  es fiscalitzaran prèviament 
els aspectes següents:  
 
 
Tipus document Fase O Documents o actes a fiscalitzar 
Factura 
 

-Fiscalització prèvia expedient inicial o existència de 
comanda 
-Conformitat de l’òrgan gestor a través de l’aplicatiu 
firmadoc 
 

Certificació d’obres 
 

-Fiscalització prèvia expedient inicial 
-Signatura director de l’obra i tècnic responsable 
municipal 
-Que s’adjunta factura conformada amb data no 
anterior a la certificació. 
-Còpia liquidacions Seguretat Social 
-Justificació d’ingrés de la garantia (a la primera 
certificació) 
 



 

 

Altres 
 

-Fiscalització prèvia expedient inicial o resolució 
d’autorització i adjudicació de la despesa 
-Aplicació pressupostària específica (en les 
aportacions individualitzades a entitats públiques) 
 

 
Control financer posterior 
 
Amb posterioritat a la tramitació o execució de la despesa, Intervenció 
realitzarà la fiscalització completa, mitjançant tècniques de mostreig o 
d’auditoria, en què es verificarà els extrems no exercitats a la fase prèvia. 
 
La realització d’aquest control financer  es podrà contractar externament. 
 
Tipus d’informes de fiscalització 
 
El resultat de  la fiscalització, prèvia limitada o posterior, es concretarà en  tres 
classes d’informes: 
 
-Fiscalitzat i conforme 
-Fiscalitzat amb observacions 
-Fiscalitzat amb disconformitat 
 
Si intervenció considera que l’expedient sotmès a fiscalització s’ajusta a la 
normativa vigent, i en els termes que es regula a la present Instrucció, farà 
constar la conformitat amb diligència signada “Fiscalitzat i conforme” sense 
necessitat de motivar-la. 
 
En el supòsit que Intervenció formuli observacions les farà constar a l’informe, 
i es comunicarà aquest fet a l’òrgan gestor. La fiscalització amb observacions 
no suposarà la suspensió del procediment, però comportarà que els 
expedients afectats  seran sotmesos a  la fiscalització plena posterior. 
 
Quan de resultes de la fiscalització prèvia Intervenció informi la seva 
disconformitat, donarà compte a l’òrgan gestor perquè en el termini de tres 
dies esmeni o al·legui el que consideri i es suspendrà la tramitació de 
l’expedient. Si un cop transcorregut el termini, es manté la disconformitat, 
Intervenció trametrà l’expedient amb l’informe i les al·legacions a  consideració 
de l’alcalde perquè resolgui. Si la disconformitat afecta l’existència de crèdit, 
haurà de resoldre el Ple municipal. 
 
Intervenció elaborarà un informe anual de fiscalització que s’incorporarà al 
compte general de l’exercici per a la seva aprovació conjunta pel Ple municipal 
i posterior subjecció als organismes de control extern. 
 



 

 

Desenvolupament 
 
S’autoritza el regidor d’Hisenda, a proposta d’Intervenció, a desenvolupar 
aquesta instrucció. Així mateix s’autoritza l’interventor municipal a establir els 
models de documents en paper o en format electrònic. 
______________________________________________________________ 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, en aquest cas el que hem volgut fer des de la Regidoria, a proposta de 
l’interventor, és posar en blanc sobre negre... o sigui, escriure el que realment 
s’està fent des de fa anys a la casa, no?, que no hi havia aquestes 
instruccions, encara que tots els caps de servei i tots els treballadors de la 
casa més o menys sabien el que es tenia de fer.  A llavorens, en funció de la 
Llei de bases i dels diferents Decrets Legislatius posteriors, doncs s’ha fet 
aquesta instrucció perquè quedi escrita, que segurament és el que fa temps 
que s’hagués tingut de fer. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, en tot cas, de conformitat amb el que avui aprovem, queda clar doncs que 
l’Ajuntament estipula un sistema de fiscalització que és limitat i que, per tant, 
no es fiscalitza prèviament tot.  El que sí que ens agradaria saber, tot i votar a 
favor d’aquest procediment, perquè ens sembla un procediment llògic, alhora 
de que pugui facilitar doncs la gestió més àgil per part de l’Ajuntament, els 
mecanismes que utilitzarà l’Ajuntament per fer el control posterior que implica 
aquest sistema de fiscalització prèvia.  És evident que el que no fiscalitzes al 
principi ho hauràs de fiscalitzar al final, d’alguna manera o d’una altra la 
Regidoria del senyor Sanabra doncs haurà de posar els esforços necessaris 
per fer un control posterior.  Ens agradaria saber, i ho demanarem així en 
Comisió quan toqui, doncs quins mecanismes utilitzarà i com es procedirà a fer 
aquest tipo d’avaluació de tot allò que no es fiscalitzi prèviament. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
D’acord.  Vots a favor.  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 

 
10. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE LA 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST  MUNICIPAL. 
 
ALCALDE 
 
I ara el punt número 12, que és aprovació de la modificació de crèdits del 
pressupost municipal. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Per poder atendre despeses per a les quals la consignació és insuficient o 
inexistent s’habilita, per una banda, una modificació de pressupost que inclou 
les modalitats de transferència de crèdit i generació de crèdit. D’altra banda, es 
realitza una substitució d’ingressos per tal de comptabilitzar la subvenció de 
capital de la Diputació de Barcelona lligada a la concessió del préstec per al 
finançament d’inversions.  
 
Per tot això, vist l’informe d’Intervenció i presentat l’expedient a la Comissió 
Informativa, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
“PRIMER. Aprovar l’expedient de modificacions de crèdits 5/2010 que es 
desenvolupa en el full annex, en les modalitats de transferència de crèdits, 
generació de crèdits i substitució d’ingressos. 
   
SEGON. Exposar al públic el present acord durant el termini legal, entenent-se 
aprovat definitivament si no es produeixen reclamacions.” 
 

           MODIFICACIONS DE CRÈDIT. EXP. 5/2010   
     
     
     

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ    
     
             Pressupost 

Aplicació Concepte Ordinari Capital TOTAL 

     
M A J O R    D E S P E S A :    

     
 Transferència crèdit    
     



 

 

32,320,41000 Aportació IMET 52.810,28   
52,160,21300 Material USM 1.146,90   
53,169,63206 Arranjament carrers  207.262,15  
41,169,61912 Complements FEIL  12.413,64  
31,330,62230 Cobertes BM Víctor Balaguer  7.700,58  
40,169,61913 Semaforització Ronda Europa  25.000,00  

 Total transferències   53.957,18 252.376,37 306.333,55 
     
 Generació de crèdit    
     

31,330,62230 Cobertes BM Victor Balaguer  100.000,00  
     
 Total despeses generades 0,00 100.000,00 100.000,00 
     
 Total  majors despeses  53.957,18 352.376,37 406.333,55 

  
 

   

F I N A N Ç A M E N T     
     
 Transferències de crèdit    
     

41,151,12000 Sous i salaris 18.484,73   
41,151,16000 Seguretat social 5.711,03   
53,169,12000 Sous i salaris 17.496,68   
53,169,16000 Seguretat social 5.614,73   
32,320,12000 Sous i salaris 5.503,11   
04,928,227060
3 

Formació 1.146,90   

40,151,61906 Façana Marítima  252.376,37  
     
 Total transferències 53.957,18 252.376,37 306.333,55 
     
 Nous ingressos    
     

31,720,02 Ministerio de Cultura  100.000,00  
     
 Total nous ingressos 0,00 100.000,00 100.000,00 
     
 Total finançament 53.957,18 352.376,37 406.333,55 

     
     

S U B S T I T U C I Ó   D'I N G R E S S O S    
     
 Baixa d'Ingressos    
     

20,91301 Préstec   281.951,56  
     
 Total baixes d'ingressos 0,00 281.951,56 281.951,56 
     

 



 

 

 Nous ingressos     
     

20,761 Diputació, subvenció préstec  281.951,56  
     
 Total nous ingressos 0,00 281.951,56 281.951,56 
     
     

     
     
 Total per transferències 53.957,18 252.376,37 306.333,55 
 Total per generació 0,00 100.000,00 100.000,00 
 Total per substitució d'ingressos 0,00 281.951,56 281.951,56 
     
     
 Total Modificació núm 5 /2010 53.957,18 634.327,93 688.285,11 

 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  En aquest cas hi ha una modificació de crèdit, 
dividit una part en el pressupost que en diem ordinari i una altra en el 
pressupost d’inversions.  En tot cas en el pressupost ordinari vostès saben que 
vam trasladar en comisió de serveis doncs dugues persones que són de 
nòmina de l’IMET a l’Ajuntament, i el que fem és agafar diners, per dir-ho 
d’alguna manera, doncs de la partida de Capítol I de l’Ajuntament per passar-la 
a l’IMET, perquè aquestes persones continuen, diríem, cobrant de l’IMET, en 
comptes de treballar a l’IMET fins al 31 de desembre estan treballant aquí a 
l’Ajuntament i llavorens fem aquest trasvàs de diners que si no haguéssim 
tingut nosaltres de contractar gent nova, i d’aquesta manera ho vam fer i per 
això fem aquest trasvàs de material.   
 
I l’altra és la Diputa... el préstec que vam demanar a la Diputació i que ens van 
donar abans del Decret 8/2010, de 2.020.000 euros, com cada any doncs que 
es fa, la Diputació el que fa doncs és donar una subvenció, no?  En aquest cas 
la Diputació doncs ens ha donat 281.951 euros de subvenció, que no són 
diners per gastar de més, sinó que realment doncs si nosaltres el préstec que 
teníem consignat era de 4 milions, vol dir que en aquest cas només 
demanarem la resta entre aquests 281.000 euros i els 4 milions.  Per tant, hi ha 
aquesta modificació de pressupost. 
 
I en el capítol d’inversions hi ha una modificació d’una partida que ja havia 
quedat pendent des de fa un parell d’anys que no es movia, de la franja 



 

 

marítima, que la trasladem per uns arranjaments d’uns carrers i després les 
cobertes de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer 100.000 euros, que ve una 
subvenció nova del Ministeri de Cultura; per tant, també la incloïm al 
pressupost.  Total són 680.000 euros de diferència que hi ha en més en aquest 
cas al pressupost. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Per anunciar el posicionament contrari del nostre grup municipal en 
coherència amb el posicionament respecte als pressupostos per a l’any 2010. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Tres quarts del mateix.  Bé, el grup municipal de Convergència i Unió també 
votarem en contra, en coherència al vot als pressupostos.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Vots a favor?  Vots en contra?  S’aprova amb els vots en contra de 
Convergència i Unió i el Partit Popular i el vot a favor del govern i de la CUP. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (13) 
   Vots en contra: CIU i PP (10) 
 

11. ECONÒMICA I ORGANITZACIÓ INTERNA. APROVACIÓ DE 
DIVERSES RESOLUCIONS AMB RELACIÓ A LA TREBALLADORA 
SRA. XXXXXXXXXXXXXX. 

 
ALCALDE 
 
I el punt número 11 és l’aprovació de diverses resolucions amb relació a la 
treballadora Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta següent: 
 
Atesos els següents recursos potestatius de reposició interposats per la Sra. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX: 
 



 

 

1. Recurs Potestatiu de Reposició, de data 15 de febrer de 2010, interposat 
per la Sra. XXXXXXXXXXXXXX contra l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 15 de desembre de 2009, que confirma la mesura 
provisional de suspensió cautelar de l’executivitat del nomenament de la 
recurrent com a funcionària en pràctiques. 

 
2. Recurs Potestatiu de Reposició, de data 26 d’abril de 2010, interposat per 

la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, que ratifica l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 4 de d’agost de 2009, que adopta la mesura provisional de 
suspensió cautelar de l’executivitat del nomenament de la recurrent com a 
funcionària en pràctiques. 

 
Vista la similitud de les argumentacions jurídiques existents entre els dos 
recursos i la interrelació existent entre els fets que justifiquen els acords 
impugnats, resulta procedent la resolució d’ambdós recursos en una mateixa 
Proposta, la present, tot i que es tractin, i hagin de tenir aquesta consideració a 
tots els efectes, de dos actes administratius independents. 
 
Atesa, tanmateix, la necessitat de ratificació per part del Ple d’aquest 
Ajuntament, de diferents acords adoptats per la Junta de Govern Local (de 
dates 15 de desembre de 2009 i de data 9 de febrer de 2010) i mitjançant 
Decret d’Alcaldia (de data 24 de març del 2010), tots ells relacionats amb les 
al·legacions i recursos formulats per la Sra. XXXXXXXXXXXXXX contra la 
suspensió de l’acord del seu nomenament com a funcionària en pràctiques, 
fins a l’obtenció del preceptiu dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
“PRIMER. Resolució del Recurs Potestatiu de Reposició, de data 15 de 
febrer de 2010, interposat per la Sra. XXXXXXXXXXXX contra l’acord de la 
Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2009, que confirma la 
mesura provisional de suspensió cautelar de l’executivitat del 
nomenament de la recurrent com a funcionària en pràctiques. 
 
I.  Vist el Recurs Potestatiu de Reposició, de data 15 de febrer de 2010, amb 

data d’entrada a Registre 18 de febrer de 2010, interposat per la Sra. 
XXXXXXXXXX contra l’acord de la Junta de Govern de data 15 de 
desembre de 2009, que confirma la mesura provisional de suspensió 
cautelar de l’executivitat del nomenament de la recurrent com a funcionària 
en pràctiques en el marc del concurs-oposició per proveir la plaça de 
delineant, convocat el dia 24 de novembre de 2008, i en el que sol·licita es 
declari la nul·litat del citat acord i es procedeixi al nomenament de la Sra. 
XXXXXXXXX, en base a les següents al·legacions: 



 

 

 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per incórrer en via de fet i 

prescindir del procediment legal establert. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per vulnerar el principi de 

seguretat jurídica i generar indefensió. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per no tenir objecte i 

ésser de contingut impossible. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per incompetència 

manifesta per raó de la matèria. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per manca de motivació i 

justificació o per absoluta arbitrarietat i desviació de poder. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per ésser contradictòria i 

incoherent. 
 
II. Vist l’expedient del procés de selecció, les al·legacions formulades pel Sr. 

XXXXXXXXXX, i els actes administratius corresponents a la revisió d’ofici 
de la proposta del tribunal en el citat procés de selecció i el nomenament en 
pràctiques. 

 
III. Un cop revisats els fets i arguments detallats per la Sra. XXXXXXXXXXXX, 

cal argumentar, per a cada una de les al·legacions formulades: 
 

• L’acord de suspensió provisional no incorre en via de fet ni prescindeix 
del procediment legal establert. S’al·lega per la recurrent que la 
resolució ha estat dictada per un òrgan manifestament incompetent (la 
Junta de Govern Local), i prescindint del procediment legalment 
establert, doncs per a suspendre l’executivitat d’un acte objecte de 
revisió d’ofici s’ha d’incoar el corresponent expedient de revisió d’ofici i, 
prèvia notificació als interessats, es pot acordar la suspensió del referit 
acte administratiu. 

 
En primer lloc, cal manifestar que l’eventual vici de nul·litat consistent en 
la incompetència de la Junta de Govern Local per a dictar l’acte 
administratiu de suspensió provisional de l’executivitat del nomenament 
de la recurrent com a funcionària en pràctiques, va resultar subsanat per 
acord del Ple d’aquest Ajuntament de data 18 de gener de 2010. 
 
Tanmateix, s’al·lega una suposada incoherència entre l’acte  sobre el 
que es sol·licita la revisió d’ofici per part del Sr. XXXXXXX –proposta del 
tribunal de nomenament- i l’acte administratiu del que es suspèn 
l’executivitat mitjançant l’acord impugnat –que és l’acte de nomenament 
de funcionària en pràctiques-. Aquesta incoherència no pot ésser 
estimada, doncs s’ha d’entendre que la nul·litat del primer acte 
administratiu (proposta de nomenament del tribunal), expandeix 



 

 

indubtablement la seva eficàcia al segon d’aquests actes (el propi 
nomenament com a funcionària en pràctiques), quedant tots dos actes 
administratius viciats de nul·litat. 

 
• L’acord tampoc vulnera el principi de seguretat jurídica ni provoca 

indefensió a la recurrent. L’adopció d’aquest acord pretén, contràriament 
a allò expressat per la recurrent, que l’acte administratiu de 
nomenament de la funcionària en pràctiques no perjudiqui els interessos 
d’un tercer, en la persona del Sr. XXXXXXXXXX que, per contra, sí 
veuria afectada la seva seguretat jurídica i es trobaria en una situació de 
completa indefensió, en el cas de que el citat acte administratiu de 
nomenament de funcionària en pràctiques no hagués estat degudament 
suspès per aquest Ajuntament. 

 
L’adopció de l’acord de suspensió no provoca, doncs, cap tipus 
d’indefensió a la recurrent, que continua en servei actiu en aquest 
Ajuntament, essent titulars de tots els drets corresponents a aquesta 
situació administrativa, en igualtat de condicions amb qualsevol altre 
funcionari o funcionària, i únicament a l’espera de poder confirmar la 
executivitat de l’acord de nomenament de funcionària en pràctiques, un 
cop s’hagi pronunciat al respecte la Comissió Jurídica Assessora. 

 
• Tampoc es tracta, l’acord impugnat, d’un acord de convalidació 

impossible per falta d’objecte. Certament, amb anterioritat a l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local en data 15 de desembre de 2009, 
el Cap de Servei de Projectes Urbanístics i Paisatge de l’Ajuntament, va 
emetre Informe favorable de les pràctiques realitzades per la recurrent, 
però no es pot oblidar que: 

 
i.  Amb caràcter anterior a aquest acord, la Junta de Govern Local ja 

havia dictat un acord de suspensió del nomenament com a  
funcionària en pràctiques de la recurrent, de data 4 d’agost de 2009 
(previ, doncs, a l’Informe del Cap de Servei), essent l’acord de 15 de 
desembre de 2009, únicament confirmatori d’aquell, degut a les 
al·legacions formulades per la recurrent. 

 
ii.  Tot i existir un Informe favorable del Cap de Servei, no es pot 

considerar, com fa la recurrent, que el nomenament s’havia produït, 
ni que es trobava esgotat i executat, doncs no s’havia pres cap acte 
administratiu en tal sentit. Es tracta, doncs, d’una apreciació 
infundada de la recurrent, que no pot ésser admesa. 

 
Per últim, cal tenir en compte que, tot i que la baixa per maternitat no pot 
suposar un cessament en el servei actiu de la treballadora, que 



 

 

conserva tots els seus drets durant aquest període, tampoc es pot 
admetre que durant el període en que aquesta ha restat de baixa, s’hagi 
esgotat el període de pràctiques que preceptivament s’establia a les 
bases de la convocatòria. Així, resulta evident que durant els mesos en 
que la recurrent va estar de baixa, va conservar tots els seus drets com 
a treballadora d’aquest Ajuntament, però no poden ésser comptabilitzats 
com a període de pràctiques, doncs es desnaturalitzaria el sentit del 
període de pràctiques prèvies al seu nomenament com a funcionària de 
carrera. 
 
És evident que, estant de baixa, la recurrent no podia mostrar la seva 
capacitat, habilitats i adaptació al lloc de treball corresponent i, per tant, 
el transcurs del període preceptiu de pràctiques, havia de quedar en 
suspens fins que la Sra. XXXXXXXX pogués dur a terme la seva feina i 
les tasques requerides mitjançant un treball efectiu en el lloc de treball. 

 
• No es pot admetre la al·legació d’impossible convalidació per raó de la 

matèria formulada per la recurrent. Tot i que, efectivament, les 
competències de la Junta de Govern Local no es corresponen amb les 
competències del Ple de l’Ajuntament, no es pot obviar el fet de que va 
ésser la pròpia Junta de Govern Local la que va establir i aprovar les 
bases de la convocatòria de referència, per delegació del Ple en 
aquesta matèria, i que per tant, es tracta d’una competència delegada, 
tant l’aprovació de les bases de la convocatòria, com l’eventual incoació 
de l’expedient administratiu que vagi contra elles. Tot i això, i per a una 
major seguretat jurídica, s’ha procedit a la ratificació de l’acord pres a la 
Junta de Govern Local per part del Ple de l’ajuntament. 

 
• No es pot admetre l’al·legació de falta de motivació o justificació i 

arbitrarietat o desviació de poder, doncs ha quedat acreditat la 
existència d’un evident perjudici per a un tercer, en la persona del Sr. 
XXXXXXXXXXX, doncs l’atribució de la condició de funcionària a la Sra. 
XXXXXXXXXX, exclou la possibilitat de que aquest pugui accedir a la 
mateixa. El perjudici per a aquest tercer és, doncs, evident i justifica 
l’adopció de l’acord impugnat. 

 
• Tampoc pot es admetre l’al·legació de contradicció i incoherència doncs, 

tal com s’ha manifestat anteriorment, la suposada dicotomia existent 
entre la suspensió de l’acord de nomenament de funcionària en 
pràctiques i el nomenament de funcionària de carrera, o inclús la 
proposta del tribunal de selecció, no ho és tal, doncs la nul·litat d’un 
d’aquests acords té efectes i s’ha d’estendre sobre l’altre, per la qual 
cosa és totalment coherent i no es contradiu la resolució impugnada. 

 



 

 

IV. Atesa la competència d’aquest Ple per a resoldre el recurs potestatiu de 
reposició interposat. 

 
Proposta de Resolució:  
 
“Desestimar totalment el recurs potestatiu de reposició contra l’Acord de la 
Junta de Govern d’aquest Ajuntament, de data 15 de desembre de 2009, 
interposat per la Sra. XXXXXXXXXXXXX.” 
 
 
SEGON.  Resolució del Recurs Potestatiu de Reposició, de data 26 d’abril 
de 2010, interposat per la Sra. XXXXXXXXXXX contra l’acord de Ple de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de 18 de gener de 2010, que ratifica 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de d’agost de 2009, que 
adopta la mesura provisional de suspensió cautelar de l’executivitat del 
nomenament de la recurrent com a funcionària en pràctiques. 
 
 
 I.  Vist el Recurs Potestatiu de Reposició, de data 26 d’abril de 2010, amb 

data d’entrada a Registre 28 d’abril de 2010, interposat per la Sra. 
XXXXXXXXXXXXX contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú que ratifica l’acord de la Junta de Govern de data 15 de desembre de 
2009, que adopta la mesura provisional de suspensió cautelar de 
l’executivitat del nomenament de la recurrent com a funcionària en 
pràctiques en el marc del concurs-oposició per proveir la plaça de delineant, 
convocat el dia 24 de novembre de 2008, i en el que sol·licita es declari la 
nul·litat del citat acord i es procedeixi al nomenament de la Sra. 
XXXXXXXXXXX, en base a les següents al·legacions: 

 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per incórrer en via de fet i 

prescindir del procediment legal establert. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per vulnerar el principi de 

seguretat jurídica i generar indefensió. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per no tenir objecte i 

ésser de contingut impossible. 
• Nul·litat de ple dret de la suspensió provisional per manca de motivació i 

justificació o per absoluta arbitrarietat i desviació de poder. 
• La caducitat de l’expedient de revisió d’ofici produeix la caducitat de 

l’acord objecte del present recurs. 
 
II.  Vist l’expedient del procés de selecció, les al·legacions formulades pel Sr. 

XXXXXXXXXXXXX, i els actes administratius corresponents a la revisió 
d’ofici de la proposta del tribunal en el citat procés de selecció i el 
nomenament en pràctiques. 



 

 

 
III. Un cop revisats els fets i arguments detallats per la Sra. XXXXXXXXXXXX, 

cal argumentar, per a cada una de les al·legacions formulades: 
 

• En referència a les quatre primeres al·legacions, coincideixen 
substancialment amb les al·legacions formulades en el recurs potestatiu 
de reposició interposat en data 15 de febrer de 2010, interposat per la 
Sra. XXXXXXXXXXXXXXXX contra l’acord de la Junta de Govern Local 
de data 15 de desembre de 2009, que confirma la mesura provisional de 
suspensió cautelar de l’executivitat del nomenament de la recurrent com 
a funcionària en pràctiques, i que ja ha estat resolt amb anterioritat en 
aquest mateix acte. Per aquest motiu, ens remetem a les 
argumentacions jurídiques allà exposades per a tractar cada una 
d’aquestes al·legacions. 

 
• En referència a la caducitat de l’expedient de revisió d’ofici i la 

conseqüent caducitat de l’acord objecte del recurs aquí estudiat, cal fer 
esment de que aquest Ajuntament va sol·licitar, en el mes de desembre 
de 2009 a la Comissió Jurídica Assessora, el dictamen favorable previ al 
que la Sra. XXXXXXXXXXX fa esment en el seu recurs i que, per si 
mateix, ha de provocar la suspensió del còmput del termini de la 
caducitat. 

 
En qualsevol cas, no es pot al·legar per la recurrent el desconeixement 
de la remissió a la Comissió Jurídica Assessora de la documentació 
necessària per a la emissió del dictamen doncs consta acreditat que li 
va ésser comunicada la tramitació de l’expedient a la Comissió Jurídica 
Assessora juntament amb la remissió de l’Acord de la Junta de Govern 
Local de 9 de febrer de 2010. 
 
Per una altra banda, la recurrent aplica indegudament la normativa 
aplicable respecte a la caducitat del procediment, en el sentit de 
defensar que s’ha produït la caducitat del procediment per no haver-li 
estat comunicat a ella la incoació de l’expedient de revisió d’ofici i la 
remissió a la Comissió Jurídica Assessora de l’expedient per a obtenir el 
seu dictamen. 
 
A tal efecte, cal manifestar que la previsió legal respecte a la caducitat 
del procediment té el seu esperit en la protecció del dret del sol·licitant 
de la revisió d’ofici a obtenir una resposta en un termini prudencial 
respecte a la seva sol·licitud i, en cas de no obtenir-la, que li sigui 
respectat el seu dret a interposar el corresponent recurs en via 
contenciosa. Així, inclús en el negat cas de que s’hagués pogut produir 
la caducitat de l’expedient, aquesta hauria d’ésser al·legada per l’ 



 

 

interessat en el mateix, de cara a interposar el corresponent recurs 
davant la jurisdicció contenciosoadministrativa, extrem que, fins al 
moment, no s’ha donat. 
 
Per últim, cal recordar que en data 9 de febrer de 2010, la Junta de 
Govern Local va adoptar un acord, que es ratificarà en el present Ple de 
l’Ajuntament, en el que es desestimaven les al·legacions formulades per 
la avui recurrent i en el que, textualment, s’establia: “SEGON: De 
conformitat amb l’art. 27.3 del Decret 69/2003, s’acorda la suspensió del 
termini de resolució i notificació fins que s’emeti el corresponent 
dictamen per part de la Comissió Jurídica Assessora o fins que hagi 
transcorregut el termini per a la seva emissió.”, amb la qual cosa, no 
procedeix efectuar cap al·legació tendent a la declaració de la caducitat 
del procediment, doncs el mateix es troba suspès pel citat acord de la 
Junta de Govern Local. 

 
Ateses les circumstàncies concurrents i els arguments esmentats 
 
Proposta de resolució: 
 
“Desestimar totalment el recurs potestatiu de reposició contra l’Acord del Ple 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de data 18 de gener de 2010, que 
ratifica l’Acord de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament de 4 d’agost de 
2009 que adopta la mesura provisional de suspensió cautelar de l’executivitat 
del nomenament de la recurrent com a funcionària en pràctiques en el marc del 
concurs-oposició per proveir la plaça de delineant (Escala Administració 
Especial, Subescala Tècnica Auxiliar), convocat el dia 24 de novembre de 
2008.” 
 
TERCER. Ratificació pel Ple d’aquest Ajuntament dels següents acords 
adoptats per la Junta de Govern Local i per l’Alcalde d’aquesta 
Corporació, que s’adjunten a la present: 
 

1.  Acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de desembre de 
2009, pel que s’estima parcialment el Recurs de Reposició presentat 
per la Sra. XXXXXXXXXX contra l’Acord de la Junta de Govern Local 
de data 4 d’Agost de 2009:  

 
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXXX mitjançant escrit de 7 de novembre de 2009, ha 
interposat recurs potestatiu de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de 
2 d’octubre de 2009 (realment, Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2009) pel 
qual es desestimen les al·legacions presentades per l’esmentada senyora i adopta la 
mesura de suspensió cautelar de l’executivitat del nomenament de la recurrent com a 
funcionari en pràctiques en el marc del concurs oposició per proveir una plaça de 
delineant. 



 

 

 
Atès que en la seva al·legació segona i tercera manifesta que l’acord de suspensió 
provisional, de la Junta de Govern Local de 4-8-2009,  incorre en  nul·litat de ple dret 
ja que l’òrgan competent per a resoldre l’expedient de revisió d’ofici és el Ple de 
l’Ajuntament i no la Junta de Govern Local, i per tant que quan es va adoptar l’acord 
de suspensió el Ple encara no s’havia pronunciat sobre l’inici de l’expedient. 
 
En aquest sentit cal donar parcialment la raó a la recurrent ja que si bé l’inici de 
l’expedient de revisió d’ofici pròpiament es produeix en el moment de la sol·licitud 
formulada pel Sr. XXXXXXXXXXX, la suspensió s’hagués tingut que incloure com un 
acord del Ple de l’Ajuntament en el moment d’inici de l’expedient.   Per subsanar 
aquest defecte procedimental es procedirà a ratificar l’acord de la Junta de Govern 
Local de 4-8-2009, en la propera sessió plenària de l’Ajuntament.  
 
En la seva al·legació quarta la recurrent manifesta que l’acord de suspensió és de 
contingut impossible.  En relació a això s’ha de dir que l’acte administratiu que es 
deixa en suspens la seva executivitat és el de nomenament de funcionària en 
pràctiques, solament de forma parcial en el sentit que el que es tracta és d’evitar la 
possible consolidació d’un nomenament il·legal davant la possibilitat que la recurrent 
no disposés de les titulacions necessàries per a desenvolupar la plaça.  Per això no és 
contradictori que alhora es mantingués la vigència del nomenament fins que es 
pronunciés el ple de l’Ajuntament en funció del posicionament de la Comissió Jurídica 
Assessora, per tal d’evitar perjudicis a l’administració en el sentit de deixar vacant la 
plaça i en conseqüència no prestar aquest servei necessari pel funcionament del 
departament.  
 
Tampoc resulta contradictori el fet que l’acte administratiu sobre el que es demana la 
revisió sigui diferent del que s’estableix la suspensió de l’execució, ja que tal i com es 
diu a l’informe del secretari de l’Ajuntament, de fet la revisió s’estén als actes 
administratius posteriors a la proposta de nomenament del Tribunal constituït per 
seleccionar la plaça de delineant. 
 
En la seva cinquena al·legació la recurrent manifesta la manca de motivació de la 
suspensió provisional acordada.  Respecte aquest punt cal dir que de conformitat amb 
l’art. 111.2 de la Llei 30/1992, i al tractar-se d’una impugnació fonamentada en una 
causa de nul·litat de ple dret, no és necessària estrictament la justificació de 
l’existència de perjudicis o de difícil reparació que l’execució pogués provocar.   No 
obstant en aquest sentit i tal com diu l’esmentat precepte es valora el perjudici que es 
pot ocasionar a l’interès públic o al tercer, en aquest cas el peticionari de la revisió 
d’ofici, ja que des del punt de vista de l’interès públic no es pot admetre la inseguretat 
jurídica que per l’actuació administrativa suposa l’existència d’una plaça 
desenvolupada per una persona que possiblement no reuneixi els requisits de titulació 
exigits, i pel que fa l’interès de tercers el que és evident és que el perjudici del senyor 
XXXXXXXXX seria més important si la recurrent consolidés definitivament la plaça 
mitjançant el nomenament corresponent i la Comissió Jurídica Assessora declarés la 
nul·litat de l’acte, ja que en aquesta tessitura el senyor XXXXXXXXXXXX hauria 
d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu contra l’acord de 
nomenament definitiu de la recurrent, ja que les conseqüències anul·latòries de 
l’expedient objecte d’estudi de la Comissió Jurídica Assessora, ara per ara, venen 



 

 

referides únicament fins l’acte administratiu de nomenament en pràctiques, sobre la 
base de la proposició feta pel Tribunal de selecció. 
 
Pel que fa al perjudici que es provoca a la recurrent està clar que s’ha intentat 
equilibrar-lo en el sentit que si bé se suspèn el hipotètic nomenament definitiu com a 
funcionària, se li permet per les raons abans apuntades continuar exercint les funcions 
de delineant en pràctiques.   
 
Per tot això: 
 
“S’estima parcialment el recurs de reposició interposat en el sentit que l’acord de la 
Junta de Govern Local de 4-8-2009 s’ha de ratificar pel Ple de l’Ajuntament, 
desestimant el recurs en tots els altres aspectes.” 
 
 

2.  Acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de febrer de 2010, 
que desestima les al·legacions formulades per la Sra. 
XXXXXXXXXXXX contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 
d’octubre de 2010: 

 
Atès que la Sra. XXXXXXXXXXXXXXX  en data 9-11-09, ha presentat en aquest 
ajuntament escrit d’al·legacions en relació a l’acord del Ple de l’ajuntament de 5 
d’octubre del 2009, pel qual s’inicia l’expedient de revisió d’ofici de l’acte administratiu 
consistent en la proposta de nomenament del tribunal de selecció, constituït per 
seleccionar la plaça de delineant, a favor de la Sra. XXXXXXXXXXXXX, i els actes 
administratius successius. 
 
Atès que la primera al·legació formulada consisteix sintèticament en argumentar la 
inadmissió de la revisió d’ofici plantejada en base a que l’acte administratiu objecte de 
revisió, al tractar-se de la proposta del Tribunal qualificador, no ha posat fi a la via 
administrativa, ni per tant ha estat impugnat en cap moment; igualment s’argumenta 
que la hipotètica manca de titulació per accedir a aquesta plaça no és un supòsit 
constitutiu de nul·litat radical.  
 
Respecte la primera argumentació cal assenyalar que tant l’informe emès per la 
Secretaria municipal com de la literalitat mateixa de l’acord del Ple referit es fa 
constància que l’acte administratiu subjecte de revisió no solament ve referit a la 
proposta de nomenament, la qual es va publicar i els aspirants podien haver 
recorregut, sinó també els actes administratius que portessin causa d’aquest, i 
fonamentalment l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de desembre de 2008, que 
nomena la Sra. XXXXXXXXX funcionària en pràctiques. 
 
Respecte al segon fonament de l’al·legació, cal aclarir que la Jurisprudència al·legada 
no resulta d’aplicació al cas concret ja que per una banda la sentència del Tribunal 
Suprem de 30 de gener de 1999 analitza un problema de titulació acadèmica referit 
exclusivament a la possessió o no, de l’aspirant d’una determinada especialitat, però 
no a l’absència de titulació com és el cas; i pel que respecta a la procedència de la 



 

 

declaració de lesivitat en els supòsits de manca de titulació, no impedeix que es pugui 
utilitzar la via de la revisió d’ofici al no resultar tècnicament incompatible. 
 
Atès que l’al·legació tercera es diu que la revisió d’ofici que es planteja és contrària a 
la bona fe i al principi de confiança legítima, és una qüestió que per una banda afecta 
a l’aspirant que insta l’expedient de revisió d’ofici, i per tant queda al marge de les 
consideracions a fer respecte a l’Ajuntament; i per altra el principi de bona fe i 
confiança legítima no es trenca per part de l’ajuntament pel fet de que es pugui iniciar 
un procediment de revisió d’ofici ja que aquest té per objecte la declaració o no de la 
nul·litat d’un acte administratiu que no pot quedar convalidat pels principis de bona fe i 
confiança legítima.   
 
Atès que igualment s’al·lega que la titulació de la Sra. XXXXXXXXXXX permetia la 
seva admissió al concurs i li permet desenvolupar la professió de delineant, cal 
contestar en relació a aquestes afirmacions que a les bases específiques aprovades, 
de forma clara i taxativa es demanava la possessió del títol de delineant.  Una altra 
cosa és que el sistema educatiu no prevegi actualment l’existència d’aquesta titulació, 
però el que sí resulta clar de tota la documentació aportada per l’aspirant que planteja 
la revisió d’ofici és que totes les titulacions actualment vigents equivalents, en cap cas 
contemplen la que posseeix la Sra. XXXXXXXXXX.  Per tant aquesta, en principi,  no 
té títol habilitant legalment reconegut equivalent al de delineant.  
 
Evidentment el sistema educatiu solament defineix i organitza uns ensenyaments 
mínims que condueixen a l’obtenció d’un títol determinat i defineixen quin és el perfil 
professional associat a aquest títol, però no determina l’habilitat ni el perfil idoni des 
d’un punt de vista dels coneixements per exercir una determinada professió.  En tot 
cas ha de ser l’ens contractant, en aquest cas l’Ajuntament el qui determini la titulació 
requerida per ocupar una determinada plaça amb un caràcter professional determinat.  
 
Aquesta soberania de decisió o potestat d’autoorganització no pot ser malmesa per un 
raonament interessat en el sentit d’intentar demostrar que una diplomatura en 
arquitectura que permet desenvolupar la professió de delineant.  Com s’ha dit abans 
és l’Ajuntament el que ha de determinar quin nivell de titulació vol per considerar-lo 
idoni pel desenvolupament de la professió o de les característiques tècniques pròpies 
del lloc de treball. 
 
L’administració no pot admetre que sense cap certificat oficial emès per l’autoritat 
competent, tràmit que no ha complimentat l’al·legant, es pugui contractar una persona 
pel sols fet que els col·legis professionals respectius o les facultats universitàries 
considerin la idoneïtat acadèmica i professional d’una persona per ocupar una 
determinada plaça.  
 
Atès que finalment s’al·lega que l’Ajuntament ha prorrogat indegudament el període de 
pràctiques de l’adjudicatària, procedeix al reconeixement del seu dret a percebre la 
totalitat del complement específic.  Sobre aquest extrem cal dir que aquesta al·legació 
queda totalment desvinculada de l’expedient de revisió d’ofici, i en tot cas es resoldrà 
en el moment procedimental oportú.  
 
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 



 

 

 
“PRIMER. Desestimar totalment les al·legacions formulades per la Sra. 
XXXXXXXXXXXX, en relació amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de 5 d’octubre de 
2009, pel qual s’inicia la revisió d’ofici de la proposta de nomenament del Tribunal de 
selecció constituir per seleccionar una plaça de delineant a favor de l’esmentada 
senyora i els actes administratius successius, pels motius relacionats a l’encapçament 
d’aquest acord resolutori. 
 
SEGON. De conformitat amb l’art. 27.3 del Decret 69/2003, s’acorda la suspensió del 
termini de resolució i notificació fins que s’emeti el corresponent dictamen per part de 
la Comissió Jurídica Assessora o fins que hagi transcorregut el termini per a la seva 
emissió. 
 
TERCER. Aquest acord haurà de ser ratificat en la propera sessió plenària de 
l’Ajuntament.” 
 

3.  Decret de l’Alcalde d’aquesta corporació, de data 24 de març de 
2010, de proposta de resolució favorable de la revisió d’ofici 
sol·licitada pel Sr. XXXXXXXXXX: 

 
Atès que per acord plenari d’aquest ajuntament de 5 d’octubre de 2009, es va resoldre 
iniciar l’expedient de revisió d’ofici, a petició del Sr. XXXXXXXXXX, de l’acte 
administratiu consistent en la proposta de nomenament del Tribunal de Selecció, 
constituït per a seleccionar un plaça de Delineant, (escala d’administració especial, 
subescala tècnica auxiliar) de la Plantilla Municipal a favor de la Sra. XXXXXXXXXXX, 
el que comportarà, en el seu cas, la nul·litat dels actes administratius dictats 
posteriorment. 
 
Atès que en l’acord abans esmentat igualment es va resoldre trametre l’expedient a la 
Comissió Jurídica Assessora perquè de conformitat am amb l’art. 102, de la Llei 
30/92, de 26 de novembre (LRJAP-PAC), emeti dictamen vinculant per tal que 
posteriorment l’ajuntament prengui l’acord oportú. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 9 de febrer de 2010, es van 
esmenar les omissions de l’expedient tramès a la Comissió Jurídica Assessora, de 
conformitat amb els requeriments efectuats per la Direcció Gral. d’Administració Local 
en el seu escrit de 18 de gener de 2010. 
 
Atès que de conformitat amb l’esmentat requeriment de la Direcció General 
d’Administració Local cal que l’Ajuntament es pronunciï sobre la proposta de resolució 
de l’expedient de revisió d’ofici. 
 
Atès el contingut de l’informe de 5 d’octubre de 2009 emès per la Secretaria municipal 
en relació a la petició de revisió d’ofici formulada pel Sr. XXXXXXXXXX, que s’adjunta 
a l’acord plenari abans esmentat, en el qual es raona i es fonamenta la possibilitat que 
l’acte administratiu objecte de l’expedient de revisió d’ofici incorri en vici de nul·litat. 
 
Per tot això,  RESOLC: 



 

 

 
“PRIMER. Proposar la resolució de l’expedient de revisió d’ofici en el sentit favorable a 
la petició formulada, atesos els antecedents abans esmentats, i fonamentalment en 
l’informe de la Secretaria Municipal de 5 d’octubre de 2009. 
 
SEGON. Notificar aquest decret a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya als efectes de la remissió de l’expedient a la Comissió 
Jurídica Assessora.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sanabra. 
 
 
ALBERT SANABRA 
 
Bé, aquest cas a l’última Comisió Informativa d’Economia va venir 
personalment el secretari a explicar diríem tot aquest... cinc, en aquest cas cinc 
punts que ha ajuntat en un de sol, perquè ja ha llegit ell que dos són en tot cas 
rebutjar els recursos potestatius de reposició i els altres punts és estar d’acord 
amb els Decrets que ha signat Alcaldia.  Si recorden, aquest cas és aquell 
d’un... quan es va convocar una plaça per delineant, de que la persona que va 
obtenir la plaça doncs després hi va haver una queixa del segon classificat en 
l’aspecte de que la persona que va obtenir la plaça no tenia el títol de 
delineant, el títol de delineant no és un títol que es dóna com a tal, no existeix.  
Nosaltres, en converses anteriors amb el Col·legi d’Arquitectes ens havien dit 
que el títol d’arquitecte convalidava, per tant podia presentar-se la persona, 
doncs aquesta s’havia presentat en -això ho vam veure després- en cinc 
ajuntaments.  D’aquests cinc ajuntaments tres havien aceptat el títol 
d’arquitecte i dos no, i a partir doncs de que el segon classificat, quan hem 
donar, diríem, possessió amb la primera persona que ha tret, doncs fa les 
al·legacions, nosaltres això ho portem a la Comisió aquesta de la Generalitat, 
la Comisió Jurídica Assessora que, en tot cas, ha de dictaminar qui té raó.  La 
cosa s’ha retardat perquè sembla ser que la Comisió doncs ens demana totes 
aquestes, aquest formulisme legal d’aquestes aprovacions i esperem, pel bé 
de tots, també inclús per a la persona que en aquests moments doncs està fent 
la feina i que la fa bé i que té un neguit, segurament, amb tot aquest procés, i 
també pel que ha diríem al·legat contra la resolució final, doncs esperem que 
en dos o tres mesos aquesta Comissió dongui el seu veredicte que, tal com 
vam dir en el seu moment, és inapel·lable, o sigui, lo que la Comisió digui, 
l’Ajuntament ho haurà d’aceptar. 
 
 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  No, no teníem previst intervenir, però a la vista de la intervenció del 
senyor Sanabra sí que ens veiem amb l’obligació de puntualitzar alguna cosa 
que s’ha dit, suposem que sense cap mala intenció, sinó amb la voluntat 
d’explicar l’acord que s’adopta, no?  A veure, s’ha dit... home, la titulació de 
delineant no existeix com a tal i és cert, no existeix una titulació de delineant, 
però sí que existeix una titulació equivalent a la funció de delineant, no?  
Perquè clar, si no existís la titulació de delineant, doncs també resultaria 
estrany que l’Ajuntament convoqués una plaça de delineant, una titulació que 
segons vostès no existeix, no?  Per tant, primera correcció. 
 
Segona correcció.  Sense posar en dubte que els estudis d’arquitectura, la 
llicenciatura d’arquitectura pugui o no convalidar els estudis de delineació, el 
que és cert és que la persona a la que se li va adjudicar la plaça tampoc no 
tenia acabats els estudis d’arquitectura.  Per tant, crec que és un altre matís de 
la intervenció del senyor Sanabra que convé clarificar, perquè o sinó dóna la 
impresió de que aquí estem en un embolic que no té massa justificació quan 
nosaltres creiem que sí que hi ha justificació per donar els passos que s’estan 
donant.  Donarem suport a la proposta. 
 
ALCALDE 
 
Doncs passem a la votació.  Vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la proposta, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

  12. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA MOROSITAT DE 
L’AJUNTAMENT. 

 
ALCALDE 
 
En l’apartat de mocions s’ha presentat una moció d’urgència que em sembla 
que reprodueix la del Parlament de Catalunya respecte als fets que es van 
produir a Gaza, i per tant la passaríem la darrera de totes.  Si els hi sembla?  
Em sembla que els grups estan d’acord.  
 
Doncs passaríem per tant a la moció número 12, que és sobre la reducció de la 
morositat de l’Ajuntament. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 



 

 

La morositat, avui en dia, és la causa de mortalitat més gran de les empreses 
catalanes. Cal recordar, que les administracions públiques són, en el seu 
conjunt, el primer proveïdor de moltes d’elles. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió, en reiterades ocasions, ha 
demanat a aquest Ajuntament un esforç per tal d’efectuar els pagaments als 
seus proveïdors en el termini més curt de temps possible. 
 
En aquest sentit, tenim coneixement que aquest termini enlloc de reduir-se 
s’augmenta de forma exponencial. En canvi, d’altres administracions locals 
han empès iniciatives que han aconseguit reduir el termini de pagament fins a 
fixar-lo en un màxim de 30 dies des del registre de la factura als serveis 
municipals. 
 
En una moció anterior, l’equip de govern, es va comprometre a prendre les 
mesures necessàries per la reducció dels terminis que milloraria la liquiditat de 
les empreses i, per tant, les posaria en millor disposició per afrontar la crua 
crisi econòmica que estem patint. 
 
Vist que aquestes mesures no han donat resultat, ho simplement no s’ha pres 
el Grup Municipal de Convergència i Unió sol·licita al Ple Municipal l’adopció 
del següent 

ACORD: 
 
“Instem a l’equip de govern, per tal que de forma urgent prengui les mesures 
econòmiques i financeres necessàries per reduir el termini de pagament als 
seus proveïdors fins a un màxim de 30 dies des del registre de la factura als 
serveis municipals.” 
 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Bé, mantenim aquesta moció perquè teòricament ara fa dos mesos la vem 
portar al Ple.  L’Ajuntament ens havia de facilitar unes dades.  Jo, a la darrera 
Comisió Informativa no hi vaig anar però els meus companys sí i m’informen 
que aquestes dades no es van facilitar.  Havien d’arribar a un acord amb el 
govern.  No sembla que el govern vulgui arribar a un acord amb relació a 
aquesta moció i, per tant, si no sentim el contrari, em sembla que s’explica per 
si mateixa i la posaríem a votació, si és que des de Regidoria, des del govern, 
no s’entén el contrari. 



 

 

ALBERT SANABRA 
 
Sí, gràcies senyor alcalde.  És veritat el que diu el senyor Sánchez.  A l’última 
Comisió Informativa no en vam parlar, amb això no vol dir que el govern no 
vulgui arribar a un acord, el que passa que, ja va sortir fa dos mesos 
segurament, com diu vostè, quan en vam parlar, encara que es va deixar sobre 
la taula, de que és difícil, per no dir quasi bé impossible, repeteixo, és difícil, 
per no dir quasi bé impossible, que els ajuntaments paguin a 30 dies.  Llavors 
30 dies, què vol dir?, tal com diu exactament l’acord que vostè demana, que 
una factura que es registri –per dir algo, eh?- el dia 1 de juny, doncs s’haurà de 
pagar a l’1 de juliol, això vol dir 30 dies.  No, no pot ser, no pot ser, no pot ser.  
I en tot cas doncs veurem, amb aquesta Llei, que és veritat que hi ha una llei 
aprovada al Parlament de Madrid, veurem també com es desenvolupa i 
veurem com acaben els ajuntaments, els ajuntaments, no l’Ajuntament de 
Vilanova, els ajuntaments pagant a 30 dies.  Perquè és clar, l’acord suposo 
que vol dir pagar a tothom a 30 dies.  Perquè miri, jo m’han donat les dades del 
mes d’abril, perquè les de maig no les tenien avui encara, però al mes d’abril 
nosaltres els pagaments que vam fer al mes d’abril el 46% de pagaments es 
van fer entre 30 i 60 dies, el 46, en números rodons posem el 50% del mes 
d’abril.  No tinc les dades del mes de maig.  I tant poden baixar com pujar i 
hem de fer... i hem de dir-ho així de clar, però un 50% -perquè la xifra se’n 
recordarem més- de factures que es paguin són del propi mes o del mes 
anterior, home, déu n’hi do!  Que es paguen factures de quatre i de cinc mesos 
enradere?  Sí, ja ho hem dit sempre que es paguen factures, el que passa que 
això és una roda.  Si amb el proveïdor sempre li paguem de 4 o 5 mesos 
enradere la factura, el proveïdor ja hi està d’acord.  Ell va cobrant.  En tot cas 
les va passar magres els quatre primers mesos que no va cobrar.  Però això no 
ho fa l’Ajuntament de Vilanova, això ho fan la majoria d’ajuntaments, la majoria.  
En tot cas, no li podem aceptar la proposta, de veritat. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Sánchez ara... ai, perdona, Rodríguez, sí, sí. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies. Per posicionar-nos davant d’aquesta moció i davant de les 
explicacions del senyor Sanabra, nosaltres no ens queda més remei que 
donar-li la raó amb el regidor d’Hisenda, té absolutament tota la raó en dir que 
és pràcticament impossible que l’Ajuntament pugui pagar en 30 dies.  
Imagini’s, si per pendre una decisió sobre un acord de Ple al respecte de si es 
pot pagar o no en 30 dies, es triguen 90 dies, com volen vostès que es puguin 
pagar les factures a 30 dies, no?  I, home, creiem que ha passat temps més 
que suficient com perquè s’hagués pogut arribar a un acord en aquest tema.  



 

 

Doncs si no pot ser en 30, doncs potser en 40, en 50, en 60, però el que sí que 
veiem és que no hi ha hagut voluntat per part de l’equip de govern per tal 
d’arribar a un acord en aquest tema i que ens sembla que, més enllà de les 
cojuntures dels proveïdors, de si la càrrega del retràs o del retard d’un 
pagament ho suporten al principi o ho suporten al final, o el suporten en el 
moment en què es produeix, que realment és quan suporten, i que al final això 
sempre acaba tenint repercusió sobre el cost que l’Ajuntament paga sobre els 
serveis que rep per part dels proveïdors, nosaltres donarem suport a la 
proposta de Convergència i Unió. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Sánchez. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Per manifestar doncs, home, el senyor Sanabra sap que en el moment que 
vem presentar aquesta moció vem estar oberts a poder-la negociar, a matitzar 
els aspectes.  El que volíem veure era algun gest per part del govern que 
tingués voluntat de millorar la situació financera de les empreses que treballen 
per al nostre Ajuntament.  Vist que aquesta situació, doncs com ell mateix ha 
comentat, doncs és impossible, perquè són o no tenen voluntat política, 
entenem, de portar-ho a terme, doncs haurem de mantenir la moció i passar-la 
a votació. 
 
ALBERT SANABRA 
 
La voluntat política de reduir hi és, la voluntat política de fer coses hi és i la 
voluntat tècnica de fer les coses hi és.  Durant aquest temps, des de que es va 
presentar la moció fins ara, hem avançat 177 factures en confirming, allò que 
també ens deien vostès.  No ho fèiem i ara ho fem.  O sigui, anem fent les 
coses.  El que passa és que queda molt bé dir: doncs presento una moció a 30 
dies.  Arribem a un acord?  L’acord, què vol dir?  Arribar a 60, 90, 120, 38, 40 
que deia el senyor Rodríguez?  L’última, l’última proposta que van fer vostès, 
que vam aprovar, era, dèiem, intentar reduir els dies.  És el que estem fent, 
intentem reduir els dies, perquè és possible que vostès, amb el seu grup, i amb 
l’altre grup del Partit Popular, doncs hi hagi ciutadans, o hi hagi empreses que 
vinguin i diguin... però li puc assegurar que vénen més aquí, vénen més a 
Alcaldia, truquen més a Tresoreria, truquen més amb el regidor, aquestes 
empreses.  Per tant, la... diria, la sensibilitat tant política com... i sobretot 
tècnica, que és on truquen, allà a Tresoreria, hi és.  I intentem solucionar-ho, 
però la situació és aquesta. 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Endavant. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Dos matisos.  Miri, primer, nosaltres li vam plantejar, a tall d’exemple, ho dic 
perquè veig que no hi ha voluntat, però en tot cas, a tal d’exemple li vem 
comentar el fet de que ho podríem habilitar aquest pagament de 30 dies a 
aquelles empreses petites, no les grans empreses, sinó les empreses de la 
ciutat fins i tot, no?  Això tampoc s’ha plantejat per part seva.  I miri, senyor 
Sanabra, jo puc entendre la seva sensibilitat personal, l’entenc perfectament, 
és vostè qui porta el dia a dia de l’economia de l’Ajuntament, però la sensibilitat 
política es demostra votant al Ple, i si vostès tenen la sensibilitat respecte 
aquest tema, votaran, i si no la tenen, doncs no votaran. 
 
ALCALDE 
 
Si fos... -només un matís, eh?-, si fos tan fàcil, i no vull menystenir el que 
vostès afirmen, que amb una votació el sistema de pagaments per part de 
l’Ajuntament es resolés, li ben asseguro que faria dos mesos que l’hauríem 
aprovada, naturalment.  I la veritat és que aquest exercici, aquest esforç, s’està 
fent, li ben asseguro que sí.  I en tot cas, a la Comisió Informativa, més enllà 
d’aquesta... d’aquesta votació, el senyor Sanabra i els serveis tècnics 
explicaran els exercicis que s’estan fent per intentar anticipar, per exemple, 
arribant a acords, aquests del confirming i altres... i altres mesures, intentar 
adelantar doncs tots els pagaments possibles.  Però la crisi és una cadena, de 
la qual nosaltres també, com a Ajuntament, en som víctimes, en som víctimes 
en el sentit de que no és que no paguem perquè no volem, sinó perquè a lo 
millor altres administracions també ens deuen recursos i, en fi, no podem 
complir en el moment en el que s’ha de complir.  L’exercici d’esforç de 
priorització d’intentar en les empreses, això s’està fent.  I en tot cas, 
probablement doncs aquest exercici s’ha d’explicar i segur que s’ha fet i s’ha 
de repetir i reiterar a la Comisió Informativa.  En aquest sentit vull matitzar que 
no és tant... no és només una qüestió de voluntat d’aixecar la mà i prou, eh?, 
sinó que té, malauradament, eh?, malauradament més dificultat.   
 
Passem a la votació.  Vots a favor de la moció?  Vots en contra? Decau la 
moció amb els vots del govern i els vots a favor de l’oposició. 
 
Es vota la moció, la qual es desestima amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: CIU, PP i CUP (11) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (12) 



 

 

 
  13. MOCIÓ DE LA CUP PER A LA UBICACIÓ D’UNA DEIXALLERIA AL 

CENTRE. 
 
ALCALDE 
 
I la següent moció és la moció de la CUP per a la ubicació d’una deixalleria al 
centre.  Aquesta, es manté? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Parlo i... 
 
ALCALDE 
 
Sí, endavant, endavant.  No, perdona, que l’ha de dir el secretari, si us plau. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 

Sempre és poc el que les administracions i la societat fan i podrien fer per 
reduir la generació de residus de tota mena, així com per estalviar energia i 
reciclar. La normalització els darrers anys del sistema de separació de residus 
per al seu reciclatge cal valorar-lo com un avenç de la sensibilitat 
mediambiental d’administracions i societat, molt per darrera encara d’altres 
països propers, però en augment. 

A Vilanova i la Geltrú, la generació de residus ha augmentat progressivament 
cada any, dada alarmant però explicable en part per l’augment constant de 
població. No obstant això, també ha augmentat fins al 25% el percentatge de 
residus que no són rebuig, i que per tant permeten un tractament específic 
(com el vidre, el paper i el cartró, la brossa orgànica, etc). 

Enguany ha entrat en vigor, en concret  l’1 de març, el nou contracte per a la 
recollida de residus sòlids urbans. Les condicions del contracte contemplen 
una important suma de diners -90.000 euros/any- per a accions de 
sensibilització. Aquest pressupost, més el que pugui disposar la Regidoria de 
Medi Ambient, és el marge econòmic amb què compta l’Ajuntament per fer 
polítiques de reducció de residus i de reciclatge. En les properes setmanes, el 
govern ha comunicat que presentarà la proposta de campanya de 
sensibilització. 

Des de la CUP pensem que la principal política de residus de l’Ajuntament ha 
d’encarar-se a augmentar significativament el percentatge de residus amb 



 

 

possibilitats de tractament, alhora que a través de la sensibilització s’incideixi 
en la reducció en general de la generació de residus. 

Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  

ACORDS: 

“1. Que l’Ajuntament contempli la possibilitat d’ubicar al centre, en un local 
públic o privat, una deixalleria de residus especials, complementària a la 
deixalleria mòbil i al Punt Net. 

2. Que l’Ajuntament contempli en la mateixa proposta la possibilitat que 
aquesta deixalleria, degudament publicitada, sigui alhora un punt d’informació 
del reciclatge, la reducció de residus, l’estalvi energètic i altres mesures de 
sensibilització mediambiental, complementària al CRIA.” 

ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, aquesta moció que vam presentar fa ja dos plens, va ser deixada sobre la 
taula perquè en Comissió Informativa se’ns va informar que, de fet, una idea 
similar ja estava en marxa a través, doncs, del... aprofitant la nova contractació 
del servei de recollida, doncs, al Pla de Sensibilització al voltant de la recollida 
de residus estava en marxa posar mini deixalleries als mercats de Mar i del 
Centre.  Nosaltres el que hem... la proposta que se’ns va explicar a Comissió 
Informativa i de la qual, vull dir, no se n’ha especificat més ni ha anat a més, ni 
s’ha adequat més a la proposta, etc., ens va semblar doncs que no era 
exactament com la que nosaltres plantejàvem, que no hi arribava, però vaja, 
entenem que mantenir aquesta proposta serà perquè el govern la voti en 
contra.  L’objectiu era que es realitzés la proposta, no tant que sortís votada a 
favor o en contra per motius polítics, per tant optem per retirar-la.  No ens han 
convençut les explicacions en Comissió Informativa.  Veurem, jutjarem, en tot 
cas quan apareguin, com s’adequa o no a la idea que teníem nosaltres d’un 
centre d’informació i de recollida de brossa, de selecció de residus tòxics i de 
residus especials i de sensibilització al voltant de com recollir, com reutilitzar, 
com reciclar, etc.  I per tant veurem com va evolucionant a través de les 
comissions informatives i, en tot cas, la recuperarem en el futur si el que veiem 
que surt del Pla de Sensibilització no arriba o no s’ajusta al que nosaltres 
proposàvem en aquesta... i que creiem que és necessari a Vilanova, 
proposàvem en aquesta moció. 



 

 

 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Perdó?  Però qui em dóna la paraula és el senyor alcalde. 
 
ALCALDE 
 
L’ha retirada?  Primer explica tota la moció i després... val.  Doncs retirada 
està. 

Es retira la moció. 

  14. MOCIÓ DE LA CUP PER A FOMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA. 
 
ALCALDE 
 
Moció següent és sobre fomentar l’ús de la bicicleta. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
  
L’any 2006, el govern municipal va posar en marxa un Pla de la Bicicleta, un 
seguit de mesures que havien de fomentar l’ús de la bicicleta a la nostra 
ciutat. El Pla, així com en general el foment de la bicicleta, responien i 
responen a la necessitat d’una mobilitat més amable i menys contaminant. 
Generalitzant l’ús de la bicicleta per a moure’s per dins de la ciutat reduïm el 
trànsit, les emissions contaminants a l’atmosfera, el soroll i l’ocupació de via 
pública per l’estacionament de vehicles motoritzats, sobretot al centre. 
 
El Pla de la Bicicleta redactat aleshores finalitza enguany, però resulta obvi 
que encara calen més accions per al foment d’aquest vehicle. Darrerament, la 
pacificació d’alguns carrers del centre, sumat a l’aprofitament de la 
remodelació d’algunes vies per a la incorporació de vials de carril bici, han 
millorat encara més les possibilitats de la ciutat per a normalizar l’ús quotidià 
de la bicicleta. Amb 200.000 euros de dotació per a 5 anys, podem concloure 
també que el Pla de la Bicicleta 2006-2010 comptava amb poc pressupost per 
escometre amb èxit un canvi de concepte en la mobilitat urbana. 
 
No obstant això, són moltes encara les mancances que minven la 
predisposició de la ciutadania a fer un ús quotidià d’aquest vehicle, com 
l’elevat -i en augment- nombre de robatoris de bicicletes o la gairebé inexistent 
senyalització viària per a bicicletes. 
 
Des del grup municipal de la CUP creiem que qualsevol política orientada a la 
necessària promoció de la mobilitat urbana sostenible, a la reducció de la 



 

 

contaminació acústica i ambiental, passa per garantir uns mínims per a la 
normalització de l’ús de la bicicleta, ara mateix no assolits. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents ACORDS: 
 
“PRIMER. Habilitar aparcaments de bicicletes en els aparcaments soterrats i 
vigilats sota gestió de l’empresa municipal VNG Aparcaments, de forma 
gratuïta. 
 
SEGON. Augmentar significativament la dotació pressupostària actual 
destinada a adequar la ciutat a l’ús quotidià de la bicicleta com a transport 
urbà. 
 
TERCER. Impulsar mesures efectives per a garantir l’estacionament segur de 
bicicletes als punts més utilitzats. 
 
QUART. Impulsar el foment de l’adquisició de bicicletes urbanes per part dels 
ciutadans mitjançant bons o rebaixes fiscals. 
 
CINQUÈ. Donar compliment a les mocions aprovades durant aquest mandat 
pel Ple municipal respecte la bicicleta, en concret, les referides al registre 
municipal de bicicletes i a l’aparcament de bicicletes de l’Estació de Trens.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Si em permeteu, em sap greu, eh?, l’exposició anterior d’una moció que retiro i 
que després que no hi hagi dret a rèplica, però és que en el Ple de... fa dos 
plens, o sigui, segueixo consells del... del secretari, no?  Fa dos plens 
presentem la moció –m’ha vingut ara al cap, no és que hi pensés-, però 
presentem la moció i anava a explicar que la volíem retirar i em diu: no, no, ja 
l’has retirat, no pots intervenir perquè acabes de dir que la retiraves.  Llavors, 
dic, bueno, el que has de fer la propera vegada és, primer parles i després dius 
que la retires.  I llavors volia explicar perquè la retiràvem. 
 
ALCALDE 
 
Ja li demanaré al secretari un curset de tècniques d’oratòria i argumentació. 
 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Em semblava just poder explicar doncs perquè la retiràvem, no?  Bé, pel que fa 
a la moció que també estava deixada sobre la taula, de l’anterior Ple, per a... 
de mesures per al foment de l’ús de la bicicleta, la deixem sobre la taula a 
petició del govern, del regidor de Mobilitat, per mirar d’arribar a un acord.  Hem 
arribat a un acord amb la voluntat de fer per a la bicicleta el màxim que es 
pugui amb l’actual govern i amb l’actual pressupost, etc.  I, per tant, pensem 
que doncs, que si s’ha arribat fins a aquí és el que hi ha, és el que... fins on es 
pot arribar.  Nosaltres, evidentment, hi ha un punt que ha caigut, n’hi ha d’altres 
que s’han vist doncs reduïts en la seva ambició.  Pensem, doncs, que és fruit 
d’aquesta voluntat... bueno, de la voluntat que hi posem nosaltres, igual que en 
les altres dues mocions, en aquest cas de la voluntat que ens pertoca o que 
ens toca la nostra part, de poder anar fent coses per la bicicleta i poder anar 
traient el tema, perquè entenem que és prioritari, i per tant queda una moció 
que si l’haguéssim de redactar nosaltres, l’haguéssim de fer nosaltres, doncs 
segurament no seria la nostra moció, però que entenem acceptables i un pas 
endavant als principis doncs que s’hi descriuen per treballar en algunes de les 
mesures que es proposaven en la moció original.   
 
No sé si explico jo els punts mateix... 
 
ALCALDE 
 
Una cosa.. però... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
És una transaccional del... 
 
ALCALDE 
 
Però, la votarem ara o no?  És que has dit, perdona, que la deixaves sobre la 
taula.  
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Ah, he dit que la deixava sobre la taula? 
 
ALCALDE 
 
I per això m’he despistat perquè jo sabia que hi havia un acord. 
 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, deixada sobre la taula, havia dit.  Que havia estat deixada sobre la taula.  
Ah, s’ha entès... no, no. 
 
ALCALDE 
 
I aleshores, per això, com sabia que hi havia un acord, m’he quedat una mica 
despistat.  Per tant, endavant, endavant, explica l’acord i... ja està, ja està.  Ja 
està, ja està aclarit. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Perdó, no, no, no.  Que la portem, que hi ha hagut una sèrie d’acords.  Que 
estava deixada sobre la taula i que per això arriba aquí una altra vegada, i 
arriba amb unes reformes que entenem com a transaccional del govern a la 
proposta de la CUP i, per tant, presentada conjuntament, que us llegiré per si 
hi esteu d’acord i la voleu votar a favor.   
 
El primer punt és: Instar l’empresa municipal VNG Aparcaments a estudiar 
noves modalitats d’abonaments per a facilitar l’aparcament de les bicicletes en 
els aparcaments soterrats. Recordeu, a la proposta original era la gratuïtat.  
L’acord és mirar de buscar uns abonaments que no siguin l’actual preu, sinó 
força més reduït i força més versàtil perquè hi pugui aparcar doncs un nombre 
major de bicicletes i no les... els pocs usuaris, els molt poc usuaris que utilitzen 
ara aquesta modalitat d’aparcament en aparcaments soterrats per a bicicletes. 
 
El segon punt és: Impulsar mesures efectives per a garantir l’estacionament 
segur de bicicletes als punts més utilitzats.  Aquest és un punt que queda igual. 
 
El tercer és: Malgrat les restriccions pressupostàries derivades de l’actual 
situació econòmica, mantenir en el futur, com a mínim, la mateixa partida 
pressupostària que ens permeti seguir fomentant l’ús de la bicicleta.  Recordeu 
que la petició inicial era d’augmentar-la.  Ara, aquest punt el que s’acorda és, 
com a mínim, mantenir-la i deixant la porta oberta doncs que en un futur es 
pugui augmentar. 
 
I un quart, que és: Donar compliment a les mocions aprovades durant aquest 
mandat pel Ple municipal respecte la bicicleta, en concret les referides al 
Registre Municipal de Bicicletes i a l’aparcament de bicicletes de l’estació de 
trens.  Aquest punt queda igual que a l’anterior moció, que és recordar el 
compliment de dues mocions ja aprovades entorn al tema de la bicicleta. 
 



 

 

Aquests són els quatre punts en què queda reduïda i pactada la moció entre el 
govern i la Candidatura i bé, jo demano a la resta de grups que amb les 
explicacions que hem donat de perquè entenem nosaltres que és important, 
malgrat no ser la proposta nostra inicial, anar avançant en definir la bicicleta 
com a vehicle prioritari, per tant com a política pública de sostenibilitat i de 
mobilitat doncs amb grau de prioritat.  Doncs és important igualment aprovar 
aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. Senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, en nom del govern subratllar doncs que al llarg d’aquest mes hem estat allò 
debatent intensament i amb molta rigor doncs aquests punts, el govern amb el 
grup que portava la moció inicialment, el grup de la CUP, que hem arribat a 
aquestes transaccionals doncs que ha resumit, que ha llegit el Quim, el 
representant de la CUP, i agrair també en nom del govern doncs la flexibilitat 
que heu tingut, que heu tingut la CUP doncs per arribar a un acord plenament 
satisfactori, que em fa especialment il·lusió doncs en aquesta qüestió dels 
aparcaments, diguem-ne, mirar de trobar alguna fórmula que augmentin, 
diguem-ne, la... el pupil·latge, és a dir, el fet de que hi hagi més bicicletes que 
optin per aparcar als aparcaments, que crec que pot ser una bona mesura i 
que mirem de treballar-ho doncs això, en el marc de la... del Consell de 
l’empresa d’aparcaments. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure’m, si no ho he entès malament, una... la 
transaccional al punt 1 quedaria: Impulsar noves modalitats d’abonaments... 
instar l’empresa municipal a estudiar noves modalitats d’abonaments per a 
facilitar l’aparcament de les bicicletes en els aparcaments soterrats.  Bueno, ja 
anuncio que nosaltres demanarem la votació separada d’aquest punt si queda 
així, perquè home, entenem que és una mica fora de lloc començar a demanar 
a la gent que pagui per deixar les bicicletes a aparcaments municipals, quan 
sobretot la... si ja passa, per això no aparquen les bicicletes als aparcaments.  
O sigui, a veure’m, i tant que passa, però és probablement una de les raons 
perquè la gent no deixa les bicicletes als aparcaments municipals.  Penso que 
se’ls hi podria treure més profit.  Penso que el cost que té l’empresa 



 

 

d’aparcaments, o que té l’Ajuntament, en definitiva, perquè la gent pugui 
aparcar o deixar les bicicletes d’una forma ordenada als aparcaments 
municipals és molt baix doncs perquè se’ls tingui que cobrar cap tipus 
d’abonament i a més a més amb els temps que estan corrent, no? 
 
La resta de punts, si no tinc mal entès, un seria mantenir les inversions de 
foment de l’ús de la bicicleta, amb això hi estaríem d’acord.  I el tercer punt 
seria impulsar mesures efectives per a garantir l’estacionament segur de 
bicicletes als punts més utilitzats.  A mi m’agradaria, m’hagués agradat més 
que aquest punt doncs hagués sigut una mica més específic, perquè bueno, la 
història marca que només amb les paraules de garantir, a vegades doncs no 
és gaire efectiva i el problema que n’hi ha amb els aparcaments de les 
bicicletes a punts de la ciutat és molt greu doncs per la quantitat que 
desapareixen cada dia, no?  Però bueno, com a voluntat està bé i el que sí que 
demanem és que la votació separada del primer punt doncs per votar-ho en 
contra, perquè no estem d’acord que es cobri en els aparcaments municipals el 
pupil·latge de les bicicletes.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Llanas. 
 
ISABEL LLANAS 
 
Sí? Bé, nosaltres no teníem notícia d’aquesta transaccional.  De fet, 
l’haguéssim votat inicialment a favor.  De tota manera ens afegim al punt que 
ha comentat el senyor Carretero també de votar-ho per separat, perquè en la 
nostra exposició de motius el que volíem dir és que el tema de la gratuïtat el 
volíem que es considerés dintre del si del Consell d’Administració de VNG, 
amb la qual cosa pues ja consideràvem aquest punt com a independent de la 
resta de la moció. 
 
El que sí que volíem fer menció també és a considerar que es vetlli 
correctament pel rigorós compliment de l’Ordenança de Circulació, de cara a 
que la convivència entre bicicletes i vianants sovint pues és conflictiva.  Al 
marge d’això, que és una consideració, mantindrem el tema de votar el punt 
aquest de la gratuïtat per separat. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  No, li toca al Quim.  Senyor Arrufat. 
 
 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Té una explicació el punt.  Com ja he dit, nosaltres hem fet un esforç de pacte 
amb el govern, no era la nostra proposta inicial que fos de pagament, però 
entenem que entre que no sigui la moció i que es continuï mantenint doncs una 
quota anual de 72 euros per aparcar, que la majoria de bicis que s’utilitzen per 
anar a la feina valen el doble, no valen més que dos anys de... entenem que 
era positiu començar a treballar en aquest tema doncs amb vistes, nosaltres 
almenys, com a grup, amb vistes a en un futur pugui ser gratuït o pugui ser 
més de la nostra manera de veure com havia de ser.  I de l’altra banda també 
enteníem que un aparcament soterrat és, per tant, un lloc segur per deixar la 
bicicleta.  Podem entendre que si es fa gratuït i sense limitacions i per tant no 
ben regulada, etc., pugui omplir-se de moltes bicicletes que no es moguin d’allà 
i que no s’utilitzin, que és el que nosaltres busquem per circulació urbana, per 
anar a treballar, etc., que és el que nosaltres... és la bicicleta que nosaltres 
volem promoure.  No voldríem promoure, vaia, no hi tenim res en contra, però 
no era l’objectiu de la moció promoure un aparcament de bicicletes segur per a 
bicicletes esportives o bicicletes d’esbarjo, o bicicletes que em semblen 
perfectes i ens les estimem molt, però no era l’objectiu de la moció i per tant, 
entre la nostra voluntat i la voluntat del govern hem... hem considerat que 
avançar paulatinament en la reducció del preu o en fer diferents modalitats 
d’abonaments perquè... per encabir-hi més bicicletes amb aquesta funció, amb 
funció d’aparcament sobretot per a bicicletes d’ús quotidià, és a dir, d’ús... 
doncs era positiu. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, potser... com que han tingut coneixement diguem-ne en el Ple, allò que 
d’altra banda ja havíem anunciat fa un mes, eh?, que miraríem de trobar un 
acord entre el grup proposant i el govern sobre aquesta qüestió, senzillament 
explicar, perquè entenc que ha de ser així, només faltaria, és a dir precisament 
la inclusió d’abonaments trimestrals i anuals és de resultes de que quan vem 
fer un càlcul senzill, com deia el Quim, eh?, diguem-ne de 6 euros per 12 surt 
una quantitat destacable, que per la via de l’abonament trimestral o anual 
clarament s’ha de veure reduït, sinó no té cap sentit diguem-ne, no?  Aleshores 
ja quedarien uns preus, entenem nosaltres, pel pupil·latge de bicicletes, home, 
molt en acord al que es busca, diguem, com és a garantir l’aparcament segur 
de bicicletes als aparcaments subterranis. 
 
Sobre la gratuïtat jo vull ser clar, jo no crec que hagin de ser gratuïts aquests 
pupil·latges anuals de bicicletes quan el que es garanteix és la seguretat, 
diguem-ne, i el tenir un aparcament a disposició sempre, els 365 dies l’any.  
Ara, d’aquí a que valgui 72 euros com dèiem, pues segurament sí s’ha de 
reduir, i d’aquí la proposta dels abonaments trimestrals i anuals. 



 

 

 
ALCALDE 
 
Jo crec que han quedat bastant clares les, no?  Endavant, senyor Carretero, 
novament. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  És que volia aprofitar a veure si ens podien donar una 
informació per aclarir, perquè em sembla ridícul que es tingui que cobrar res 
per deixar una bicicleta, i és: quantes bicicletes estan aparcant en aparcaments 
municipals soterrats?  Quantes n’hi han avui a Vilanova? 
 
ALCALDE 
 
La veritat és que no sé si és el moment ni l’objecte de la moció.  El que sí que 
és la nostra voluntat és que quantes més millor i sobretot quantes més 
persones millor es puguin beneficiar de la seguretat de les bicicletes.  D’aquí 
aquest acord entre el grup proposant i el govern, per intentar fer-lo molt més 
assequible.  I crec que estan clares, no?, les posicions. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, no, només que home, no vull tampoc que es contesti avui.  Penso que es 
pot aclarir a Comissió Informativa per intentar convèncer... bueno, perquè 
aquest punt no s’arribi a aplicar de moment, almenys, o en un futur.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la votació, doncs, no? Digues, digues. 
 
ISABEL LLANAS 
 
No, més que res que em sembla fantàstic que hi hagi un acord, però si la 
transaccional no se’ns fa arribar, llavors és quan hem d’improvitzar.  Vull dir, 
això, si ho haguéssim tingut abans del Ple hagués estat bé.  I per altra banda, 
una curiositat: el pagament de la quota comprèn una assegurança contra el 
robatori de la bicicleta?  Si fos així, seria una valoració també a tenir en 
compte. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
No ho sé... Jo entenc que el debat... és a dir... 
 



 

 

ALCALDE 
 
Una cosa, anem a veure, anem a veure.  Senyor Carbonell, senyor Carbonell, 
anem a veure.  Hi ha una moció, hi ha una moció, hi ha una moció.  En el Ple 
passat la presenta el senyor Arrufat i el senyor Carbonell diu: ep, posem-nos 
d’acord.  En parlen i s’arriba a un acord.  Tampoc els sorprendrà que s’arribi a 
un acord d’una transacció i que els altres grups no ho sàpiguen, perquè a 
vosaltres, a vostès també els hi ha passat, a nosaltres i amb tots.  Això passa.  
Per tant, s’arriba a un acord.  Si com a conseqüència d’aquesta moció se’n 
deriven preguntes concretes, ep, a Comisió Informativa totes les que es 
vulguin, perquè ara sinó entraríem en un diàleg de preguntes respecte de la 
bicicleta que és molt interessant, però que el Xavier, aquí on line, no sé si els 
podrà contestar, perquè no té la informació.  Jo crec que han quedat clares les 
posicions de cadascú.  La seva és que ha de ser gratis i la del senyor Arrufat 
ha sigut arribar a un acord, que no és lo que volia però és el que ha pogut 
conseguir, per entendre’ns, i passem a la votació.  Per separat, que ho ha 
d’acceptar el senyor Arrufat.  Suposo que... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí, acceptem per separat i acceptem totes les facilitats perquè el màxim 
nombre de punts siguin votats, en la línia d’intentar aconseguir el màxim de 
coses perquè aquestes propostes tirin endavant i estiguin recolzades, eh? Vull 
dir, és que no sé si veieu que la nostra perseverància en el tema de la 
bicicleta... i, no?, hi ha el quart punt que recorda que s’han de complir les 
mocions ja aprovades sobre el tema de la bicicleta; per tant, nosaltres anem a 
treballar en positiu perquè surti el màxim temes relacionats amb la bicicleta.   
 
I teniu tota la raó, presentar la... almenys per part nostra, presentar la 
transaccional tan tard és injust, perquè els grups no s’ho poden parlar abans, 
etc., i no és una manera d’actuar que ens agradi.  És culpa, a més a més, 
nostra també d’haver-ho... d’haver acabat pactant l’últim punt abans del Ple, i 
demano disculpes.  És veritat. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor de la moció en el seu punt número 1.  S’aprova... vots en contra.  
S’aprova amb el vot en contra del grup Popular i de Convergència i Unió.  
 
La resta de punts, vots a favor?  S’aprova per unanimitat. 
 
 
Es vota la moció transaccional, amb votació separada dels seus punts. 
 



 

 

VOTACIÓ PUNT 1: 
   Vots a favor: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (13) 
   Vots en contra: CIU i PP (10) 
 
VOTACIÓ PUNTS 2, 3 I 4:  S’aproven per unanimitat. 
 
Per tant, s’aprova la moció.  L’’acord que s’ha adoptat és el següent: 
 
“PRIMER. Instar a l’empresa municipal VNG Aparcaments a estudiar noves 
modalitats d’abonaments per facilitar l’aparcament de les bicicletes en els 
aparcaments soterrats. 
 
SEGON. Impulsar mesures efectives per garantir l’estacionament segur de 
bicicletes als punts més utilitzats. 
 
TERCER. Malgrat les restriccions pressupostàries derivades de l’actual 
situació econòmica, mantenir en el futur com a mínim la mateixa partida 
pressupostària, que ens permeti seguir fomentant l’ús de la bicicleta. 
 
QUART. Donar compliment a les mocions aprovades durant aquest mandat 
pel Ple municipal respecte la bicicleta, en concret, les referides al registre 
municipal de bicicletes i a l’aparcament de bicicletes de l’Estació de Trens.” 
 

  15. MOCIÓ DEL PP DE REBUIG DE LA CONGELACIÓ DE LES 
PENSIONS. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé.  La de la congelació de les pensions. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
Les greus dificultats econòmiques i d'atur que viu el nostre país, així com el 
desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures extraordinàries, també 
exigides per la nostra pertinença a la zona euro, que també travessa un 
període d'inestabilitat al que cal donar solucions coordinades.  
 
En aquest context, el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en el seu 
article 4 preveu la suspensió de la revalorització de les pensions per a l’any 
2011. Aquesta mesura lesiona injustament i injustificadament a més de 5 
milions de pensionistes, trencant a més a més un dels principals assoliments 
de la nostra democràcia: el Pacte de Toledo. 
 



 

 

Hem de recordar que aquest Pacte d'Estat es va assolir el 1995 entre tots els 
Grups Parlamentaris, i va tenir el suport dels sindicats l’any 1996, mitjançant 
l'Acord sobre consolidació i racionalització del sistema de pensions. 
 
Aquests acords, fruit d'un ampli i responsable diàleg polític i social, van treure a 
la nostra Seguretat Social de la incertesa econòmica i van garantir un sòlid 
compromís de tots els partits i forces socials per fer viable i sostenible la nostra 
Seguretat Social. 
 
La greu situació de 500.000 milions de pessetes de dèficit, la inseguretat de 
poder cobrar les pensions futures i la incertesa dels pensionistes per mantenir 
el seu poder adquisitiu van ser, entre d’altres, les raons perquè tots els partits 
assumissin el Pacte de Toledo i les seves recomanacions. 
 
La Llei 24/1997, de 16 de juliol, de consolidació i racionalització de la 
seguretat, va ser resultat directe del Pacte de Toledo, en compliment del qual i 
amb la participació de tots els Grups Parlamentaris, es va constituir una 
Comissió de seguiment en el Congrés dels Diputats. Aquesta Comissió ha anat 
avaluant el compliment de compromisos i recomanacions des de llavors i ho ha 
fet amb eficàcia i amb rigor sota diversos governs. 
 
En l'actualitat està examinant un document de data 29 de gener de 2010, 
enviat pel govern espanyol per a examen i debat, de manera que els acords a 
què es poguessin arribar donessin lloc a les reformes i modificacions legals 
pactades entre tots els grups politics, sense oblidar la participació dels agents 
socials en el procés de diàleg social actualment obert. 
 
L’esmentat article del Reial Decret-Llei, que afecta el dret a la revalorització en 
funció de l’IPC (article 11 de la Llei 24/1997, de 16 de juliol), trenca el Pacte de 
Toledo, una de les més importants conquestes de la nostra democràcia. 
Aquestes retallades priven de drets a més de cinc milions de pensionistes i ens 
fa retrocedir als temps en els quals el Govern, segons criteris d'oportunitat i de 
conveniència política, donava o negava la revaloració de les pensions i, per 
tant, donava o treia poder adquisitiu a les afeblides economies dels 
pensionistes. 
 
Es poden produir altres efectes addicionals i indesitjables d'empobriment per 
als pensionistes al bloquejar “sine die” la base sobre la qual s'actualitzarien les 
pensions després del bloqueig de la seva quantia que ha plantejat ara el 
Govern. 
 
L’experiència indica que aquest tipus de mesures, combinades amb l’elevació 
d'impostos, especialment l’IVA (2 punts de pujada al juliol pròxim), generen 
problemes afegits en el consum i en l’ocupació, l’evolució de la qual, si no es 



 

 

corregeix amb reformes adequades, posarà en perill els ingressos per 
cotitzacions, que són essencials per a mantenir el nostre sistema de Seguretat 
Social. 
 
És per això que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a Vilanova i 
la Geltrú, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
“PRIMER. Instar el Govern espanyol perquè derogui la mesura prevista per a la 
suspensió de la revalorització de les pensions contributives. 
 
SEGON. Sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo de 
manera urgent per a reprendre els treballs de la mateixa, a fi que s'acordin per 
tots els grups les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la 
viabilitat i el futur del nostre sistema de Seguretat Social. 
 
TERCER. Traslladar aquests acords a la presidència del Govern espanyol, al 
ministre de Treball i Immigració i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats.” 
 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Bé, fruit de la situació de crisis que fa uns anys que venim patint, s’ha 
derivat actualment una situació de dèficit públic i de necessitat de reduir la 
despesa pública, com és prou conegut, no?  I en aquest sentit el govern de 
l’Estat ha adoptat mesures, el govern de la Generalitat ha adoptat mesures, 
també a nivell d’Ajuntament s’adoptarà en aquest sentit alguna mesura.  I al 
marge de que podem estar d’acord o no, discrepar o no de cadascuna de les 
possibles mesures que es puguin plantejar per intentar complir amb aquest 
criteri de reducció del dèficit i reducció de la despesa, entenem que n’hi ha una 
d’aquestes mesures, que és la de la suspensió de la revalorització de les 
pensions, que hauria de quedar perfectament aïllada del debat polític.  Com, 
de fet, així ha estat en els darrers quinze anys que totes les qüestions que fan 
referència a les pensions s’han tractat en la Comisió del Pacte de Toledo, per 
tal de que no s’utilitzés políticament un tema que es considerava i que creiem 
que continua essent extraordinàriament sensible per a la gent gran de tota 
Espanya.   
 



 

 

Vist que el Real Decret Llei del govern de l’Estat 8/2010 preveu precisament la 
suspensió de la revalorització de les pensions, sense que hagi estat convocat 
la Comisió del Pacte de Toledo, el que es demana en aquesta moció 
precisament és que es derogui aquesta mesura concreta, no demanem un 
posicionament, però sí que demanem que es derogui aquesta mesura concreta 
i que es trasladi la seva decisió a la Comisió del Pacte de Toledo per tal de que 
prenguin la decisió en aquella Comisió, en el marc d’aquella Comisió, que es 
consideri més adequada.  I això és el que proposem en aquesta moció. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Aquesta la contestaran per grups, eh?  El govern, en fi...  Senyor 
Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Dues coses molt senzilles.  Estem d’acord amb el significat primer de la moció, 
d’instar el govern espanyol a que no toqui tampoc les pensions contributives.  
Demanarem, no sé si serà possible, perquè m’imagino que és una moció marc, 
o sigui, una moció que es presenta en diferents ajuntaments i no sé si hi ha la 
possibilitat de votar per separat els punts, no estem d’acord amb el segon punt, 
entenem que... bueno, que a més a més ens sorprèn que es presenti per part 
d’un partit que almenys nosaltres tenim la sensació a diari que voluntat de 
pactar amb el govern a l’Estat espanyol no en té cap ni una, no?  Home, ja, 
clar.   Però és que resulta que nosaltres no presentem una moció que des de 
Vilanova demana que es convoqui el Pacte de Toledo, no la presentem 
nosaltres, ni la presentarem.  Bueno, entenem... entenem justament això, que 
no ens sembla coherent aprovar una moció del Partit Popular que reclama una 
cosa que sistemàticament doncs incompleix.  I per tant sí que estem d’acord 
amb el primer punt, casualment, hi estem d’acord, imagino.  I per tant, si és 
possible votar per separat, doncs nosaltres votarem en contra del segon. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Per tant, passaríem al... la proposta seria votar el primer i el tercer, 
eh?, perquè el tercer és el de trasladar-ho, que també és llògic que sigui així.  
Endavant senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Gràcies, senyor Elena.  Bé, naltros també en el segon punt ens abstindrem, és 
una qüestió que no ens pertoca el tema del Pacte de Toledo.  Sí explicar que 
Esquerra Republicana en el seu... en el Congrés dels Diputats ja va fer esment 
en el seu moment doncs al fet de que aquesta... aquesta Llei, aquest Real 



 

 

Decret doncs quedés derrogat, de que es va aprovar amb el Partit Socialista 
Obrer Espanyol, amb l’abstenció de Convergència i Unió en el seu moment, 
que el que de fet es va aprovar és la congelació de les pensions, no?  I 
nosaltres, naltros hem... des del Parlament espanyol s’ha presentat una 
proposta bàsicament perquè sigui una iniciativa que sigui imprescindible 
bàsicament en el tema de les pensions de viduïtat, no?  Pensem que la 
situació en aquest cas és clarament deficitària, que en alguns casos vostès 
saben que aboca pràcticament a la misèria i precisament per això s’està 
debatent passar d’aquest 52% al 70% de la base regular del salari del cònjuge 
per calcular en aquest cas la pensió.  I aixís en aquests moments això no serà 
així, sinó senzillament que es perdrà aquest poder adquisitiu, no?  I a més a 
més damunt de la taula hi ha el fet de treballar i aquest debat del manteniment 
que hi ha en aquests moments dels darrers quinze anys de la vida laboral per 
poder quantificar la pensió, no?, que és el tema més complicat.  Bàsicament 
vostès saben que han canviat les coses i que en aquest cas són poques les 
persones que en els darrers anys doncs han perdut o senzillament han vist 
com se’ls hi precaritzava la seva feina, no?  Per tant, nosaltres votarem a favor 
del primer punt i evidentment doncs del tercer també i del segon punt ens 
abstindrem. 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs sí que una mica al nostre grup municipal li ha sorprès, no?, que sigui el 
PP ara que defensa doncs amb aquesta moció –i ja està bé-, doncs que es 
mantinguin uns dels pilars bàsics de l’estat del benestar i que treballem... i que 
es treballi de forma concertada amb el... amb totes les formacions polítiques i 
els sectors socials per fer possible que això que ha costat tant aconseguir, que 
és que tinguem un sistema garant de les pensions, doncs no trontolli, no?  I 
posar de manifest, i com després també vindrà doncs la moció pel que fa... de 
la Federació de Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis, pel tema 
d’una altra mesura del Decret, doncs posar en evidència doncs aquest canvi de 
papers que estem veient doncs una mica perplexes o catatònics tots de la 
política del govern Zapatero, que segurament doncs a lo millor seria la política 
del senyor Mariano Rajoy, no?, el que passa, no sé, doncs han canviat 
realment els papers.  És a dir, un govern que es diu d’esquerres i socialista 
doncs està fent una política realment doncs considerada de dretes.  
Bàsicament doncs perquè ho hem vingut veient en els últims anys, amb una 
política fiscal erràtica, que ens va intentar doncs donar o regalar a tothom 400 
euros, que no han servit per solucionar evidentment la vida de moltes de les 
persones, quan doncs han tret l’impost de patrimoni per a les rendes o grans 



 

 

fortunes, quan s’està fent una pujada de l’IVA o es farà una pujada de l’IVA en 
aquest juliol, un impost doncs que afecta a la majoria de ciutadans i 
ciutadanes, i quan estem veient, doncs, ara doncs unes mesures, davant de 
que no ha fet una política fiscal com mereixia per no haver de fer aquestes 
mesures dràstiques, doncs ara veiem que passem enrere pel que fa doncs a 
aquesta congelació de les pensions.  Veiem que els treballadors públics 
perdran aquest poder adquisitiu més del que seria desitjable, en el 5%.  Veiem 
com doncs els depenents, doncs les persones depenents també perden part 
del suport que en aquest cas doncs s’havia estat realitzant.  I per tant, doncs, 
avui, mal que em pesi o mal que ens pesi, doncs donarem el suport a aquesta 
moció que, doncs això, ens ha sobtat que vingués del Partit Popular i en tot cas 
jo sí que li votaré a favor el punt segon, i en tot cas sí que li demanaríem doncs 
que des del Partit Popular a Madrid doncs s’insti realment a que es pugui reunir 
i que ells demanin en el Congrés dels Diputats doncs la reunió del Pacte de 
Toledo. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Figueras. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Des del grup municipal de Convergència i Unió... 
bueno, primer de tot, abans d’entrar en la justificació del nostre sentit de vot, 
era esmentar doncs que els representants de grup municipal del Partit Popular 
es passen constantment justificant que en aquest Ple no volen que es debati 
de qüestions de les quals des d’aquí no hi podem incidir, i avui diguem que 
poca incidència tindrem nosaltres sobre les pensions a l’Estat espanyol.  En tot 
cas, entrant ja a justificar el posicionament del grup municipal de Convergència 
i Unió, el primer capteniment és que nosaltres compartim al 100% el... l’ànima 
o l’objectiu doncs d’aquesta moció.  Per a nosaltres, tant aquí com al 
Parlament de Catalunya, com al Congrés dels Diputats, entenem que l’objectiu 
número 1 ha de ser que els treballadors públics en primer lloc i també els 
pensionistes no vegin afectat el seu poder adquisitiu sota cap cas.  És per això 
que des del grup de Convergència i Unió en aquest cas al Congrés dels 
Diputats ja s’ha entrat doncs una petició de que es reuneixi la Comisió que 
engloba el Pacte de Toledo per poguer abordar doncs l’afectació de les 
mesures aprovades pel govern espanyol amb relació a les pensions i que, no 
en forma de derogació, sinó en forma de proposició de Llei, també el grup de 
Convergència i Unió ja ha demanat, ha presentat al Congrés dels Diputats, 
diguem la sol·licitud perquè a data d’1 de gener del 2011 tots els pensionistes 
catalans i, per extensió, els de l’Estat espanyol, doncs no vegin afectat el seu 
poder adquisitiu.  Insisteixo, no en forma de derogació de Decret sinó de 



 

 

modificació doncs de la Llei perquè es pugui garantir aquesta no pèrdua de 
poder adquisitiu de cap dels pensionistes d’aquest país i de la resta de l’Estat.  
 
Per tant, i a l’hora doncs de posicionar el vot d’aquest grup municipal, nosaltres 
el que també demanarem com la resta és una votació separada dels punts dels 
acords.  En el primer nosaltres ens abstindrem, per una qüestió de forma, 
perquè entenem que no s’ha de derogar cap Decret sinó que s’ha de modificar, 
com dic, la Llei via la proposició de Llei que ja ha presentat el grup de 
Convergència i Unió a Madrid, insisteixo, remarco, perquè no hi hagi pèrdua de 
poder adquisitiu per part dels pensionistes.  I la segona doncs sí que tindria el 
nostre vot afirmatiu, tal i com ja hem demanat a Madrid que es reuneixi el 
Pacte de Toledo.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies. Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí.  Moltes gràcies, senyor alcalde.  Jo, en tot cas, abans li comentava amb el 
senyor Rodríguez, allò... en petit comitè, que jo estava convençut –és una 
apreciació molt personal, no?- de que aquell dia, el dia que en el Congrés 
doncs es va aprovar aquell Decret, doncs home, no només des de determinats 
escons es va allò respirar de forma alleugerada, eh?, jo crec que això també va 
passar en altres escons i no només, no només socialistes.  Perquè 
evidentment l’alternativa era encara molt més complexa i molt més difícil de 
gestionar, no?  És evident que no és un acord fàcil aquell que es va prendre, 
però home, també és cert que ningú ha dit que governar sigui fàcil, no?  I 
tampoc és un acord agradable de votar, però en la situació que ens trobem em 
sembla que és imprescindible fer-ho.  Sortosament, les hemeroteques encara 
no han desaparegut i per tant doncs podem fer un treball fàcil, no?, de cercar 
doncs les pujades als funcionaris, als jubilats que es van fer al llarg del 96 al 
2004, quan governava el seu partit a l’Estat, o en el període 2004-2009.  En tot 
cas comparem i després doncs reflexionem, no? 
 
Són mesures doloroses, sens dubte, però també són mesures necessàries, 
imprescindibles i temporals.  Són mesures temporals per al 2011 i 
excepcionals, evidentment, perquè la situació econòmica actual és 
excepcional, mai s’ha viscut una situació com l’actual, almenys amb un govern 
democràtic, no?  I jo estic convençut, sincerament, que el govern de l’Estat 
està lluitant i treballant per intentar doncs que la recuperació econòmica, la 
millora econòmica i la millora també en el pla social sigui en el menor temps 
possible.  Però per damunt de revisions, la realitat també s’imposa i aquesta 
realitat requeria d’una resposta ràpida que permetés alleugerir el dèficit públic, 



 

 

també amb una certa, amb una certa rapidesa, no?  És evident que aquestes 
mesures d’aquest tipus doncs provoquen un cert desconcert social, està clar, i 
és una decisió dolorosa però valenta, entenc, valenta perquè es posa per 
davant el conjunt que l’interès propi i a més a més són mesures molt semblants 
al que la resta de països europeus, evidentment amb matisos i amb modalitats 
doncs estatals, doncs s’estan prenent a la resta d’Europa. 
 
És evident que cap d’aquests sectors afectats que toca directament el Decret 
doncs de forma individual són culpables de la crisi, només faltaria, això tots, en 
major o menor mesura doncs hi hem contribuït, però home, sí que són 
beneficiaris d’un sistema organitzatiu i laboral i per això se’ls hi reclama un 
determinat esforç que altres sectors d’aquesta societat ja han fet prèviament.  
Empreses privades, gent que ha anat a l’atur... per tant, se’ls hi reclama o se’ls 
hi demana un esforç addicional.  Segurament quedaran encara més mesures 
per prendre que segurament moltes ens agradaran, d’altres no, i la majoria no 
agradaran, però que aquestes mesures són necessàries i que han d’anar 
acompanyades també de mesures per activar el creixement, l’accés al crèdit i a 
les reformes laborals que ajudin a la recuperació de llocs de treball.  Perquè 
clar, miri, més enllà de les enquestes, el que cal és actuar i el que cal és ser 
responsables, i entenem que així ho ha fet el govern d’aquest Estat i, per tant, 
no podem votar a favor a la (). 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Rodríguez.  Tampoc ara entrem... ja s’ha debatut al Congrés, 
això, eh? 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
No, no, no pateixi, no pateixi, que... sí, però home, vostè entendrà que... jo crec 
que he fet una presentació de la moció i al texte de la moció, crec que he sigut 
bastant neutre, és a dir, nosaltres haguéssim pogut fer ara un discurs de les 
mesures del Zapatero, demagògica si vol i crítica, i segurament amb molta raó, 
però jo sí que volia posar l’accent, fixi’s, no ho hem fet aixins.  Home, qui ho ha 
fet sí que ha sigut el seu soci de govern i el soci de govern del Partit Socialista 
a la Generalitat de Catalunya.  Ells sí que ho han fet, la senyora Sánchez sí 
que ho ha fet en aquest sentit.  Nosaltres no ho hem fet, no?  I no ho hem fet 
perquè entenem que el tema de les pensions és suficientment important i 
home, senyor Figueras, i que afecta a molts ciutadans de Vilanova.  Miri, 
aproximadament a 12.000 ciutadans de Vilanova.  Igual que a 1.200.000 
ciutadans de Catalunya, no?  Home, que a vostès els hi pica que haguem de 
portar aquestes coses al Ple de l’Ajuntament ho entenc, ho entenc que a 
vostès els hi piqui, no?, perquè per més projectes de Llei que vulguin presentar 
per conservar el poder adquisitiu de les pensions, ho tenien molt fàcil, en 



 

 

comptes d’abstenir-se en la votació del Decret Llei podien haver votat en 
contra o aprofitar la seva influència per suprimir aquest punt del Decret Llei que 
finalment el govern va aprovar.  I clar, per això suposo que vostès tenen que 
fer el discurs que acaben fent, no? 
 
Finalment, home, per dir-li al senyor Arrufat.  Miri, fins a l’any 97 les pensions 
pujaven per la gràcia del govern de torn, miri, fins a aquell moment del Partit 
Socialista.  Va ser l’any 97, i precisament fruit de l’acord del Pacte de Toledo 
impulsat pel Partit Popular, que les pensions es van sostreure del debat polític i 
es va aprovar una Llei per tal que la no pèrdua de poder adquisitiu dels 
pensionistes fos obligatori per Llei.  I en tots aquests anys la primera vegada 
que se salta això a la torera ha sigut un govern del Partit Socialista, amb la 
complicitat de Convergència i Unió, de manera que lo que hi ha ara 
efectivament és una suspensió de revalorització de les pensions, contrari a la 
Llei de l’any 1997 i contrari a la voluntat de pacte de la Comisió del Pacte de 
Toledo.   
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  Senyor Figueras, per al·lusions directíssimes. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
De forma molt breu i per al·lusions. Clar, senyor Rodríguez, ara vostè està aquí 
tornant a repetir un debat que ja s’ha tingut en una altra instància, no?, que és 
el que li pertocava tenir això.  Ara vostè ataca, doncs ja ens permetrà que ens 
defensem.  Escolti, sap què vol dir la paraula responsabilitat?  Doncs n’hi ha 
alguns que, malgrat que això d’Espanya sincerament i personalment ens 
preocupi poc, ens preocupi poc, doncs anar darrera de Grècia ens semblava 
que era bastant pitjor, eh?, que no pas doncs miri, fem cara al senyor 
Zapatero, eleccions quan toquin i el senyor Rajoy per davant.  Creiem que no 
tocava, per això doncs, això que en diuen responsabilitat, ens va tocar el que 
calia fer. 
 
Proposició de Llei al Congrés per quedar bé.  No sé si per quedar bé o per 
malament, en tot cas per garantir aquesta obsessió que és l’única prioritat que 
té Convergència i Unió, aquí i al Congrés, que és que el dia 1 de gener del 
2011 tots els pensionistes catalans i per extensió de la resta de l’Estat no 
perdin poder adquisitiu, simplement. 
 
ALCALDE 
 
Votem el punt número 1 i tercer.  I el punt número 2 a part.  No, perdona, és 
que el tercer em sembla que és el de trasladar eh?, és merament... 



 

 

 
GERARD FIGUERAS 
 
És que nosaltres l’1 és abstenció i el tercer l’aprovem. 
 
ALCALDE 
 
Caram, fem-los separats tots tres.  Dedueixo que el senyor Rodríguez, en ares 
al consens, estarà d’acord en que es votin separats.   
 
Vots a favor del punt número 1. Vots en contra. Abstencions.  Decau el punt 
número 1, amb l’abstenció de Convergència i Unió; el vot a favor del Partit 
Popular, la CUP, Iniciativa i Esquerra; i el vot en contra del grup socialista. 
 
I ara fem el 2.  Vots a favor.  Vots en contra.  Abstencions.  Senyor secretari, 
com ha quedat?   
 
SECRETARI 
 
Abans deia el regidor si feia de regidor, i ara vols que fagi d’alcalde? 
 
ALCALDE 
 
No, no, vull que em digui el resultat de la votació.   
 
SECRETARI 
 
L’abstenció d’Esquerra, a favor PP, vale?, i Iniciativa i Convergència, i ens 
queda.... 
 
ALCALDE 
 
Decau. 
 
SECRETARI 
 
Decau, decau. 
 
ALCALDE 
 
Vots a favor d’Iniciativa... 
 
 
 



 

 

SECRETARI 
 
I en contra el PSC. 
 
ALCALDE 
 
... del Partit Popular... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Són quatre... quatre i dotze. 
 
ALCALDE 
 
Perdó, s’aprova el punt número 2.  S’aprova el punt número 2 amb 12 vots a 
favor, 11 en contra i 1 abstenció. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Són 12 vots a favor? 
 
ALCALDE 
 
Sí, home, sí.  Són 8 vots a favor, 2 vots a favor, 2 vots a favor, són 12.  11 en 
contra, perdó, 10 en contra.  10 en contra, disculpin, i 1 abstenció.  No, 10 
perquè nosaltres som 9, perquè la senyora Espinàs no hi és.  La Míriam no 
està. 
 
Per tant, el punt aquest número 2 ha estat aprovat amb els vots a favor de 
Convergència, Iniciativa i del Partit Popular; l’abstenció d’Esquerra; el vot en 
contra de la CUP i del grup socialista. 
 
I el tercer.  Vots a favor. Vots en contra.  Aquest s’aprova amb el vot en contra 
del grup socialista, perquè és trasladar aquest acord número 2 a qui 
correspongui.  Estem d’acord? 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
En aquest acord votem en contra, perquè sinó l’acord que nosaltres votem a 
favor no ha sortit i el que votem en contra... 
 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
D’acord, d’acord, amb 10 vots en contra.  És que era una mica complicat 
perquè faltava un regidor socialista i llavores els vots... i un de Convergència; 
per tant, el vot no ha sigut tan automàtic i fàcil.   
 
Es voten separadament els punts de la moció. 
 
VOTACIÓ PUNT 1: 
   Vots a favor: PP, ICV-EA, ERC i CUP (6)  
   Vots en contra: PSC (9) 
   Abstencions: CIU (8) 
 
VOTACIÓ PUNT 2: 
   Vots a favor: CIU, PP i ICV-EA (12) 
     Vots en contra: PSC i CUP (10) 
   Abstencions: ERC (1) 
   
VOTACIÓ PUNT 3:  
   Vots a favor: CIU, PP, ICV-EA i ERC (13) 
    Vots en contra: PSC i CUP (10) 
 
Decau el punt primer i els altres s’aproven. Per tant, el text aprovat és el 
següent: 
 
“PRIMER. Sol·licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo de 
manera urgent per a reprendre els treballs de la mateixa, a fi que s'acordin per 
tots els grups les reformes que siguin necessàries perquè es garanteixi la 
viabilitat i el futur del nostre sistema de Seguretat Social. 
 
SEGON. Traslladar aquests acords a la presidència del Govern espanyol, al 
ministre de Treball i Immigració i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats.” 
 

  16. MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD DE LA COMISSIÓ 
MUNICIPALISTA DE CATALUNYA AMB RELACIÓ A LES 
MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC. 

 
ALCALDE 
 
Vinga, passem a la següent moció, que és la moció de suport a l’acord de la 
Comisió Municipalista de Catalunya amb relació a les mesures urgents contra 
el dèficit. 
 



 

 

El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
“Donar suport als acords de la Comissió Municipalista de Catalunya amb 
relació a les mesures urgents per reduir el dèficit públic que s’adjunten.” 
 

ACORD DE LA COMISSIÓ MUNICIPALISTA DE CATALUNYA AMB 
RELACIÓ A LES MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC 

 
Els ajuntaments catalans no som aliens a la situació global que s’ha creat amb 
relació a la crisi financera.  La crisi econòmica obliga als ajuntaments a 
incrementar d’una manera molt important les demandes dels seus ciutadans en 
serveis relacionats amb polítiques socials, polítiques d’ocupació i atenció a les 
persones per fer front als reptes de la convivència i de la cohesió social i que 
inevitablement necessiten de més recursos i més eficients. 
 
Però al mateix temps manifestem que, al marge de ser administració pública 
més propera, hem gestionat de forma eficaç els recursos disponibles.  No cal 
recordar que els governs locals en general han estat garantia de bona gestió i 
instruments imprescindibles per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes i que, en un context de crisi com l’actual, recobren un paper més 
rellevant per la seva proximitat i la necessitat d’incrementar les polítiques de 
benestar. 
 
El món local ja fa molts anys que està portant a terme competències que no els 
són pròpies i assumint en molts casos la totalitat del seu cost.  Un deute 
històric que no ha estat reparat i que des de fa temps el món local ve 
reivindicant al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat i que ha 
condicionat la viabilitat econòmica dels ajuntaments catalans i de la resta de 
l’Estat. 
 
En aquest marc de crisi global s’ha aprovat el Reial Decret-Llei 8/2010, pel qual 
s’adopten mesures urgents per reduir el dèficit públic.  Aquest Reial Decret-Llei 
obliga els ajuntaments a una sèrie d’ajustaments en temes com les retribucions 
salarials dels funcionaris, o la limitació del crèdit; així com les mesures que 
pugui aprovar el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els ajuntaments de Catalunya hem arribat a una situació financera límit.  
L’estat de les finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per 
diferents factors.  La manca d’ingressos propis, el descens generalitzat de 
l’activitat econòmica o la disminució de les transferències de recursos als 
ajuntaments per part de l’Estat estan portant els ajuntaments a l’ofegament 
econòmic.  Ara, aplicar les mesures aprovades pel Govern de l’Estat per 



 

 

impedir recórrer al crèdit a les entitats locals, sense comptar amb els 
compromisos adquirits pels municipis, no faria més que agreujar aquesta 
situació.  Cal que l’aplicació sigui compatible amb l’obtenció dels crèdits 
necessaris per fer front a les inversions previstes per part dels ajuntaments i, 
per tant, sense dificultar l’execució de les inversions compromeses i la 
capacitat d’acció dels nostres ajuntaments. 
 
Malgrat que els alcaldes i alcaldesses de Catalunya som conscients que no és 
moment de quedar-se de braços creuats, i de la necessitat d’impulsar 
polítiques d’austeritat en l’administració pública per reduir el dèficit públic, 
considerem que la càrrega no ha de recaure exclusivament sobre els municipis 
a partir de mesures que sobrepassen la pròpia autonomia financera dels 
municipis. 
 
Per tot això, la Comissió Municipalista de Catalunya, òrgan de representació 
conjunta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de 
Municipis de Catalunya, acorda: 
 
“1. Reclamar que, davant de qualsevol decisió que afecti el món local, 
s’estableixi el diàleg amb les entitats municipalistes per tal que les decisions 
siguin el màxim de consensuades possible. 
 
2. Demanar al Govern de l’Estat que per a l’aplicació d’aquestes mesures 
estableixi un mecanisme urgent de diàleg i concertació.  Ambdues entitats 
municipalistes treballarem perquè la impossibilitat d’accedir al crèdit de llarg 
termini a partir de l’1 de gener de 2011, no s’apliqui en el cas dels consistoris 
que compleixin amb la legislació en matèria d’endeutament i d’estabilitat 
pressupostària.  A més, l’aplicació d’aquesta mesura ha de ser compatible amb 
l’obtenció dels crèdits necessaris per fer front a les inversions previstes per part 
dels ajuntaments i que es troben o bé en execució, o formen part de convenis, 
concertacions o cofinançaments. 
 
3. Traslladar a tots els municipis, per al seu compliment, les mesures sobre la 
reducció de retribucions del personal funcionari compreses en el Reial Decret-
Llei 8/2010, de 20 de maig; així com les mesures que pugui aprovar el Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
4. Recomanar a tots els ens locals de Catalunya un esforç de reducció i 
contenció de la despesa destinada a la retribució dels càrrecs electes.  Pel que 
fa als càrrecs de confiança, recomanem que s’apliquin els mateixos 
paràmetres que per als funcionaris. 
 



 

 

5. Fer una crida a tots els representants municipals de totes les formacions 
polítiques, per fer front amb responsabilitat i amb unitat a aquestes mesures, 
evitant les confrontacions polítiques. 
 
6. Traslladar als representants de les diferents formacions polítiques que ens 
representen la responsabilitat de fer les valoracions adients i que creguin 
oportunes sobre les mesures aprovades, tenint en compte els acords presos 
per les entitats municipalistes.”  
 
 
ALCALDE 
 
Mirin, bàsicament i molt ràpidament tant l’Associació de Municipis, tant 
l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, com la Federació de 
Municipis de Catalunya, han arribat a un acord a efectes de posicionar-se, no 
respecte de les mesures del govern contra la crisi, sinó per posicionar-se 
respecte de les mesures que afecten als ajuntaments.  I bàsicament el que diu 
són cinc coses.  Una, home, que quan es prenen mesures que afecten a 
ajuntaments, que no estaria malament doncs parlar-les, ja no necessàriament 
arribar a acords, que a això s’hi arriba o no s’hi arriba, parlar-les amb els 
ajuntaments, no?, amb els seus representants, amb la Federació, amb les 
diferents federacions de municipis que hi ha en els diferents territoris.   
 
En segon lloc fa referència a la qüestió del crèdit.  Respecte de la qüestió del 
crèdit que impossibilita demanar crèdit l’any 2011, aquest acord de les entitats 
municipalistes diu: home, com a mínim, com a mínim, els crèdits que fan 
referència a l’acabament d’obres que estan començades i aquelles que estan 
cofinançades per acords que ja estan aprovats a cofinanciació, d’aquelles 
obres que es pugui demanar el crèdit per part dels ajuntaments. 
 
En tercer lloc, i amb relació a la baixada dels... de sous dels treballadors 
públics, no es posiciona naturalment, perquè la Federació i l’Associació està 
composada per diferents forces polítiques, algunes de les quals estan d’acord i 
altres en contra, senzillament d’un anàlisi jurídic diuen que es compleixi, no?, 
que s’apliqui aquest Decret en els diferents ajuntaments sense entrar en més 
valoracions de si s’està a favor o si s’està en contra.  Que es trasladi també 
aquesta reducció de la despesa als responsables polítics dels ajuntaments i a 
tal efecte estableixen també per acord tota la Federació i l’Associació, i també 
el conjunt de l’Estat, un barem de reduccions dels... de les retribucions dels 
electes, i finalment el fer una crida als representants municipals perquè amb 
relació a aquestes matèries que afecten als ajuntaments es compleixi allò que 
estableix aquest acord i que, més enllà d’aquí, hi hagin les discrepàncies que 
es vulguin, però respecte a aquests acords doncs es mantinguin en les 
diferents formacions polítiques aquests compromisos.  Em sembla que és 



 

 

raonable, molt especialment el primer punt en el qual quan un govern decideix, 
d’una forma tan directa prendre mesures que afecten a la dinàmica diària d’una 
altra administració pública, per respecte institucional és imprescindible, com a 
mínim, entablir, ja no un diàleg sinó un mecanisme, hi ha d’haver un diàleg 
però ja com a mínim un mecanisme d’informació i de transmisió d’informació. 
 
No sé si per part dels diferents grups... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Jo breument per explicar que el grup de la Candidatura d’Unitat Popular, 
entenent el significat del manifest i valorant-lo per separat els diferents punts, 
etc., i com que és un sol punt la moció però diferents punts el manifest, vull dir, 
hi ha aquest problema, que ja... per tant, no es pot separar, finalment votarem 
en contra d’aquest manifest perquè hi ha més punts en els que discrepem dels 
que estem a favor, tot i estar molt a favor de quin és l’esperit del manifest i com 
es reflecteix en el primer i en el segon punt, sobretot amb la voluntat aquesta 
de que no... de que des del govern central no es facin cops de timó que 
afecten les administracions locals de forma tan gairebé amb nocturnitat, no?, 
vull dir, gairebé sense anar a avisar i sense haver-ho pactat, doncs fer-ho de la 
nit al dia per trobar-s’ho, bé, el dilluns aquell de la... crec que fa dos dilluns o 
així, de la... que se suprimia als ajuntaments la possibilitat de demanar més 
crèdits a partir d’aquell mateix dia. Aquelles hores en què va estar en vigència 
van ser, entenc, que unes hores que van descentrar moltes administracions, 
van alterar molt els nervis a més d’un ajuntament i que no ens ho mereixem 
cap administració local que li passi, que es prenguin aquestes decisions de la 
nit al dia.  Per tant, estem d’acord amb això i per això m’estenc en explicar-ho 
perquè no s’entengui el vot negatiu de la Candidatura d’Unitat Popular en que 
no reclamem això.   
 
El que passa que entenem que els altres punts, si els poguéssim votar per 
separats seria òptim.  Com que no es pot, ens decanta per votar en contra 
d’aquest manifest, que el manifest inclogui el fet de traslladar el Decret als 
municipis és un punt que no entenem, entenem que és funció d’altres 
mecanismes fer arribar aquest Decret als ajuntaments.  No estem d’acord, 
perquè nosaltres proposaríem coses diferents en recomanar una reducció igual 
en el sou dels càrrecs de confiança igual a la dels funcionaris.  Nosaltres 
tindríem alguna altra proposta, segurament força més crítica amb la figura i el 
sou i la retribució dels càrrecs de confiança dels partits polítics, etc. 
 
El següent era fer una crida a la unitat dels representants municipals perquè 
sobre la qüestió de les retallades no discrepin.  Bé, bueno crec, crec que 
responsabilitat ja hi actuarà qui en tingui de responsabilitat i qui en tinguem de 
responsabilitat en segons quins punts, però entenem que estem passant per la 



 

 

major crisi econòmica i la major retallada de drets socials i de contribucions 
socials de l’Estat en els últims segurament 30 anys i que demanar que els 
representants municipals mantinguin unitat en aquests posicionaments, doncs 
no ens sembla adequat.  No ens sembla adequat perquè a més a més ens 
sembla necessari que no hi sigui. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Rodríguez. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Nosaltres anunciem el nostre vot afirmatiu en aquesta moció, però 
em permetran que faci... no és ni una exposició, sinó simplement és una 
reflexió en veu alta, que si vostès no volen, tampoc no està dirigida perquè 
vostès la contestin, sinó que és més aviat retòrica, no?  Però home, sí que a 
nosaltres ens extranya que... sobretot fonamentalment m’adreço al grup 
majoritari d’aquest ajuntament, no?, que el grup socialista doncs ens porti una 
moció de suport -el govern, eh?, però bàsicament el grup socialista-, una moció 
de suport a l’acord de les entitats municipalistes de Catalunya amb relació a 
una part del contingut del Decret Llei que fa un moment parlàvem amb relació 
a un altre tema que era el de les pensions, perquè afecta la capacitat 
d’endeutament dels ajunta... vaja, perquè afecta la capacitat de maniobra de 
l’Ajuntament, de tots els ajuntaments sí, però també d’aquest Ajuntament.  I 
aquí si que sobretot el Partit Socialista té capacitat de maniobra i capacitat de 
posicionar-se en contra d’allò que el Partit Socialista Obrer Espanyol ha fet i els 
diputats del Partit Socialista de Catalunya han votat en el Congrés dels 
Diputats.  I en canvi, en un tema que nosaltres entenem que és tan sensible 
com el de les pensions, doncs no hagin tingut la valentia de posicionar-s’hi 
també contraris en aquesta suspensió de la revalorització.  Insisteixo, és una 
reflexió en veu alta, que no acabem d’entendre, però que en qualsevol cas 
doncs miri, cadascú és conseqüent amb els seus actes.  I amb relació a la 
moció anunciem, com he dit al començament, el nostre suport. 
 
ALCALDE 
 
Neus, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
El grup municipal de Convergència i Unió compartim tant l’exposició de motius 
com els acords, però sí que voldria destacar un parell de temes que em sembla 
que és important comentar.  Per una banda, el contrasentit que durant els 
darrers dos anys s’hagin invertit, s’hagin destinat a les ciutats grans cantitats 



 

 

d’imports a través del FEIL per fer obres que no estaven previstes per als 
ajuntaments, i que en canvi ara es vulgui retallar aquelles obres que els 
ajuntaments lliurement han decidit.  Jo crec que això és un tema totalment 
absurd i un contrasentit garrafal.   
 
Sí que evidentment s’han de prendre mesures d’austeritat.  Nosaltres n’hem 
proposat en diverses ocasions i és així.  Per aquest motiu els acords de la 
Comisió Municipalista ens semblen tots molt coherents.  Però sí que voldria 
insistir en un tema, que nosaltres també hem estat insistint molt, i que creiem 
que aquest govern municipal oblida.  Creiem que la situació actual no només 
es soluciona amb austeritat i amb aquest tipo de mesures, sinó també amb el 
contrari, amb promoció econòmica.  I creiem que en aquest sentit aquest 
govern ha errat quan no s’ha adherit a una iniciativa precisament de les 
associacions municipalistes, que ha estat d’anar a una missió comercial per 
oferir el sòl industrial de la ciutat.  Nosaltres volem treure aquest tema en 
aquest moment perquè estem parlant precisament de mesures de temes que... 
de mesures que s’estan prenent per fer front a la crisi, i creiem que en aquesta 
ciutat això és un tema que s’està deixant en un segon terme i que s’està 
oblidant.  Per aquest motiu volem insistir en que no en sortirem només de la 
crisi amb aquestes mesures, sinó que calen mesures de promoció de l’activitat 
i en aquest sentit creiem que a la nostra ciutat s’està errant i creiem que cal 
canviar la manera de treballar.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo com que no estic en campanya, ni estic al Parlament de Catalunya, ni 
estic en una campanya contra el govern de l’Estat, com el grup Popular –que 
és súper legítim-, doncs no entraré a contestar lo que diu.  Només fer algun 
matís amb relació a algunes coses que ha comentat el senyor Arrufat, que és 
de matís, eh?, i per aclarir en la línia del que... del que vostè deia.  Crec que ho 
havia dit, la intenció del punt número quatre no és el de dir que els partits 
polítics no estiguin a favor o en contra del Decret aquest de mesures anticrisi, 
sinó que... perquè sinó no l’hauria aprovat el grup Popular, per exemple, o el 
grup d’Iniciativa, o el grup d’Esquerra, o no sé, els grups de l’oposició; sinó que 
el que diu és que amb relació als punts aquests que s’aproven en aquest 
estricte text no s’entri en confrontació, vaja, que no es faci lo que s’acaba de 
fer, per entendre’ns, no?, que és aprofitar aquest tema per parlar d’altres coses 
en aquests moments.  Però en definitiva, aquesta és la idea, és a dir, si 
s’extreu del texte que el que es vol és dir que no es pot parlar en contra, jo què 
sé, de lo de les pensions o de lo de la baixada del sou dels funcionaris, etc., no 
és aquest el... la raó, sinó que és la causa, és el parlar només d’aquest punt 
concret, eh? 
 



 

 

I amb relació a la raó per la qual hi ha aquest punt que fa referència al 
traslladar l’acord aquest, el Decret, jo els hi estic traslladant el que vaig sentit al 
Consell Nacional de la Federació de Municipis al qual vaig assistir, en el qual 
algú també va preguntar: bueno, per què s’ha de dir que es traslladarà una 
cosa que diu que s’ha de fer?  La raó per la qual al final ho vam posar és 
perquè d’ajuntaments n’hi ha de molts tipus, hi ha ajuntaments petits que 
realment alguns d’ells tenien una certa confusió i pocs mitjans, diguem-ne, per 
aclarir si era d’aplicació directa, si era d’aplicació només per als laborals o per 
als funcionaris, i van considerar els serveis jurídics i tots els representants dels 
diferents... de les diferents formacions, l’aclarir que legalment és d’obligat 
compliment.  Una altra cosa és quina consideració fa cadascú respecte 
d’aquest tema.  I es posava l’exemple de l’IVA, no?, és a dir, l’IVA a partir d’ara 
puja un punt, o puja dos punts, no?, i algun tram un punt, no?, i un altre tram 
dos punts.  Cadascú té la seva opinió sobre el tema, però és d’obligat 
compliment, no?, i en aquest sentit és pel qual es va incorporar aquest punt del 
trasllat, per més que res deixar aclarit que s’ha de fer, eh?, una altra cosa 
naturalment és l’opinió de cadascú.   
 
Per tant, vots a favor?  En contra?  Perdonin, he oblidat una cosa, la raó per la 
qual l’hem presentat és perquè es va sol·licitar al Consell Nacional de la 
Federació de Municipis que intentéssim traslladar-lo en els plens, no? 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova amb el resultat següent: 
 
   Vots a favor: PSC, CIU, PP, ICV-EA i ERC (22) 
   Vot en contra: CUP (1) 
 

  17. MOCIÓ DEL PP PER A L’HABILITACIÓ D’UN ESTACIONAMENT 
DE CAMIONS. 

 
ALCALDE 
 
Molt bé, el punt número 17 és la moció del grup Popu... del Partit Popular 
sobre l’habilitació de l’estacionament de camions. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El tram de la ronda Ibèrica, a la cruïlla de la carretera de l’Arboç i el carrer del 
Doctor Zamenhof, s’ha anat convertint en un estacionament improvisat de 
camions. L’absència de voreres a ambdós costats de la ronda i la disposició 
d’espais amples, així com també l’absència d’un espai adequat per a 
l’estacionament de camions, ha propiciat aquest costum. 
 



 

 

Si bé l’estacionament a la vora nord de la ronda no comporta massa 
problemes, a la vora sud sí, ja que en estar pavimentada la vorera 
l’estacionament de vehicles pesats malmet el sòl i impedeix la normal circulació 
de vianants. El sòl en mal estat, a més de les molèsties que provoca als 
vianants, provoca que quan plou s’entolli de forma considerable, fent encara 
més impracticable l’ús de l’espai per als vianants.  
 
És per tot això que el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a 
Vilanova i la Geltrú proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
“Instar l’equip de Govern a:  
 
1. Estudiar el lloc adequat de la zona nord de la ciutat per habilitar un 
estacionament per a camions, que permeti alliberar les vores de la ronda 
Ibèrica, a la cruïlla del carrer del Doctor Zamenhof  amb la carretera de l’Arboç.  
 
2. Adequar el paviment de la vorera sud de la ronda Ibèrica per a la circulació 
de vianants i de bicicletes.” 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Bueno, aquesta moció que, com es veu, és una 
moció electoral i bueno, i aprofitant de que nosaltres estem en campanya, 
doncs tenim encara l’esperança de que com arriben eleccions vostès l’aprovin i 
a veure si fem algo positiu per la ciutat, no?  Bueno, aquí demanem que només 
que s’habiliti una zona d’estacionament per a camions alternativa a la que es 
va crear espontàniament al nord de la ciutat, allà a la ronda Ibèrica entre la 
carretera de l’Arboç, més o menys, i el doctor Zamehof. Perquè aquesta zona 
malgrat que està consolidada ja, doncs no està adequada per l’ús precisament 
de camions, malmetent part de les voreres que n’hi han a la zona i dificultant el 
pas de vianants, no?  Per això en aquesta moció només demanem doncs que 
s’estudiï i que es faci un lloc adequat per a camions a la zona nord de la ciutat, 
vist que n’hi ha una zona que espontàniament ja s’ha consolidat, i després 
doncs que s’aprofiti per adequar aquesta part de la ronda Ibèrica per a l’ús de 
vianants i de bicicletes.  Per això demanem el vot a favor de l’equip de govern i 
de l’oposició.  Gràcies. 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, moltes gràcies.  En aquest cas comentar-li doncs que des del govern ja 
havíem detectat aquesta situació, és així; i la setmana passada, diguem-ne, en 
acord de la Comisió de Circulació, per tant molt prèviament ja s’havien donat 
instruccions per posar remei a aquesta situació.  L’aparcament de camions 
pròpiament està ubicat a diguem-ne l’aparcament gratuït que hi ha per sobre 
dels jutjats, és a dir, justament al costat.  El que farem és una primera mesura 
de bona senyalització d’aquesta qüestió, és a dir, senyalitzar ben bé que els 
camions han d’anar a aparcar allà, perquè és l’espai habilitat pròpiament.  Per 
tant, no podríem votar-los favorablement el punt número 1 en el sentit de que 
provarem, diguem-ne, i farem proselitisme doncs en els conductors de que 
aparquin en aquest espai.   
 
El punt número 2 ja és més delicat, des del punt de vista que efectivament és 
una mesura que es necessita, efectivament caldria un arranjament d’aquestes 
voreres, però és clar, és diguem-ne, per entendre’ns no és una mesura que es 
pugui fer diguem-ne allò en una setmana i a costos reduïts, diguem-ne, 
requereix una inversió, requereix un projecte i nosaltres d’alguna manera 
aquesta vorera la lliguem al desenvolupament, a la continuació diguem-ne de 
la ronda Ibèrica, millora en el parc, desenvolupament de la ronda Ibèrica, 
Eixamples Nords no, perquè fins que no arribi allà evidentment passaran molts 
i molts anys, però és una mancança d’aquesta ciutat, cal posar-hi remei, però 
no ens podem comprometre via moció diguem-ne a arranjar-la, per 
entendre’ns, ja. 
 
Comptat i debatut, doncs votaríem en contra la moció. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ibars. 
 
JOSEP IBARS 
 
Sí, gràcies.  És que estàvem discutint.. no ho sabia si ja podia començar.  No, 
el grup de Convergència i Unió donarà el vot favorable a aquesta moció perquè 
creiem que les explicacions que ha donat el senyor regidor Jordi... ai, Xavier 
Carbonell, ens agraden però la segona no ens agrada gaire, de realitzar les 
voreres.  Jo esperava que diria: en un termini d’uns tres mesos-sis mesos es 



 

 

tirarà endavant el projecte d’arranjament de les voreres. M’hagués agradat 
més, senyor Carbonell.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
A nosaltres també, però evidentment en aquests moments arribar a 
compromisos com aquest crec que no és prudent.  És per completar, en tot cas 
la... perdona, que no t’havia vist, eh?, Óscar.  Endavant, endavant, ja està, ja 
està, et toca a tu. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
No, només per aclarir que... a veure’m, llegeixo textualment el punt de l’acord, 
adequar el paviment de la vorera sud de la ronda Ibèrica per a la circulació de 
vianants i bicicletes.  Aquí no parlem ni de temps, ni d’immediatesa, ni de res, 
sinó de voluntat de fer-ho.  O sigui, de voluntat de fer-ho.  És tan simple com 
dir: bueno, doncs sí, encarregarem el projecte i començarem a donar passos, 
obrirem probablement perquè se tindrà que obrir la partida pressupuestària 
corresponent, o a lo millor no, pot anar a càrrec de millora de la ciutat.  Però en 
qualsevol cas només parlem de la voluntat de fer-ho, perquè està en un estat 
lamentable, o sigui, degut precisament a aquest estacionament espontani que 
s’ha fet.  S’ha malmès tota la zona i pensem que arreglar-ho una mica doncs 
que estaria molt bé.  No posem temps, som conscients de que les dificultats 
pressupuestàries que n’hi han i, insisteixo, només es tracta de la voluntat.  
 
Respecte al punt 1 ja m’alegro doncs que hagin pres la iniciativa.  El que passa 
és que estarem a sobre per si realment es fa o no, estarem vigilants en això.  
Però ja me n’alegro, eh?, o sigui, es presenten aquestes mocions precisament 
per això, per a vegades provocar les reaccions i que es puguin fer coses.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Amb relació... ens agradaria fer-ho i es farà, el que passa que a veure, 
nosaltres hem fet un primer intent que ha estat mirar a través de l’equip de 
manteniment si això era possible, l’equip de manteniment no és possible 
perquè requereix de projecte, requereix d’inversió, tenim els pressupostos ja 
del que val i el cost que val, a dia d’avui i tal com estan les coses que hem 
debatut en el punt anterior, no ens volem comprometre a quan es farà.  És de 
les primeres inversions que es faran a la ciutat?  Sí, clarament, d’aquestes 
característiques, sí.  Ara, en aquests moments i com a conseqüència de les 
mesures que s’han pres i que no sabem com acabarà el resultat d’aquestes 
mesures amb relació al 2011, del que parlàvem abans, doncs ens és molt difícil 
afirmar que aquesta... aquesta, això es farà i volíem ser prudents no votant-ho 



 

 

en aquest sentit, eh?  Ara, és evident, tenim el preu, tenim el cost, sabem com 
fer-ho, diguem-ne, l’únic que falta doncs són els recursos que si no s’hagués 
produït el Decret de ben segur s’hauria fet l’any vinent, depèn de com 
evolucioni tot també es podrà fer. 
 
Vots a favor?  Sí, endavant, perdona. Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
S’ha de votar per separat. 
 
ALCALDE 
 
Separat.  El punt número... anem al punt número 1?  Vots a favor?  Punt 
número... Vots en contra?  Decau amb els vots del govern i del... i de la CUP.  
 
El segon punt, vots a favor?  Vots en contra?  Decau amb els vots del govern i 
el vot dels altres grups a favor, eh? 
 
Es voten separadament els punts de la moció, la qual decau en la seva 
totalitat.  El resultat de la votació és el següent: 
 
VOTACIÓ PUNT 1 
   Vots a favor: CIU, PP (10) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA, ERC i CUP (13) 
  
VOTACIÓ PUNT 2 
   Vots a favor: CIU, PP i CUP (11) 
   Vots en contra: PSC, ICV-EA i ERC (12) 
 

  18. MOCIÓ DE CIU SOBRE L’INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL. 

 
ALCALDE 
 
Moció de Convergència i Unió sobre l’incompliment del ROM. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
El Ple del 3 de novembre de 2008 aprovava el nou Reglament Orgànic 
Municipal, com a resultat de mesos de treball per part d’una comissió formada 
per representants de tots els grups polítics del consistori. 
 



 

 

L’objectiu de la modificació del ROM era aprofitar l’experiència adquirida durant 
els darrers anys per redactar, de manera consensuada,  un nou document que 
millorés l’organització i funcionament dels òrgans municipals. 
 
Però de ben poc serveix fer un treball d’aquesta mena si després s’incompleix 
el seu contingut, tal com ha fet el Govern Municipal des de bon principi. 
 
Una de les novetats del nou ROM és la possibilitat que tenen els grups 
municipals de presentar en qualsevol moment preguntes per escrit (article 12 
punt 4), les quals hauran de ser contestades en el termini màxim de 30 dies 
hàbils. 
 
Aquest termini ha estat incomplert sistemàticament pel Govern Municipal des 
que va entrar en vigor el nou reglament. 
 
Atès que és una de les principals eines de què disposem els grups municipals 
per al desenvolupament de la nostra feina. 
 
Atès que no es pot acceptar el poc respecte al ROM per part del Govern 
Municipal. 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposem al Ple l'adopció del 
següent 

ACORD: 
 

“El Govern Municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a 
complir el termini de 30 dies per contestar les preguntes que presenten els 
Grups Municipals, segons estableix el punt 4 de l’article 12 del Reglament 
Orgànic Municipal.” 

 
ALCALDE 
 
Endavant, senyora Lloveras. 
 
NEUS LLOVERAS 
 
Sí, hola... ara sí.  El grup municipal de Convergència i Unió hem presentat 
aquesta moció perquè després de que el 3 de novembre de l’any 2008 
s’aprovés el nou ROM, un document que es va estar preparant en una Comisió 
durant molt de temps i mitjançant el qual se volia aconseguir que millorés 
l’organització i funcionament dels òrgans municipals, des de que es va posar 
en marxa estem veient que s’incompleix una de les novetats que tenia aquest 
Reglament, que és que els grups municipals poden presentar preguntes en 



 

 

qualsevol moment i el govern municipal té l’obligació de contestar-les al cap de 
trenta dies. 
 
Creiem que és una eina fonamental per poguer treballar com a grups de 
l’oposició i des de que es va posar en marxa que això no s’està complint.  A tall 
d’exemple, vam presentar –no és un incompliment esporàdic sinó continuat-, 
vam presentar preguntes el 13 de juriol del 2009 que es van contestar el 14 
d’octubre.  El 8 de març es van contestar el 7 de maig; el 12 de març el 21 de 
maig.  Ara en aquests moments en tenim nou de pendent de contestar, una 
d’elles és del 12 de març.  Per tant, en una miqueta més d’un any que està 
funcionant el nou ROM això s’ha convertit en una dinàmica que és habitual.  
Hem demanat fins i tot al secretari de l’Ajuntament un informe sobre aquest 
tema, en el qual es determina que realment hi han aquests incompliments, 
però que des de Secretaria no s’hi pot fer res.  Els únics mitjans és que aquí en 
el Ple ens posem d’acord de que és necessari complir el ROM perquè sinó li 
traiem tota credibilitat, o sinó els passos ja són uns altres que crec que són 
absurds arribar-hi.  Per tant, jo proposaria... la proposta de Convergència és 
que entre tots quedem d’acord que és important complir aquest ROM per tal de 
que es pugui desenvolupar bé la feina de tots els grups del Consistori i a partir 
d’aquí es comenci a treballar d’una altra manera.  Aquest seria l’objectiu de la 
nostra moció. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Sí, en tot cas per manifestar el vot favorable del govern municipal, perquè com 
bé vostè han explicat, el ROM és una eina de la que ens vam dotar per 
funcionar i millorar doncs els mecanismes d’informació i transparència i 
democràtics del nostre ajuntament.  Ha estat un document que doncs va costar 
el treball de consens i treball.  En tot cas també vam acordar que no era un 
acord plenari, sí que era un acord polític entre els membres que vam estar en 
la redacció d’aquest nou ROM, que al cap d’un any –i aquesta és la idea-, i ha 
passat un any més o menys del funcionament d’aquest ROM, ens tornaríem a 
asseure per revisar aquells mecanismes que possiblement doncs no acabem o 
no acaben de pertinentment funcionar, no?  En aquest sentit doncs també els 
vull anunciar que properament plantejarem aquestes reunions perquè doncs 
com es veu en aquí hi ha un problema i és que segurament doncs no estem 
fent funcionar bé aquest mecanisme de respondre en 30 dies en alguns... 
algunes qüestions i per tant crec que és positiu fer aquesta revisió d’algunes de 
les coses que hem vist que poden no estar funcionant.   
 



 

 

En aquest sentit, per això, l’obligació és que el document està aprovat i que per 
tant hem de treballar per fer possible el compliment del que entre tots vàrem 
aprovar. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular nosaltres volem 
fer una crítica que es resumeix en: el ROM actual és paper mullat i si ara es 
tornés... hi tornés a haver la Comissió que el va redactar i se’ns demanés el vot 
votaríem en contra. 
 
Votaríem en contra, entre altres coses perquè una de les condicions que va 
posar el nostre regidor sobre la taula, que llavors era l’Eduard Pinilla, per 
aprovar al Ple era l’accés a la informació, a la despesa econòmica del govern 
que aprova la Junta de Govern en un format treballable, en un format 
informàtic bàsicament, perquè són moltes les dades a processar i, per tant, per 
poder fer la nostra feina com a oposició.  Això se’ns ha negat, se’ns ha 
denegat, per informe jurídic, per Decret d’Alcaldia se’ns ha denegat.  Aquesta 
era la nostra condició, el nostre punt clau en el ROM.  Se’ns va dir que era així, 
que el ROM ho contemplava.  Posteriorment se’ns ha denegat per Decret 
d’Alcaldia i per tant nosaltres votaríem en contra del ROM, i el ROM, si 
poguéssim tornar enrere, deixaria de ser un acord unànime dels grups 
municipals d’aquesta ciutat i no perquè nosaltres no haguéssim tingut la 
voluntat en aquell moment de votar a favor, no perquè són els de la CUP 
sempre voten en contra, ni molt menys, sinó perquè allò que se’ns va dir no es 
va complir.  Després, imagino, doncs ja es va... ja va procurar el govern que la 
redacció concreta de la frase concreta en el ROM fos prou ambigua com per 
després decretar que no teníem accés en aquella informació. 
 
Nosaltres ja hem protestat per això de les preguntes, el retard.  Estaven llegint 
la relació de retard en les preguntes i era una relació... era una relació de dos 
mesos de retard, que a mi m’ha semblat molt benigne per part del govern 
respondre en dos mesos, perquè les darreres respostes que vam rebre 
nosaltres el 7 de maig les havia entrat el 25 de novembre.  Ens és impossible 
fer servir el mecanisme de les preguntes escrites, ens és impossible fer-lo 
servir si el que... el tema sobre el qual preguntem té certa urgència.  Quan dic 
certa urgència no parlo de dies, parlo de mesos.  Perquè quan ens arriben les 
respostes segurament doncs ja ha passat, i a més a més es fa molt feixuc fer 
la tasca d’oposició així, es fa molt feixuc.  Perquè necessites una informació, la 
demanes per escrit perquè... doncs per seguir els canals del ROM i per rebre 



 

 

una resposta per escrit, perquè a vegades són taules, són xifres, etc., i triga 
tant que l’interès que tenies per analitzar allò, la urgència per lligar allò amb 
altres dades o amb altres... ja ha passat, normalment.  I per tant es fa un 
mecanisme inútil.  En dues qüestions nosaltres, ja ho sap el govern, les hem 
portat al Síndic de Greuges perquè simplement no tenim diners per anar al 
contenciós administratiu, però sinó hi aniríem al contenciós administratiu.  I de 
fet estem mirant a veure si a partir del que digui el Síndic de Greuges, o a partir 
de com reaccioni el govern, portar-ho al contenciós administratiu perquè no 
ens sembla de rebut.   
 
Però bueno, no ens sembla de rebut i és una actitud crec que general, aquesta 
de respondre amb retard i una mica ignorar el ROM.  El ROM ha servit per 
regular el funcionament del Ple, en això sí, en això sí que ha servit, ara en 
regular tot allò que pugui facilitar la tasca de l’oposició ha quedat aparcat.  
Nosaltres vam entrar a l’octubre de l’any passat, a l’octubre de l’any passat una 
petició perquè se’ns fes un informe jurídic sobre per què hi ha càrrecs de... 
càrrecs polítics, en concret càrrecs polítics del PSC, als tribunals d’oposicions, 
per saber si això d’acord amb la base que regula aquests tribunals aquí a 
Vilanova és de rebut o no.  Nosaltres entenem que no, però som bastant, ja ho 
puc dir, ens podem equivocar a l’hora de llegir i de tenir en compte altres lleis, 
que segurament doncs regulen això per sobre de la local, etc., per això 
demanem un informe jurídic, a l’octubre, a l’octubre.  I no l’hem vist aquell 
informe jurídic i és probable que trigui encara mesos, i no passa res, i 
reclamem una... I n’hem demanat dos d’informes jurídics en un mandat, no és 
que permanentment estiguem entrant un munt de peticions que és que no les 
pot atendre, i a més a més és evident, segurament l’Ajuntament té coses molt 
millors a fer i serveis a prestar doncs segurament molt més importants que no 
pas... però n’hem demanat dos, no crec que sigui un abús.  I preguntes, al 
principi en demanàvem... al principi, fins i tot abans del ROM, de l’aprovació del 
ROM, sí que en demanàvem 30 o 40 o 50, sobretot perquè érem un grup 
municipal nou i havíem de conèixer molts aspectes que ens quedaven poc 
clars.  Però ara les sol·licituds de preguntes que fem intentem que no passin de 
les tres o quatre preguntes, i es triga mesos a respondre-les. 
 
Repeteixo, per a nosaltres, ara mateix el ROM és paper mullat.  Tenim pànic a 
que s’iniciï el Reglament de Participació Ciutadana amb l’actual composició del 
govern.  Tenim pànic, perquè si ha de tenir el mateix respecte per part del 
govern que el Reglament Orgànic Municipal, cames ajudeu-me.  I això, és 
paper mullat i si poguéssim ara hi votaríem en contra d’aquest Reglament. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Rodríguez. 
 



 

 

SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies.  Home, ja entenem que hi puguin haver dificultats per pagar les 
factures a 30 dies, però home, per contestar les preguntes de l’oposició crec 
que no hi hauria d’haver tanta problema per trigat tanta temps, no?  I això ens 
posiciona, no?  Nosaltres donarem suport en aquesta... en aquesta moció, 
però home, també lamentem que s’hagin de presentar mocions demanant el 
compliment del ROM, no?, sobretot quan fa tan poc temps que doncs la 
comisió va acabar els seus treballs i que es va aprovar per tal de que 
s’apliqués.  I en aquest sentit, home, pregaríem a l’equip de govern que fossin 
més diligents, com a mínim, en les respostes a les preguntes de l’oposició.  
Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Bé, jo només volia manifestar que tothom té accés, eh?, a tots els documents 
que estimi necessaris per exercir aquesta tasca d’oposició.  Aquesta manca de 
documents és un problema que només ha manifestat el seu grup i respecte 
d’aquesta condició, de la qual vostè feia referència, jo no era membre de la 
comisió, però li puc... tinc la impresió de que aquesta condició només la van 
saber vostès mateixos.  No em consta que cap grup, no em consta que cap 
grup l’hagués sentida.  No puc dir res més, perquè això és així. 
 
Vots a favor de la moció?  S’aprova per unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  19. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA. 

 
ALCALDE 
 
I passem a la següent moció, que és sobre la Capital de la Cultura Catalana. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
El grup de Convergència i Unió sempre ha donat suport al projecte Capital de 
la Cultura Catalana, alhora que comparteix els objectius que té, tant pel que fa 
a la llengua i cultura catalana, com pel que té de promoció i projecció dels 
municipis designats. 
 
Atès que enguany la ciutat de Badalona és qui ostenta la Capitalitat de la 
Cultura Catalana. 
 



 

 

Atès que les ciutats d‘Escaldes–Engordany i Tarragona seran Capital de la 
Cultura Catalana els propers anys 2011 i 2012, respectivament. 
 
Atès que la ciutat de Tarragona opta a la candidatura de Capital Europea de la 
Cultura 2016. 
 
Atès que aquest Ajuntament per unanimitat ha felicitat les altres ciutats que 
varen ser Capital de la Cultura Catalana. 
 
El grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS: 
 
“1. Felicitar l’Ajuntament de Badalona per la seva activitat, tant cultural com 
social, dins dels actes de la Capital de la Cultura Catalana. 
 
2. Felicitar l‘Ajuntament d’Escaldes-Engordany i de Tarragona pels seus 
respectius nomenaments. 
 
3. Donar suport a la candidatura de Tarragona per obtenir la nominació de 
Capital Europea de la Cultura l’any 2016.” 
 
ALCALDE 
 
Senyora Santamaría. 
 
PURI SANTAMARÍA 
 
Gràcies, senyor alcalde.  A veure, molt breument.  Simplement és en la línia 
que venim manifestant.  Felicitar les ciutats que són, o seran, o desitgem que 
siguin capitals de la cultura, i jo crec que l’exposició de motius ho explica 
convenientment.  Demanar-los el vot a favor.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Per manifestar el vot favorable del govern.  Vots a favor?  S’aprova per 
unanimitat. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

  20. MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS MEMBRES D’UDALBILTZA 
PROCESSATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL. 

 
 



 

 

ALCALDE 
 
I passem al punt número 20, que és la moció de solidaritat amb els membres 
d’Udalbiltza processats per l’Audència Nacional. 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció següent: 
 
L’“Assemblea d’Ajuntaments i Electes Municipals d’Euskal Herria, 
UDALBILTZA”, la primera institució nacional del Poble Basc, va ser creada a 
Bilbao el 18 de setembre de 1999 per la voluntat de més de 1.700 electes 
municipals de les set províncies basques, amb la finalitat d’afirmar l’existència 
del Poble Basc - Euskal Herria com a nació; coadjuvar a la seva estructuració 
institucional; impulsar la construcció nacional d’Euskal Herria; i avançar en la 
col·laboració entre els municipis bascos en àmbits com la llengua, la cultura, 
l’esport, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i el benestar social.  
 
El 29 d’abril de 2003, les autoritats de l’Estat espanyol ordenaren la realització 
d’una operació policial, sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció número 5 
de l’Audiència Nacional, que va culminar amb la detenció de diversos càrrecs 
electes que formaven part de la institució, així com de diversos treballadors. 
L’esmentada operació va ensorrar una rica trajectòria democràtica de projectes 
compartits entre ajuntaments de tota Euskal Herria. Amb posterioritat, es va 
ordenar el processament judicial d’un total de 22 persones, càrrecs electes 
municipals i treballadors de la pròpia institució. Properament, totes aquestes 
persones, així com la pròpia institució UDALBILTZA, seran jutjades sota 
l’acusació de terrorisme. Hauran de fer front a sol·licituds de penes d’entre 10 i 
23 anys de privació de llibertat i a la il·legalització de la Institució. 
 
De forma destacada, en aquest sumari són especialment preocupants dos 
punts: 
 

• En primer lloc, no s’atribueix a les persones processades cap activitat 
delictiva individualitzada i en els arguments de les acusacions solament 
es recullen activitats que s’insereixen plenament en el normal 
desenvolupament de les competències municipals.  

 
• En segon lloc, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, en el seu 

Informe del passat octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5/2008-10-27) 
palesa “la preocupació per l’abast potencialment excessiu de les 
definicions de terrorisme en el dret intern” i insta el regne d’Espanya a 
“la modificació dels articles 572 a 580 del Codi Penal per limitar llur 
aplicació a les infraccions que revesteixin indiscutiblement un caràcter 
terrorista”. 

 



 

 

Davant tots aquests fets, els grups municipals sotasignats demanem al Ple de 
Vilanova i la Geltrú l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
  
“1. Manifestar la nostra més profunda preocupació pel processament d’aquests 
representants municipals i treballadors d’Udalbiltza, així com per les greus 
penes de presó sol·licitades per les acusacions.  
 
2. Manifestar que el dret dels i les representants democràticament escollits i 
escollides en qualsevol àmbit institucional a crear, impulsar, desenvolupar i 
finançar institucions d’àmbit nacional, ja siguin referides al conjunt d’Euskal 
Herria o a qualsevol altra Nació del món, cal que sigui respectada tant per 
l’Estat espanyol com per qualsevol estat que es consideri democràtic.  
 
3. Manifestar i sol·licitar públicament, davant tot l’esmentat, que la fiscalia retiri 
l’acusació contra UDALBILTZA i els membres processats en el sumari a 
l’Audiència Nacional, i que la causa sigui arxivada.  
 
4. Manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones encausades (batlles, 
regidors i treballadors) en el sumari contra UDALBILTZA.” 
 
ALCALDE 
 
Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Bé, nosaltres traslladem al Ple de Vilanova aquesta moció dins de la campanya 
de solidaritat catalana envers aquest procés, igual que es va cloure ara la 
campanya de solidaritat amb Egunkaria, doncs s’inicia ara aquesta campanya.  
El judici és el dia 15 de juny.  En aquest... com sabeu, la història d’Udalbiltza 
és... s’intenta crear per sobre de les fronteres autonòmiques i les diputacions 
forals, doncs a partir de càrrecs electes i ajuntaments, una institució que dins 
de les limitacions doncs pugui fer assessorament, pugui fer informació, pugui 
fer estadística, diferent suport a la llengua, per sobre d’aquestes fronteres a 
partir de pressupostos municipals.  Això ho funden més de 2000 càrrecs 
electes del País Basc, amb un ampli acord polític, però els aconteixements 
polítics posteriors porten a que això es fracturi i una de les parts que queda 
d’aquesta Udalbiltza ara ja fracturada, doncs sigui processada juntament doncs 
amb tots els processaments que hi va haver aquells anys contra tot allò... 
l’anomenat entorn d’ETA, que tal com d’alguna manera el mateix fiscal i el 
mateix... i en el mateix judici que es va celebrar a Egunkaria fa un mes, el 
mateix Estat espanyol ja reconeix doncs haver ultrapassat d’alguna manera la 



 

 

doctrina del “tot és ETA” i haver encausat i haver iniciat tota una sèrie de 
processos amb més aviat poques proves o pocs indicis que justifiquessin 
doncs actuacions tan dràstiques com clausurar diaris o clausurar institucions 
basades en els càrrecs electes.  Per això mateix i el que manifesta als acords 
és preocupació i solidaritat, és uns termes simplement doncs per posar de 
relleu i estendre d’alguna manera doncs a les persones encausades, que els hi 
pesen doncs penes de presó d’entre 10 i 22 anys, crec, expresar-los doncs que 
des d’aquí nosaltres sabem –o almenys des de la Candidatura d’Unitat Popular 
i ho fem extensiu doncs la proposa a la resta de grups municipals-, que 
sàpiguen doncs que malgrat això, que tenen gent que ho sap que els jutjaran, 
que aquella època de tots aquells judicis contra l’entorn abertzale, etc., doncs 
sortosament ha baixat d’intensitat, no s’estan clausurant diaris cada dos mesos 
ni il·legalitzant organitzacions cada dos mesos, sortosament ha baixat la 
intensitat, però que sàpiguen que malgrat hagi baixat la intensitat i la intensitat 
mediàtica, nosaltres sabem que els jutgen, sabem que corren el risc d’anar a 
presó i els volem doncs simplement manifestar doncs que ho sabem, que ens 
hi solidaritzem i que entenem desproporcionades doncs les penes de presó 
que demana la fiscalia en quant a aquest cas, a part, evidentment, de que 
Udalbiltza, fruit d’aquesta il·legalització o aquesta suspensió d’activitats, que 
després es va aixecar al cap de dos anys la suspensió d’activitats, i Udaldiltza 
és un... té NIF i podria actuar, però clar, actuar... el govern d’alguna manera, el 
govern perdó, l’Estat, suspenent les activitats va incautar tots els fons que 
havia recollit aquesta institució, doncs arreu dels ajuntaments, centenars de 
milers d’euros que havien d’anar destinats a... principalment, i aquesta és la 
causa principal, i els imputats principalment estan en aquesta causa, per a un 
pla de desenvolupament rural  a Iparralde, recollit en els ajuntaments del País 
Basc sud, per tant de la part de l’Estat espanyol al País Basc, havia d’anar 
doncs destinat a repoblar i a fer projectes de desenvolupament local a 
Iparralde.  Aquests diners van ser incautats, pugen a mig milió d’euros, i 
evidentment malgrat s’hagi aixecat la suspensió d’activitats contra Udalbiltza 
els responsables imputats en aquest procés corren el risc d’anar a presó 
durant llargues temporades i evidentment doncs el projecte aquest ha quedat 
estancat i en suspensió. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Álvaro. 
 
JOSEP TOMÀS ÁLVARO 
 
Bé, és per manifestar que des d’Esquerra Republicana votarem a favor de la 
moció, menys en el punt número 3, que ens abstindrem.  Vostè sap que... ho 
hem dit més d’una vegada que en temes judicials no podem demanar que la 



 

 

causa sigui arxivada, tot i que en els demés punts evidentment doncs hi estem 
completament d’acord.  Vull dir... és això, eh? 
 
ALCALDE 
 
Senyora Sánchez. 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Manifestar la nostra abstenció. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Carretero. 
 
ÓSCAR CARRETERO 
 
Sí, manifestar que mentres un troben preocupant doncs que s’estigui jutjant lo 
que pot ser l’entorn d’ETA, altres ens alegrem i fins i tot ho celebrem.  Per això 
votarem que no a aquesta moció, gràcies. 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Primer de tot demanar al membre de la CUP si es pot votar separadament, 
perquè no ens ho havia manifestat.  En tot cas, el nostre grup votarà 
afirmativament el punt 1, 2 i 4 de la moció, perquè entenem que... perquè és 
clar i evident... 
 
ALCALDE 
 
Disculpa, pots tornar-ho a repetir, els punts a favor? 
 
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ 
 
Sí.  Que votarem l’1, 2 i 4 a favor, perquè entenem que el recolzament a la 
gent d’Udalbiltza és necessari en la situació que estan patint, però en tot cas 
també manifestem que no podem votar a favor del punt número 3, perquè ja de 
forma més que ostensible nosaltres mai ens posicionem respecte a processos 
judicials en curs, o a situacions que parlen directament d’una persona o en 
aquest cas d’un fiscal, no?  Per tant, en aquest punt ens abstindrem i votarem 
a favor de la resta. 
 
 
 



 

 

ALCALDE 
 
Juan Luis Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
Sí, molt breu, molt breument, com gairebé sempre en aquest tipus de mocions 
que parla de processos i procediments judicials.  En tot cas nosaltres votarem 
en contra i no ens pronunciarem més que amb el nostre vot en contra. 
 
ALCALDE 
 
Per tant, passem a la votació del punt número 1, 2 i 4.  Vots a favor?  Vots en 
contra?  Abstencions.  Decau amb els vots favorables de Convergència, de la 
CUP i d’Esquerra; i el vot en contra del grup Popular i el grup Socialista; i el vot 
favorable, perdoni... no, hi ha empat, hi ha empat... i l’abstenció del grup 
d’Iniciativa.  En aquest cas, què passa? 
 
No, disculpin, decau, decau amb 11 vots en contra, 10... 8 a favor, 10 a favor, i 
2 abstencions.  Disculpin.  Vots favorables del grup de Convergència i Unió, de 
la CUP i d’Esquerra; el vot contrari del grup Socialista i el Partit Popular, que 
sumen 11; i l’abstenció d’Iniciativa que sumen 3. 
 
Passem ara al punt número 3.  És així? 
 
SECRETARI 
 
Sí, sí, és així, és així. 
 
ALCALDE 
 
Punt número 3.  Vots a favor?  Abstencions?  Vots en contra?  Decau amb el 
vot en contra del grup Socialista i el grup Popular, el vot a favor de la CUP i la 
resta abstencions. 
 
 
Es voten separadament els punts de la moció.  El resultat és el següent: 
 
 
VOTACIÓ PUNTS 1, 2 i 4 
    Vots a favor: CIU, ERC i CUP (10) 
    Vots en contra: PSC i PP (11) 
    Abstencions: ICV-EA (2) 
 



 

 

VOTACIÓ PUNT 3 
    Vot a favor: CUP (1) 
    Vots en contra: PSC i PP (11) 
    Abstencions: CIU, ERC i ICV-EA (11) 
 
La moció, per tant, no s’aprova. 
 

URGÈNCIA 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA DE REBUIG I CONDEMNA ALS ATACS 
D’ISRAEL SOBRE LA FLOTA D’AJUDA HUMANITÀRIA A GAZA. 

 
ALCALDE 
 
I al final hi ha una darrera moció, que era la d’urgència, que era la que feia 
referència a la situació de Gaza, crec que és la moció que fa referència, que 
s’ha aprovat al Parlament de Catalunya, no?, per unanimitat em sembla, i en 
tot cas el senyor secretari ens la llegeix, si la té, sí? 
 
El secretari llegeix la part resolutiva de la moció: 
 
Atès que l’exèrcit d’Israel va atacar de forma il·legal el passat dia 31 de maig la 
“Flota de la Llibertat”, amb nou vaixells que transportaven ajuda humanitària, 
causant almenys 10 morts i en què més de 30 persones van resultar ferides, 
tots ells civils. 
 
Atès que les víctimes són cooperants que viatjaven en el buc turc Mavi 
Marmara, amb destí a la Franja de Gaza, amb l’única finalitat de trencar el 
bloqueig internacional que l’Estat d’Israel manté sobre els territoris palestins de 
forma pacífica, i així poder traslladar l’ajuda humanitària a la població palestina. 
 
Atès que entre l’expedició hi havia activistes internacionals, entre ells 
cooperants catalans i espanyols. 
 
Atès que l’acció militar desproporcionada sobre civils s’ha produït en aigües 
internacionals, incomplint greument la legalitat internacional.  L’atac militar 
sobre civils suposa una clara vulneració dels drets humans i del dret 
internacional humanitari.  Un estat de dret no pot vulnerar les lleis 
internacionals humanitàries que emanen de la declaració de Ginebra. 
 
Atès que les institucions catalanes i espanyoles, i la comunitat internacional ja 
han condemnat durament l’atac militar indiscriminat de l’exèrcit israelià contra 
els activistes de la “Flota de la Llibertat”. 
 



 

 

Per aquests motius, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 

ACORDA 
 

“1. Condemnar enèrgicament la violació de les normes més elementals del 
Dret Internacional, Drets Humans i Dret Internacional Humanitari en l’atac de 
l’exèrcit d’Israel a la Flota de la Llibertat, un comboi internacional de nou 
vaixells amb 750 persones (amb la participació de cooperants catalans) i de 
10.000 tones d’ajuda humanitària que pretenia trencar el bloqueig israelià i 
entrar a la Franja de Gaza per donar assistència a la població palestina.  Més 
enllà que l’abordatge s’hagi comès en aigües internacionals, controlat per 
Israel, l’ús desproporcionat de la força armada contra la població civil, interna o 
internacional, suposa una flagrant violació del Dret Internacional. 
 
2. Donar suport a la declaració de Nacions Unides respecte a la situació 
produïda davant de les costes de Gaza, així com les altres resolucions 
aprovades fins ara sobre el conflicte israelià-palestí.” 
 
ALCALDE 
 
Em sembla que la moció ja ho diu el seu contingut.  I s’ha volgut presentar 
justament la moció en la qual hi ha hagut un ampli consens.  Segur que tothom 
estem d’acord amb matisos en aquesta qüestió, de matisos i de diferències, 
eh?, i de  () de cada una de les formacions, però en fi...  Senyor Arrufat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Demano... entenc perfectament que no es vulgui fer cap debat, ni el faré, 
només aportaré una dada perquè ens agradaria, ens hagués agradat sempre 
un tercer punt, que pensem que és el que ens pertoca a nosaltres per aportar, 
perquè nosaltres no estem al Parlament, la Candidatura d’Unitat Popular, 
llavors a la Junta de Portaveus es va dir que es presentava la moció perquè 
tots hi estàvem d’acord, que ja s’havia discutit, per això feia aquesta 
intervenció, vaia, perquè almenys nosaltres sí que no hem tingut opció de 
discutir-la.  En tot cas, hi estem plenament d’acord.  Només que nosaltres 
insistim sempre en donar suport als punts que proposen les ONGs palestines, 
que són les que estan treballant per la pau sobre el terreny.  Boicot i 
desinversió a l’Estat d’Israel.  I clar, l’any passat el govern espanyol va aprovar 
2’8 milions de venda de coets i míssils a l’Estat d’Israel, que són els mateixos 
que després bombardegen aquesta flota per la llibertat.  Vull dir, crec que 
coherència amb el comerç internacional d’armes, i aïllar armamentísticament 
l’Estat d’Israel perquè després no caiguin aquestes bombes sobre els 
palestins, o sobre els internacionals que hi van a donar suport, doncs és un 
mínim que ens veiem obligats a demanar, perquè sinó entrem en una roda 



 

 

d’incoherència i de contradicció, d’anar aprovant mocions que se solidaritzen 
amb les víctimes, però després doncs anem aprovant des del govern vendes 
d’armes, de coets i de míssils i d’armes curtes, armes lleugeres, que no té cap 
mena de sentit.  Només era afegir això.  Estem d’acord amb l’acord del 
Parlament i votarem a favor. 
 
ALCALDE 
 
Jo diria que lo d’allà no és tan fàcil, tan lineal.  Diria que és bastant més 
complicat, perquè fins i tot dintre de cadascuna de les parts no hi ha només 
una posició, n’hi ha moltes i de diferents.  Centenars de posicions dintre de 
cada una de les parts del conflicte.  Per tant, en aquest sentit segur que tot és 
més complicat i no és tan lineal, no hi ha els bons i els dolents.  Ho dic perquè 
em sembla que la seva intervenció... 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
No, no he volgut entrar en aquest debat.  Jo dic, simplement dic que el govern 
espanyol no vengui armes, independentment de que després qui sigui culpable 
o no, ni les vengui als uns ni als altres.  No he entrat en cap valoració de qui 
són els bons o els dolents, el conflicte és complexíssim.  
 
ALCALDE 
 
M’ho ha semblat. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Només demano que el govern espanyol no vengui míssils. 
 
ALCALDE 
 
Res a dir, res a dir.  Votem, per tant, la moció.  Vots a favor?   
 
SECRETARI 
 
La urgència. 
 
ALCALDE 
 
S’aprova per unanimitat.  Disculpa’m. 
 
 
 



 

 

SECRETARI 
 
La urgència, la donem per aprovada? 
 
ALCALDE 
 
Sí, donem la urgència per aprovada, eh?  He interpretat que l’havíem aprovat 
abans, eh?, per assentiment, eh?  Al començament de l’apartat de les 
mocions.  Perquè sinó ja no l’hauríem incorporada. 
 
Es dóna per aprovada la urgència de la moció. 
 
Es vota la moció, la qual s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 

PREGUNTES ORALS 
 

 21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP: 
 

• Sobre la preparació d’un dispositiu especial de prevenció per a la 
nit de Sant Joan. 

 
ALCALDE 
 
Anem a les preguntes.  La primera és del Partit Popular, sobre la preparació 
d’un dispositiu especial de prevenció la Nit de Sant Joan. 
 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 
 
Gràcies, senyor alcalde.  Entenem que l’any passat la nit de Sant Joan hi van 
haver, a part de la revetlla i a part de les festes, hi van haver uns lamentables 
incidents a la platja de la nostra ciutat.  Volíem fer la pregunta sobre si aquest 
any hi havia algun dispositiu especial de seguretat per tal d’intentar prevenir 
incidents com hi van haver durant l’any passat i també utilitzar el mecanisme 
de la pregunta doncs per advertir en aquesta situació, no?, davant la proximitat 
d’aquesta nit i demanar a l’equip de govern, i concretament al responsable de 
Seguretat Ciutadana, el fet de que s’adoptessin mesures aquesta nit per evitar 
incidents d’aquestes característiques. 
 
ALCALDE 
 
Gràcies.  Senyor Sanabra. 
 
 



 

 

ALBERT SANABRA 
 
Intentaré anar ràpid, perquè sembla que només tinc dos minuts.  Evidentment, 
arran de la Junta... la penúltima Junta de Seguretat, el senyor alcalde ja va 
donar aquest mandat.  A l’última Junta de Seguretat en vam parlar i des de 
llavorens doncs hi ha un equip de treball, format per persones i polítics de 
Serveis Viaris, de Protecció i Seguretat Ciutanada i dels Mossos d’Esquadra, 
per muntar un dispositiu per a aquesta nit.  Concretament els Mossos 
d’Esquadra doncs dóna la casualitat que dos dies abans tenen la incorporació 
de 12 aspirants d’aquesta temporada d’estiu.  Han anul·lat les festes, arribaran 
de quatre a sis furgonetes d’això que en diuen els ARROs, no?, i faran controls 
de trànsit al peatge de l’autopista, a les costes i a Canyelles.  La Policia local 
disposarà de 25 persones, un dispositiu de 25 persones.  El dispositiu no 
només és a les platges, també és a l’altra revetlla que es fa allà a Sant Joan.  
Hem establert contactes amb la Creu Roja perquè pugui haver-hi un hospital 
de campanya al mateix passeig Marítim, amb ambulàncies, amb metges, amb 
infermeres i amb personal sanitari, per prevenir el que pot ser que pugui 
passar.  I també la Policia local el que farà és fer un cordó, no deixant entrar 
cotxes que no siguin de residents, a partir d’una zona de la ronda Europa, 
perquè només hi puguin entrar a la platja, perquè a la platja sí que es pugui 
estacionar al passeig Marítim, però no estacionar en doble o en tres files com 
hi havia l’any passat, perquè si han d’anar amunt i avall els cotxes policials i les 
ambulàncies puguin fer-ho. 
 
Penso que s’estan... s’ho estan agafant bastant en sèrio la mesa que en diuen 
de Coordinació Policial, en l’aspecte de que realment doncs puguem controlar 
l’allau de gent.  També l’altre dia sé que hi va haver-hi, bueno no sé, hi va 
haver-hi una reunió amb els concessionaris dels xiringuitos -no sé com se diu 
tècnicament, dels xiringuitos i aixins- i els serveis viaris, la Policia local i els 
Mossos d’Esquadra i em sembla que hi va participar el senyor... 
 
ALCALDE 
 
Per tractar aquest tema, també amb ells.  Ho sento, han passat els dos minuts, 
no sé si tu volies dir res més.  D’acord. 
 

 22. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU: 
 

• Sobre l’arranjament de la carretera de l’Arboç. 
 
ALCALDE 
 
Passem a la següent pregunta, que és la del grup municipal de Convergència 
sobre l’arranjament de la carretera de l’Arboç. 



 

 

 
GERARD FIGUERAS 
 
Sí, molt breument.  Fa un any aproximadament en aquest Ple aprovàvem la 
petició doncs d’iniciar moviments perquè es pogués arranjar la carretera de 
l’Arboç en el tram que baixa del càmping fins a la ronda i era per preguntar 
quines gestions s’han fet per part de l’equip de govern i quina previsió hi ha 
doncs de que això pugui tirar-se endavant. 
 
ALCALDE 
 
Endavant, senyor Carbonell. 
 
XAVIER CARBONELL 
 
Sí, sobre aquest vial tenim dues obsessions, una molt concreta i una més 
general.  La general és la que vostè planteja, la concreta és la construcció 
d’una rotonda, diguem-ne, just amb la intersecció de la carretera de la Plana.  
Sobre aquest assumpte tenim bones notícies.  Al desembre passat la 
Generalitat, a requeriment nostre, doncs va acceptar diem-ne encarregar un 
projecte i, per tant, almenys ja està en projecte la qüestió de la rotonda.  No 
posem calendaris, no posem fites, però la Generalitat sí que li hem encarregat 
un projecte per a la construcció d’una rotonda.  El que vostè planteja és molt 
més general, hem fet les gestions, ens hem entrevistat i hem parlat diem-ne 
dins del paquet de mesures que portem. Quan anem a veure la Direcció 
General de Carreteres també incloïm aquesta.  La veritat és que a hores d’ara 
no tenim cap compromís concret d’arranjament integral, que és d’alguna 
manera el que vostè reclama i el que efectivament necessita aquesta ciutat. 
 
GERARD FIGUERAS 
 
Molt bé.  Doncs simplement valorar doncs les... els esforços que ha fet per part 
del govern i lamentar que, bueno, comença l’estiu i un altre any més ens 
trobarem amb la mateixa situació.  Confiem que l’any que ve pugui estar això 
arranjat.  Gràcies. 
 

 23. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP: 
 

• Sobre el Reglament de Participació Ciutadana. 
 
ALCALDE 
 
La següent és de la CUP, sobre el Reglament de Participació Ciutadana. 
 



 

 

JOAQUIM ARRUFAT 
 
Sí.  Hi havia la previsió al principi de mandat de treballar primer la redacció del 
nou ROM i després iniciar, sense termini fix però en el mateix mandat, el 
Reglament de Participació Ciutadana.  Efectivament així al gener es va 
començar, semblava que començava a despuntar.  De fet va tenir lloc ja una 
primera trobada amb gent externa a l’Ajuntament prou interessant.  I la 
pregunta és simplement en quin procés està o quines previsions hi ha de 
redac... de començar-lo a redactar o esperar al proper mandat, o com... 
 
IOLANDA SÁNCHEZ 
 
Doncs vam fer aquella reunió i en tot cas sí que estem pendents de fer una 
segona trobada.  Aquella reunió bàsicament era... vam convidar el senyor 
Pindado, que és un expert en participació i en reglaments de participació, 
concretament, per fer aquella diagnosi, si realment calia o no revisar el 
reglament existent de participació, i sinó treballar-ho en forma de guia.  Estem 
en això.  Hem demanat als serveis jurídics i conjuntament amb la Regidoria de 
Participació, que fem l’extracte dels recursos actuals que tenim ja normats i 
que existeixen per facilitar les eines de participació, en els tres estadis que 
entenem de foment de la participació.  Un és el de l’estadi de participació, que 
és el màxim nivell, o així, que és el de la representació democràtic, és dir, el 
sistema electoral i, per tant, el sistema de representació que tenim; l’estadi que 
en diem de... individual o particular del ciutadà respecte a l’administració, la 
iniciativa ciutadana, per dir-ho així; i l’altre que és el de la relació i el fer xarxa 
amb el teixit d’entitats o que en diríem governança, no?  En aquest sentit, 
doncs estem a l’espera de col·locar un dia de reunió i seguir treballant de la 
mateixa forma.   
 
I per altra banda hem iniciat la diagnosi d’entitats, la diagnosi per veure doncs 
realment com tenim la participació en la xarxa d’entitats de la ciutat, com tenim 
realment, diagnosticar doncs aquest valor tan important que són les nostres 
entitats, no?  
 
 

PRECS 
 

 
ALCALDE 
 
Precs.  Senyora Lloveras, senyor Ruiz.  Molt bé, endavant senyora Lloveras.  
Perdona... ja està, ja està. 
 
 



 

 

NEUS LLOVERAS 
 
Puc jo?  Nosaltres el prec seria per al regidor senyor Xavier Carbonell, i és 
referent a bastantes, més d’una queixa que ens ha arribat de persones amb 
minusvalies que aparquen a zona blava, deixen la targeta de discapacitat i són 
multats, amb tot l’enrenou que això després comporta en intentar presentar 
recurs.  Nosaltres pregaríem que aquest tema s’estudiés i es busqués la 
manera de que això no tornés a passar, perquè no és un cas aïllat.  Crec que 
vostè el coneix.  Però crec que és important que es prenguin mesures per 
evitar-ho. 
 
JOAQUIM ARRUFAT 
 
Dos precs molt breus i molt concrets.  L’un és que es miri de resoldre... se’ns 
va dir que més o menys al mes de maig quedaria resolt, però que es miri de 
resoldre amb la prestesa suficient o necessària el tema dels contenidors de les 
zones de s’han vianalitzat de nou amb el FEIL, que ara mateix realment no n’hi 
han i queda molt macu, però els veïns que hi viuen doncs () molt i ha sortit el 
tema, però demanar doncs que amb la màxima celeritat s’hi posi remei. 
 
I el següent, encara més concret, és demanar si és possible que s’instal·li igual 
que en moltes altres llocs de Vilanova i places, imagino que per tant no hi 
haurà problema, també un aparcament de bicicletes a la platja del Far, a la 
zona del Far, que en tota aquella zona no n’hi ha cap.  Va ser una constatació, 
una comprovació. 
 
ALCALDE 
 
Senyor Ruiz. 
 
JUAN LUIS RUIZ 
 
En tot cas, molt breument.  El que sí que demanaria a tots els portaveus, és a 
dir, en el marc de la revisió del Reglament Orgànic Municipal, a veure si entre 
tots podem trobar un procediment diferent a l’hora de retirar una moció en el 
Ple.  Gràcies. 
 
ALCALDE 
 
Molt bé.  S’aixeca la sessió. 
 
 
 
 



 

 

RESPOSTA PREGUNTES GRUP MUNICIPAL DE CIU de 28 d’abril de 2010 
 

1. Quins son els criteris per adjudicar hores d’entrenament de 
bàsquet al pavelló a un o altre dels clubs de la ciutat? 

 
En primer lloc cal dir que la Regidoria d’Esports gestiona la totalitat de les 
instal·lacions esportives municipals cobertes (pavellons), així com les 
descobertes (pistes poliesportives i pistes de les escoles públiques). 
 
Els criteris d’adjudicació d’horaris per a les instal·lacions esportives municipals 
cobertes (pavellons), són aplicables a la totalitat de modalitats esportives de 
sala dels diferents clubs usuaris de la instal·lació, i  són els següents: 
 
1. La pràctica esportiva en aquests equipaments en horari no lectiu està 

dirigida als entrenaments d’esport federat i de lleure, tenint prioritat d’ús 
l’esport federat. 

2. Les franges horàries són assignades seguint criteris de categoria i nivell de 
competició, i tenen preferència els equips de més categoria i nivell de 
competició. 

3. Per tal de promocionar l’esport escolar al propi centre educatiu, es 
restringeix l’ús dels equipaments esportius municipals a equips en edats 
d’educació primària, exceptuant els casos en què la modalitat esportiva no 
es pot realitzar en el mateix centre per falta d’equipament específic. 

 
2. Com és que el Club Bàsquet Samà te 21 hores d’entrenament 

per a 15 equips, mentre que el CEVG té 34 hores per a 17 
equips? 

 
El CEVG té 31 equips de diferents disciplines que utilitzen el Pavelló del 
Garraf, i no 17. 
 
A més, creiem que no és bo propiciar un confrontament entre dues entitats. 
_______________________________________________________________ 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 20.15 hores, de 
la qual s’estén aquesta acta. 
 


